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lnledning 

Okade energipriser, farhagor om kommande oljekri
ser, regeringens proposition 1977/78 :76 med energi
sparplan for befintlig bebyggelse m m  manar oss att 
minska energiforbrukningen i det befintliga bygg
nadsbestandet. Detta kan ske genom olika energibe
sparande atgarder, tex forandrade boendevanor, in
stallationstekniska sparatgarder eller byggtekniska 
spar a tgarder. 

Industrigruppen for Latt Byggeri vill i denna skrift 
belysa de byggtekniska atgii.rder som kan vidtas pa 
olika byggnadsdelar i energibesparande syfte. Skrif
ten kommer att redovisa olika metoder, ange for- och 
nackdelar samt lampliga kombinationer av atgarder. 
Tyngdpunkten bar lagts vid de atgarder som ar lat
tast att genomfora och som darmed ocksa vanligen 
uppvisar bast lOnsamhet. Lonsamheten hos en atgard 
bor emellertid utredas fran fall till fall. Hur detta 
kan ga till redovisas i skriften . 

Skriften ar inte avsedd att utgora arbetsanvisningar 
for olika typer av byggtekniska atgii.rder, utan skall 
framst vara oversikt over forekommande metoder. 
De foreslagna metoderna foljer i forekommande fall 
de respektive krav och bestii.mmelser som galler, 
exempelvis enligt Svensk Byggnorm -75 (1)� For de
taljerade anvisningar hanvisas till respektive mate-

• rialtillverkare. Dessutom finns en rikhaltig flora av 
litteratur om olika energisparatgii.rder, exempelvis 
"Trimma ta.ta isolera" (2) utgiven av Bygginfo och 
"Spara energi - se om din bostad" (3) av Kjell 
Andersson. 

Bland fordelarna med byggtekniska energisparatgar
der framfor andra sparatgarder ar att flertalet har 
mycket lang livslangd och ar ringa underhallskra
vande. De ger dessutom positiva bieffekter i form av 
minskat drag, varmare yttervaggar etc, vilket for
battrar boendemiljon. Forandringar av fasadmate
rial och fonsterutformning kan med ett val avvagt 
produktval bidra till en forbattrad miljo .  

Denna skrift behandlar enbart bygg
tekniska atgarder. Ur energisparsyn
punkt ar det emellertid viktigt att 
dessa kombineras med instalfations
tekniska atgarder. 

Byggtekniska atgii.rder skall foljas av injustering av 
uppvii.rmningssystemet och en temperatursii.nkning. 
Risk finns annars att atgarderna leder till en tempe
raturhOjning och att avsedd energispareffekt uteblir. 

• Siffrorna inom parent.es hanvisar till litteraturfortPcknini;en. 
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1. FOnster och dOrrar 

1.1 Allman beskrivning av 
tekniska mojligheter 

Fenster och dorrar (entredorrar, portar etc.) utgor en 
ur energisynpunkt kanslig del i en byggnad. Energi
forlusterna fororsakas dels genom otatheter men 
ocksa genom lagt varmemotstand hos respektive 
byggnadsdel. 

Otatheter forekommer framst mellan karm och 
bage/dorrblad. Dessa otatheter ar enkla att atgarda 
genom att oppningsfunktion och stangningsbeslag 
justeras samt att nya tatningslister monteras. Tat
ningslister finns i flera olika material och utforande. 
Enligt undersokningar gjorda yid bla KTH (4) och 
C TH (5) ar tatningslister tillverkade av silikon- eller 
EPDM-gummi att foredra framfor lister tillverkade 
av PVC-plast. Lister av textilmaterial, skumplast etc 
har dalig aldringsbestandighet samt dalig tatnings
formaga och skall darfor undvikas. Slanglister uppvi
sar de basta tatningsegenskaperna. Vid dorrar kan V
lister vara att foredra pga att de vanligtvis fordrar 
lagre stangningstryck. 

Vid kopplade fonster med stor springa mellan ha.gar-
• na kan energibesparingar goras genom att en diffu

sionsoppen dammtatningslist monteras mellan ba
garna. Listen minskar den nedkylande kalluftscirku
lationen mellan bagarna. 

Otatheter mellan karm och vagg atgardas lampligen 
i samband med en invandig renovering eller en fasad
renovering, da risk finns for kringskador runt fogen 
da den atgardas. Fogningens utforande ar mycket va
sentlig for resultatet. Basta materialval ar enligt en 
undersokning gjord pa Svenska Traforskningsinsti
tutet (6) polyuretanskum eller drevningsremsor 
kompletterade med en invandig fogtatning med fog
massa, en gummislang eller en inplastad invandig 
drevningsremsa. 

For att forbattra ett fonsters varmemotstand kan fle
ra atgarder vidtas. Persienner, varmeisolerande fons
terluckor etc ar atgarder som kan fungera bra, men 
vilkas effektivitet ar mycket beroend� pa hur de 
skots av de boende. Att montera solreflekterande 
film pa glaset eller anvanda isolerrutor fyllda med 
speciellt varmeisolerande gaser och med glaset be
lagt med ett tunt varmereflekterande metallskikt ger 
vissa varmebesparande effekter. Detta paverkar 
emellertid ljusforingen i rummet och har en osaker 
hallbarhetstid. I vissa byggnader med stora glasytor, 
skyltfonster, takfonster etc kan en lamplig li:isning 
vara att satta igen och tillaggsisolera vissa glasytor. 
Vanligast ar emellertid att man kompletterar eller 
byter ut de befintliga fonstren mot fonster med flera 
glasskikt, vilket forbattrar fonstrets varmemot
stand. 

1.2 For· och nackdelar med 
olika atgarder 

1 .2.1 Tatning 

Otatheter hos fonster och dorrar som fororsakar ofri
villig ventilation i en byggnad ger inte bara energi
forluster genom ett onodigt varmelackage. Lackaget 
ger ocksa upphov till drag. Detta drag maste kom
penseras med hogre rumstemperatur vilket ar ener
gikravande. Ota ta fonster och dorrar forsamrar aven 
fasadens ljudisoleringsformaga. 

Byggnader far emellertid inte goras for tata och for 
bostadslagenheter kravs en minsta ventilation pa 0,5 
luftomsattningar per timme. I byggnader med bade 
fran- och tilluftsventilation behaver man inte riskera 
att tatning av fonster och dorrar gor husen for ta ta. I 
bus med varmevaxlarsystem ar det ett krav for att 
systemet skall fungera att den ofrivilliga ventilatio
nen ar lag. I byggnader med sjalvdragsventilation 
eller franluftsventilation tjanar ibland fonster och 
dorrar som tilluftsdon. I dessa fall far tatningsatgar
derna utforas med viss forsiktighet och man kan be
hova gora avbrott pa tatningslisterna eller i viss man 
behi:iva anvanda genomblasbara tatningslister (t ex 
textillister) for att fa erforderlig tilluft. 
De energivinster som kan uppnas genom tatningsat
garder beror till stor del pa hur otat byggnaden ar. 
Undersokningar gjorda vid bla LTH (7) visar att be
fintliga fonster ofta ar mycket otata. Tatningsatgar
der pa fonster och dorrar mellan karm och bage/dorr
blad anses ocksa vara en av de mest lonsamma bygg
tekniska energisparatgarderna. Atgardernas livs
langd bedoms idag till ca 10 ar om tatningslister av 
god kvalitet anvands. 

1 .2.2 Forbattring av varmemotstand 

Varmemotstandet hos framforallt fonster men aven 
hos dorrar ar lagt jamfort med varmemotstandet hos 
tex yttervaggar. Av denna anledning fas ofta storre 
energivinst/m2 genom tillaggsisolerande atgarder pa 
fonsterytor an pa vaggytor. Vid overgang fran 2- till 
3-glasfonster forbattras varmegenomgfogskoeffici
enten (k-vardet) ungefar 1,0 W/m2°C. En forbattring 
av varmemotstandet hojer aven temperaturen pa gla
sets inneryta och minskar darigenom kallstralningen 
fran fonstret. Detta hojer rumskomforten, speciellt i 
rum med stora glasytor och ger mojligheter till sank
ning av rumstemperaturen utan o.behag. Ljudisole
ringen hos fonstret forbattras genom isoleratgarden 
och i vissa fall forbattras aven fonstrets tathet. 

En nackdel med tillaggsisolering av fonster, dar man 
kompletterar med ett tredje glas kan vara att den be
fintliga fonsterkonstruktionen utsatts fo1 storre be
lastningar. Antalet fonsterytor att. putsa kan ocksa 
bli storre och problem med kondens pa glasytorna 
kan forekomma om monteringen sker f elaktigt. An
vilndningen av isolerrutor fordyrar, dA nagot glas 
maste bytas. Genom overga.ng fran 2- till 3-glas rnins-
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Kar man ljusinslappet genom fonstrel samt minskar 
den solvarme som tillfors hyggnaden med ca 10%. 

1.3 Befintligt bestand 

1 .3.1 Tathet mellan karm och bage/dorrblad 
Aldre tatningslister i fonster och dorrar ar ofta i 
mycket dalig kondition och dessutom ibland felaktigt 
monterade. De textillister och genomblasbara 
skumplastlister som hittills varit vanliga har mycket 
daliga tatningsegenskaper och aldringsbestandighet 
(4). Of ta har listerna aven malats over och darigenom 
ytterligare mist sin tatande formii.ga. Har man fons
ter och dorrar som ar tatade med dessa typer av lister 
bor de genast bytas ut mot nya lister. Bagar och 
dorrblad ar ibland skeva sa att fonstret respektive 
dorren endast med svarighet kan oppnas och stangas. 
Detta liksom stangningsbeslagen maste justeras sa 
att fonstret och dorren latt kan oppnas och stangas. 

1 .3.2 Tathet mellan karm och vagg 

Fogen mellan fonster/dorrkarm och vagg ar ibland 
otat. Sprickor kan ha uppkommit genom sattningar 
eller genom att karmarna har krympt. Fogen mellan 
karm och vagg kan ha bristfallig drevning. Of ta fore
kommer att man fran utsidan har tatat fogen med 
elastisk fogmassa. Harigenom riskerar man att fran 
insidan kommande fukt stangs inne i fogen och kan 
fororsaka rotskador i karmtra och omgivande vaggar. 

1 .3.3 Fenster 

Det befintliga fonsterbestandet bestar till storsta de
len av 2-glas trafonster. Enkelglas forekommer 
framst i butiksfonster och i en del fonster i industri
byggnader. 3-glasfonster med tre kopplade ha.gar fo
rekommer i en del byggnader fran 1950-talet. Pa se
nare ar har 3-glasfonster, bestaende av antingen en 3-
glas isolerruta eller ett enkelglas + en 2-glas isolerru
ta, ater borjat anvandas i stor omfattning med anled
ning av nya krav pa energihushallning (1) .  

Hus byggda fore ar 1920 har for det mesta okopplade 
2-glas trafonster med sprojsade fonsterbii.gar. lnner
bii.gen ar antingen lostagbar eller hangd pa gangjarn. 
Dessa fonster har i regel god kvalitet, men byts ty
varr ofta ut mot moderna kopplade 3-glasfonster i 
samband med fastighetsrenoveringar. I hus byggda 
efter 1930 anvandes nastan uteslutande kopplade 2-
glasfonster. Karm och bagprofiler ut:€.Ordes vanligt
vis enligt SIS-standard. 

Pa senare ar har rotskador upptackts pa trafonster, 
speciellt pa fonster fran 1960-talet och framat. Detta 
har fort med sig att manga fonster har behovt bytas 
ut, ibland efter hara 5-10 ii.rs anvandning. Skadeor
sakerna kan vara flera, men de delar som oftast rot
skadas ar karm- och bii.gbottenstycken. I vissa fall 
har dessa skador aven lett till foljdskador i underlig
gande fonsterbrostningar. Bagbottenstyckets skador 
beror ofta pa att glasfalsen fatt en bristfallig mal
ningsbehandling samt att <let fonsterkitt som an
vants varit undermaligt. Vatten har kunnat tranga in 
mellan glas och kitt ned till glasfalsen och dar foror
sakat rotskador. Fogen mellan bottenstycke och si
dostycke bestar till stor del av obehandlat andtra. I 
och med rorelser i fogen kan fukt tranga in och foror-
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saka rota. En icke diffusionstat farg pa fonstertraet 
mot rumssidan slapper igenom rumsfuklen som 
vandrar ut mot den kalla sidan. Detta kan ge upphov 
till fuktansamlingar innanfor yttersidans fargskikt, 
om detta ar diffusionstatare an insidans fargskikt 
pga tex flera underhallsmalningar. Fukten ger till 
foljd sprickor och avflagningar i fargskiktet vilket 
ger en grogrund for begynnande rota. 

1.4 Tekniska losningar 
1 .4.1 Tatning mell an karm och bage/dorrblad 

Otatheter mellan karm och bage/dorrblad kan of ta lo
kaliseras genom att oppnings- och stangningsfunk
tion samt tatningslister besiktigas. Otatheter kan 
aven lokaliseras med hjalp av tant stearinljus, rokpi
stol eller genom termografering, varvid det ar en for
del om lokalen satts under undertryck genom att tex 
spisflakten satts igang. 

En omtatning av fonster eller dorr bor innefatta fol
j ande: 

a Besiktiga fonstret/dorren. Behovs underhii.llsmal
ning eller omkittning? 

b Kontrollera att bage/dorrblad gar latt att oppna 
och stanga samt gor eventuell justering. 

c Kontrollera att stangningsbeslag och gangjarn 
fungerar samt gar eventuell justering och smorj
ning . 

d Kontrollera att den luftspringa som finns mellan 
bii.garna pa alla kopplade fonster/dorrar ej blivit 
satt ur funktion i samband med tex underhallsmal
ning. 1-2 mm springa erfordras. Vid storre 
springor an 2 mm mellan bii.garna kan en diffu
sionsoppen dammtatningslist monteras mellan ba
garna for att pa sa satt minska luftcirkulationen 
mellan glasen och darmed ge en viss energibespa
ring. 

e Mala alltid alla frilagda traytor (ytor som saknar 
tackfarg, lasyr etc) fore omkittning och montering 
av tatningslister. 

f Valj lamplig listdimension med hansyn till 
springan mellan bii.ge/dorrblad och karm. 
Springans storlek vid stangt fonster/dorr kan ma
tas med hjalp av modell-lera som pressats fast pa 
nagra stallen pa karmfalsen. 

g Valj tatningslist. Vid val av list mellan karm och 
bage/dorrblad skall man ta hiinsyn till den under f) 
uppmatta spaltbredden. Vid val av listtyp skall tex
tillister, skumplastlister (genomblasbara) och cell
lister (ej genomblasbara) undvikas. Aven lister av 
PVC-plast ar mindre bra. Enligt tester gjorda vid 
KTH (4) har lister av silikongummi och EPDM
gummi uppvisat de basta tatnings- och aldrings
egenskaperna. 

Basta tatningsfunktionen har slanglister, men 
aven vinkellister ar bra. For dorrar dar man onskar 
lagt stangningstryck rekommenderas vinkellister. 

h Montaget av tatningslisterna ar vasentligt for 
funktionen. Listerna bor om mojligt dras om htirn 
sa att man end a st far en skarv per bii.ge/dorrblad. 
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H ur listerna skall placeras framgar av nedanstaen-
de figur. 

· 

I N AT G AEN DE FONS T E R  
Tiit n ings l isten placeras p a  b age n 

Gangjii rnssida 

"i Ii 

,I• D 
r;' IJ• •ii • 0 

UT AT G A E N D E  FONSTER 
Tatn ings l isten placeras p1l karmen 

1. 
ii 
!l 

Ga ngjarnssi da 

Gangjarnssida 

Ga ngjiirnssida 

Figur 1.1 Placering av tiit n ingslister mellan bagf·cich karm i inDL
resp. utatg8cnde fonster. 

1 .4.2 Tatning mellan karm och vagg 

Nedkylda ytor och otatheter mellan karm och vagg 
kan lokaliseras genom forekomster av s mutsavsatt
ningar eller springor. Lokaliseringen kan liven goras 
med hjalp av ett tant stearinljus , rokpistol eller ge
nom termografering, varvid det ar en fordel om loka
len satts under undertryck genom att t ex spis flakten 
satt igang.  Defekterna atgardas inifran och lampli
gen i samband med invandig fonstermalning eller 
omtapetsering, da skador pa omgivande ytskikt latt 
uppstar vid arbetsutforandet. 

Fogen skall for att fungera val vara uppbyggd enligt 
nedansti\ende figur. 

Luftspa l t  Viirmeis_o ler ing l nviindig 
I uh- och 
ilri gtii tni ng 

Figur 1.2 Tii tning av fog mE'll�n brm och vagg. 

Nedanstiiende figurer 1.3-1.6 visar nagra olika ut
forandeprinciper: 

Drevning med mineralull kompletterad pa insidan 
med en noggrant utford fogning med elristisk fog
massa ger en luft- och angtat fog som hindr ar varm 
fuktig luft att tranga in i fogen och dar kondensera 
till vatten. 

T riil ist 

Figur I.� 

M i neralu l l s
drevning 

'j � 10 mm 

Vid fogbredder storre an 10 mm bor en bottningslist 
laggas in som stod for fogmassan. 

Triil ist  

Figur 1.4 

M i neralulls
drevning 

B ottni ngsl ist El  astis k 
fogmassa 

f) 



• 

Drevning med glasull + glasull i tunn plastfolie. Fo
lien dras om mojligt obruten runt horn och forbi stall 
kilar. Den ger da en luft- och angtat fog som hindrar 
varm fuktig luft att tranga in i fogen och dar konden
sera till vatten.  

Tra l ist G l asul ls-

l 10-2omm 

Figur 1.5 

Fyllning av fogen med expanderande polyuretan
skum. 

Tralist 

=t.>7mm 

Figur 1.6 

1 .4.3 Tillaggsisolering av dorrar 

Ytterdorrar tillaggsisoleras lampligen fran insidan 
genom att en isolering placeras mellan lister pa 
dorrbladets insida, varefter en plastfolie som utgor 
angsparr och en ny inviindig bekladnadsskiva spikas 
fast. 

Varmeisoleringen och tatheten kan aven forbiittras 
genom att ytterdorren (port etc) kompletteras med 
en invandig dorr eller ett vindfang. c 

1 .4.4 Tillaggsisolering av tonster 

Det finns idag flera olika tekniska losningar for till
laggsisolering av fonster. De flesta lOsningarna byg
ger pa principen att genom att i:ika antalet 
glas/luftspalter i fonstret forbattra dess varmemot
stand. 

Nedan redovisas exempel pa nagra tekniska los
nmgar: 
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Komplettering av 2-glasfonster med ett tredje glas 

Utbyte av ett enkelglas mot en 2-glas isolerruta 

Utbyte av tva enkelglas mot en 3-glas isolerruta 

Utbyte av 2-glasfonster mot 3-glasfonster 

lgensattning av befintlig glasyta med isolerad vagg 

Utover dessa met.oder finns flern an dra. I en energi
krissituation eller i enklare  utrymmen kan man mel
lan glasen tejpa fast en t .unn plastfolie (figur 1.7) for 
att i:ika antalet luftspalter och diirmecl varmemot
st.andet. Andra atgarder ar att anvanda persienner 
eller utanpaliggande isolerande fonsterluckor, men 
effekten av dessa atgarder ar till stor de] beroen de pa 
hur de handhas av de boende. 

P l astfol ie 

Figur 1. 7 PIHstfolie fastt.ejpad mellan fonsterbagarna . 

Komplettering av 2-glasfonster med e t t  tredje glas 

Utvandig komplettering av ett inatgaende 2-glas
fonster med ett fast tredje glas visas i figur 1 .8 .  For
utsattningen for detta utforande ar att fonstret inte 

Distansk l ots 

Luftningshal 

Figur 1.8 KompleUering <l\' inatgaende 2-glasfonster m<'d ett Ut· 
\'ii�digl fast enkelglas. smnl inkliidnarl n\' ut\'iindigl karmt rii 



• 

behaver kunna oppnas och att det ar atkomligt fran 
utsid an nar det ska putsas . Fordelarna ar enkelt mon
tage, forbattrad tathet och ett visst skydd for utvan
digt tra .  Om aven utvandigt karmtra klas in med fa
briksl ackerad plat skyddas detta for vader och vind 
och far laga kostnader for framtida utvandigt mal
ningsunderhall . 

Om fonstret maste kunna oppnas kan man valja ett 
enkelglas monterat i en oppningsbar utvandig bage 
enligt figur 1 .9 .  Bagen sitter pa gangjarn och lases 
med lasskruvar. Aven detta utforande innebar enkelt 
montage. I bagge ovan redovisade metoder bor man 
ha en liten ventilation mellan ytterglasen for att for
hindra kondens pa dessa ytor. 

� 

Figur 1.9 Kompletteringsglas placerat i utvandig oppningsbar 
bage. 

Det enkla kompletteringsglaset kan aven monter as 
pa innerbagens insida. Enklast ar att som figur 1 . 10 

Platclips 

Figur 1.10 Kompletteringsglas fast monterat pa innerbagens 
insida, 

visar liigga glaset direkt mot innerbagen . Fogen mel
lan glas och innerbage tatas med tatningslist, silikon
massa eller liknande. Glaset fastes med platclips och 
maste demonteras da de mellanliggande glasytorna 
skall putsas .  

Extraglaset kan aven sattas i en  oppningsbar bage. 
Bagen monteras darefter pa innerbagen. Flera olika 
system finns pa marknaden och principen visas i fi
gur 1 . 11 .  Vid invandig komplettering med enkelglas 
ar <let vasentligt att man far tatt mellan extraglaset 
och innerbagen. Fuktig inneluft kan annars tranga in 
mellan glasen och fororsaka kondens . 
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Tat n i ngslist mot 
bef. i n nerba ge 

Figur 1.11 Kompletteringsglas m onterat i iippningsbar bilge pa 
befintlig innerbages insi d a .  

U t byte av et t  enkelglas mo t en 2-glas isolerruta 

M an kan aven konvertera 2-glasfonster till 3-glas
fonster genom att byta ut ett av enkelglasen mot en 
2-glas isolerruta. En isolerruta bestar av tva eller fle
ra glasrutor som ar forseglade genom limning eller 
lOdning kring en metallist. Mellan glasen finns 
dammfri torr luft eller en speciell varmeisolerande 
gas . Fordelen med denna ruta ar bl a att man inte far 
fler an tva glasytor att putsa .  

Flera metoder finns dar man byter ut glaset i inner-

Figur 1 .12 Utbyte av enkelglas i innerbagen mot 2-glas isolerruta 
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bagen mot en 2-glas isolerruta. Principen _framga r av 
figur 1.12_ Isol er glaset satts fasi mellan lister av tra, 
plast e1ler aluminium. Viktigt ar att monteringen av 
glaset sker enligt isolerglasfabrikanternas anvis
ningar da glasgarantin annars inte galler. Viktigt ar 
aven att fogen mellan innerluft och luften mellan ba
garna blir tat, annars fororsakar luftlackage fran 
rumssidan kondens pa glasytorna mellan bagarna . 

lstallet. for att byta ut enkelglaset i im10rMgen kan 
man byta ut hela ytterbagen mot tex en aluminium
bAge med isoler glasruta eller en isolerglaspanel, d v 
en isolerruta limmad till en alumin iumram . Princi
pen frarngar av figur 1.13.  Fardelen med denna las-

Kar m i n  kladnad 

I solergl as panel 

Figur 1.13 Utb)'te a\' ytt.erb:ige mot glaspanel nwd 2-glas isoler· 
ruta samt inkliidnad av utvandigl. karmtra. 

ning ar att man far en ytterbage som inte behaver na
got malningsunderMll . Gar man samtidigt en plat
inkladnad av utvandigt karmtra fascett betydligt 
mindre underhallskravande fonster. 

U tbyte av tv6. enkelglas mot en 3-glas isolerruta 

Genom att avlagsna bagge glasen i ett kopplat 2-glas
fonster och darefter skruva ihop bagarna kan man 
enligt figur 1 . 14  montera en 3-glas isolerruta i den be
fintliga bagen. Alternativt kan man la ta tillverka en 
ny bage med 3-glas isolerruta och montera denna i 
den befintliga karmen. Ett tredje alternativ, dar man 
kan acceptera att fonstret konverteras till ett fast  
fonster. ar att hagen avlagsnas och isolerrutan mon
teras direkt i d en befintliga karmen. Genom denna 
atgard fas en ta tare fonsterkonstruktion. Kostnader
na for en 3-glas isolerruta ar emellertid relativt hOga 
varfor lansamheten i ovan namnda alternativ blir 
lag. 
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Bef i n t l i ga bagar 
skruvas ihop 

Figur 1.14 Utbyte av 2 cnkelglas mot en 3-glas isolerruta. 

Ut byte av 2-glasfonster mot 3-glasfonster 

Anledningen till att man byter ut fonster ar vanligt 
vis inte enbart att man vill forbattra fonstrets var
memotstand. En annan anledning kan vara att fons
tret ar i dalig  kondition . I samband med fastighetsre
noveringar byts of ta okopplade fonster ut mot mo
dern a kopplade fonster, men det forekommer aven 
att fonster byts ut mot battre ljudisolerande fonster 
om fastigheten bar ett for huller utsatt lage. 

Vid fonsterbyte kan man byta ut h ela fonstret inklu
sive karm, men detta for ofta med sig omfattande 
skador pa omgivande puts och fonstersmygar. Vanli
gare ar att man behal1er den gamla karmen och i den
na monterar ett insticksfonster, d vs det nya fonst
rets karm placeras i den gamla karmen enligt figur 
1 . 15 .  Man kan valja antingen 1 +2-glasfonster, d vs 

Figur 1.1 f\ Montering a\' insticksfonster i bcfintlig karn1 

-
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ett fonster som har ett enkelglas +en 2-glas isoler
ruta, eller ett fonster med en 3-glas isolerruta monte
rad antingen fast eller i en oppningsbar bage. Ett fast 
monterat fOnster blir ofta ta tare an ett oppningsbart 
och ar dessutom nagot billigare att underhalla. Vid 
val av utbytesfonster bor man tanka pa de framtida 
energikostnaderna och underhallskostnaderna och 
valja ett fOnster av hOg kvalitet. Det ar ur energisyn
punkt liven vasentligt att tatningen mellan karm och 
vagg samt mellan gammal och ny karm utfors 
ordentligt. 

Igensiittning av befintlig glasyta med isolerad viigg 
I kontor, affarer och industrier finns ibland onodigt 
stora glasytor. !bland bestar dessa av enkelglas och 
ger da upphov till stora varmeforluster forutom obe
hag fran kallstralning, varmestralning och kostna
der fOr renhallning etc. Dar det ar mojligt kan dessa 
fonsterytor reduceras genom att fonstren ersatts 
eller kompletteras med en varmeisolerande vagg. I 
vissa fall kan en komplettering med ett isolerglas en
ligt figur 1.16 vara en tankbar lOsning. 

Befintligt 
enkelglas 

Figur 1.16 

Skylt 
sk5p 

( 

Komplettering 
med 2-glas 
isolerruta 

9 
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2. Vindsbjalklag /yttertak 

2.1 Allman beskrivning av 
tekniska mojligheter 

Beroende pa konstruktionens utseende kan bja lklag 
(vindsbjalklag, hanbjalklag) tillaggsisoleras fran 
ovan- eller undersidan. Bast ar om isoleringen kan ut
foras fran ovansidan. Detta blir billigare och stjal 
ingen boendevolym. 

Finns ingen isolering, vid isoleratgard fran ovansi
dan, bar man borja med en plastfolie som angsparr. 
Den ska ligga dikt an mot innertakspanelen (ev gles
panelen). Darefter kan isoleringen utftiras. Anslut
ningar och genomforingar skall vara tata. Angspar
ren skall alltid laggas narmast den varma sidan. 

For isoleringen galler: 
Isoleringen utfors vanligen med mineralull an
tirigen i form av skivor, mattor/langder eller gra
nulat. 

Isoleringen skall belt fylla utrymmet mellan bjal
karna och ligga val an mot varma sidan. Springor 
och spalter skall undvikas. 

Ventilationsspalt anordnas vid anslutning mot yt
tertak i samma omfattning som innan atgard. 
(Statens Planverk rekommenderar 0,2 m2 per 100 
m2 bjalklagsarea och min 20 mm bred spalt enligt 
SBN -75 (1)). 

Om det finns golv pa vinden maste detta tas bort och 
eventuellt hOjas. Ett alternativ ar att anlita en en
treprenor som kan blasa in mineralullsgranulat. Da 
racker det att enstaka golvbrador tas bort . 

Isoleringen kan ocksa utftiras inifran rummet. Detta 
sker genom att man bygger upp ett nytt innertak 
med hjalp av reglar som exempelvis kan hanga i 
pendlar. 

Om godtagbar angsparr saknas eller om tillaggsisole
ringens varmemotstand (mt) (se avsnitt 6 .1 .3) ar stor
re an 1/3 av konstruktionens totala varmemotstand 
(Mt01) efter atgard, forses det nya innertaket med en 
angsparr pa varma sidan narmast insidan. 
For vissa byggnader, framftirallt inom industrin, kan 
atgarder pa yttertah bli aktuella istifllet for atgar
der pa vindsbjalklag. Atgarderna kan utforas pa tre 
principiellt olika satt: 

Utifran, exempelvis som papptackt mineralull . 
Underifran. dikt an yttertaket. 
Underifran, nedpendlat fran yttertaket (minskar 
aven byggnadens uppvarmda volym) . 

2.2 Fordelar och nackdelar 
med olika atgarder 

En tillaggsisolering pa ett vindsbjalklag ar. om opti
mal metod och isolertjocklek valjes. alltid lOnsam . se 
berakningsmetod i avsnitt 7.  
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De minskade transmissionsforluster som fas vid till
laggsisolering av ett bjalklag kan beraknas enligt av
snitt 6 . 1 .3 .  

Forutom minskade transmissionsforluster innebar 
atgarden att konstruktionen blir ta.tare (angsparren). 
Detta innebar mindre drag och varmare innerytor 
vilket i sin tur kan innebara att lufttemperaturen 
utan obehag kan sankas. 

Vidare innebar atgarden att koldbryggor i konstruk
tionen delvis kan elimineras. Detta minskar risken 
for lokala ned�ylningar med nedsmutsning och kall
ras som foljd. Aven detta bidrar till mojlig sankning 
av lufttemperaturen inomhus. 

Ar vindsutrymmet inte forsett med golv ar det ett 
enkelt ingrepp att tillaggsisolera vindsbjalklaget. 
och stora isolertjocklekar ar vanligen latta att appli
cera pa bjalklaget. Den minskning av utrymmets vo
lym det innebar ar sallan nagot problem. Arbetet ar i 
manga fall av "gor det sjalv"-karaktar. Det finns dock 
undantag vid tranga och svaratkomliga utrymmen, 
dar det ar svart att gora ett gott isolerarbete. For 
denna typ av utrymmen finns speciella sprutmetoder 
(se avsnitt 2 .4) .  

En utvandig atgard pa ett yt[.ertak stor verksamhe
ten i byggnaden minimalt. Ar takets ytskikt (tex 
papp) anda i behov av renovering belastar inte det 
nya ytskiktet energisparatgarden. Om sa ar fallet ar 
atgard fran utsidan att foredra , da god lonsamhet 
nastan alltid foreligger. 
Atgarder pa yttertaket fran undersidan har fordelen 
att lokalen kan tillforas en ny egenskap, den buller
absorberande. Vid atgarder fran undersidan maste 
emellertid fukt- och lufttathetsaspekten varderas 
extra noga. 

2.3 Befintligt bestand 
Ungefarliga varden pa varmegenomgangskoefficien
ten (k-vardet) for nagra vanliga bjalklags- och 
yttertakskonstruktioner anges i ta bell 2 .1 .  Det ar 
svart att med nagon storre grad av noggrannhet be
stamma k-vardet i gamla hus. Arbetsutforandet har 
stor betydelse och materialegenskaperna kan ha for
andrats med tiden. 

De i tabell 2 . 1  angivna vardena kan dock anvandas 
for preliminar berakning av besparingseffekterna (se 
avsnitt 6 .1 .3) .  

Problem som kan ha uppstatt med befintliga bjalk
lags- och yttertakskonstruktioner ar i ftirsta hand a\" 
fuktteknisk karaktar. D vs vatten kan under olyck
liga omstandigheter ha absorberats i isolermaterialet 
(i forsta hand kutterspan och sagspan) . Ar den befint
liga isoleringen belt torr finns det inget som hindrar 
att den ligger kvar. Ar den daremot fuktig bor den 
bytas i samband med tillaggsisoleringen och orsaken 
till nedfuktningen atgardas. Aven gasbetongkross 
(bla) skall tas bort med hansyn till striilningsriskerna. 



Bjalklag 
K onstruk tion Bygg- k-varde 

nadsi\r W/m2°C 

Oisolerad bj alklagskonstruk-
ti on 1 ,0 

Bjalklag med tung fyllning 
t ex sand eller koksaska -1920 0,8 

Gasbetongbjalklag 1 945- 0,6 

Betongbjalklag med gasbe-
tongkross eller granulerat 1935-
masugnsslagg 1960 0 ,6 
Betongbjalklag med kutter- 1935-
span och koksaska 1960 0,6 
Enkelt trahusbjalklag med ca 
150 mm sagspan eller kutter- 1940-
span 1960 0 ,6 

Trabj alklag med golvtra, 
blindbotten och underpanel 
samt 150-200 mm latt fyll-
ning av kalkblandat sagspan 1900-
eller torvmull 1945 0,4 
Trabjalklag med brandbotten 
och 200 mm halvtung fyll-
ning (granulerad masugns-
slagg) s amt putsad under- 1910-
panel 1945 0,4 
Trabjalklag med ca 250 mm 1940-
sagspan eller kutterspan 1960 0,4 
Trabjalklag med mineralulls-
mattor 1955- 0,4 
Mineralullsisolerat lattbe-

• betongbjalklag 1945- 0,4 
Mineralullsisolerat betong-
bjalklag 1950- 0,4 

Yttertak 
Konstruktion Bygg- k-varde 

n adsar W/m2°C 

100 mm gasbetong, kval 500 
+ papptackning 1945- 1 .0 

1 50 mm gasbetong, kval 500 
+ papptackning 0 .8 
200 mm gasbetong, kval 500 
+pa pptackning 0.6 

160 mm betong+40 mm iso-
lering +pa pptackning 0 .8 

Trapetsprofilerad plat+ 50 
mm isolering + papptackning 1965-c 0.6 
Trapetsprofilerad plat+ 70 
mm isolering + pa pptackning 0 .5  
Tra petsprofilerad plat+ 100 
mm isolering + papptackning 0 .4  

25 mm trapanel + 50 mm hel-
tackande isolering + papptack-
ning 1940- 0.6 
25 mm trapanel + 95 mm mi-
neralullisolering mellan reg-
lar 1200 mm+ vent luftspalt 
+ 25 mm trapanel med papp 
alt. korrugerad plat 0 .4 

Tabell 2.1 Ungefarliga k-viirden fiir aldre bjalklags-och ytler-
ta kskonstruktioner 

2.4 Tekniska losningar 
V i n dsky dd 

Til l aggsiso le ring 

Tatn ing kr ing 
genomfb ri ngar 

Figur 2.2 Tillaggsisolering av vindsbjiilkbg fran ovansidRn. 

Isolering fran vindsbjalklagets ovansida (figur 2 .2) 
gars vanligen med mineralullsskivor eller -langder. 
Dessa produkter finns anpassade for normala regel -
avstand, men kan aven levereras i avvikande format. 
Det ar viktigt att i solerprodukterna val fyller ut det 
utrymme de avser att isolera (fi gur 2 .3) .  

O B S! V enti lationsspa lt  

Figur 2.3 Til l aggsisolering av vindsbjalklag fran ovansidan. 

Alternativt kan mineralullsisoleringen sprutas ut 
over utrymmet. Materialet blases da via slang fran 
ett aggregat pa mar ken. Denna metod ger god utfyll
n ad aven dar detta kan vara svart att uppna med 
andra metoder. Vidare ar metoden att foredra om 
transporten av isolermaterialet till vindsutrymmet 
eljest ar besvarlig. 

Ojamnheter i befintligt under lag bor, i samband med 
atgard med skivprodukter, utj amnas med granulerad 
mineralull eller liknande. 

En isolering pa ett v indsbjalklag b6r, om isoleringen 
inte ar inkladd , forses med vindsky dd .  Detta kan ske 
antingen genom att anvanda pappersbekladda skiv
produkter ell er genom att lagga ut separata pappers
bekladda sk byggmattor ovanpa huvudisoleringen av 
okladda mineralullsskivor. I samband med sprutad 
mineralull kan vindskyddet ersattas med 20-30 mm 
extra isolering. 

Vid isolering fran vin ds�ialhlaf[ets undersida ( figur 
2 . 4) placeras isoleringen mellan reglar som antingen 
spikas i eller pendlas ner fran befintligt innertak. 
Reglarna utgor uppfastningsunderlag for den nya 
innertaksbekl adnaden. 

Angsparr bar v id atgarder fran undersi dan applice-

1 1  
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ms pa den varma sidan .  Angsparren placeras enligt 
figur 2.4. Det ar viktigt atl ev entuell angsparr eller 
underliggande ski vmalerial utfors med tata skarvar 
och anslulnin gar. Detta i forsta hand far att kon· 
struktionen skall fa okad tathet. 

B ef i  ntl igt bjiil k l ag Ill!! � T ill'"';'°''""' ruuumru uu 

Aog<p;;" om rn,> 1 /3 " 
Mtot e l l e r  om angspiirr i 
befint l i gt bjiil klag sak nas 
e l l e r  iir  dal ig  
An gsp iirrens sk arvar tiitas 
omsorgsfullt 

Figur 2.4 Tillai:;gsisolering av vindsbjalklag fr:'m undersidan 

Atgarder fran yttertakets utsida kan ske direkt pa 
befintligt yttertak om underlaget ar jamnt. Inga luft
spalter, som salter ner isolereffekten, far forekomma 
mellan den nya och den g amla isoleringen. Exempel
vis kan ett papptackt tak atgardas utan att det g amla 
pappskiktet tas bort. 

Alternativa Josningar: 

Mekaniskt infas t heltiickande isolering+ papp
tackning. Figur 2 . 5. 

Mineralull mellan reglar + ytskikt av plat ell er dyl. 
Figur 2.6. 

Angsparr m aste alltid beaktas . Den kan placeras ut
vandigt (papptackning), invandigt eller mellan iso
lerskikt. Dess placering iir beroende av forutsatt
ningarna i det enskilda fallet. 

tm nru m1 m M�''PP > , .... : - · ... ·: .. _, �"'"'"' t· · .. · .. · : · .. · : ". _ : Papp ( b e f) 

asbetong (befl 

Figur 2.5 Utviindig tillliggsisolering. mekaniskt infost. 

( 

b --J:::---Trapetsp rofil erad 
==· e plat 

V i ndskydd 
Mi neralu l l  me l l a n  
Z-reglar 
B ef p app (angspiirrl 

l so ler i ng lb ef) 
Plat (bef) 

Figur 2.6 llt\'�ndig till�ggsisolering mellan reglar. 

Vid atgarder fran yttertakets insida kan isoleringen 
monteras dikt an undertaket med mekanisk infast
n ing . Mineralullen utgors av skivor med ytskikt av
sedda for exponerat montage.  
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For undvikande av fuktproblem gall<:>r foljandC' r<" 
komm<:>ndationer vid dikt an m ontage utan i\ngsp?'1rr 
i anslutning till den nya isoleringen . l figun:rna � i 
och 2 .8 anges ocksa 1'11 (se avsnitt 6) for de olikfi mon
tagen. 

"TORR" l o k al (angtrycket P < 1,15 kPa) 

"FUKTI G" l okal  lil ngtrycket P;;;;. 1, 15k Pal 

M i neral u l l  

M ax 50% a v  total a 
viirmemotstll ndet 

w - �P•pp lb<fl �_UUU lDJUiliG rsa1er i n g  (beti 

@�'"'"'" '""'' 

t 

t mm I An W/m °C, en! intyg 
77030, 36 fran SP 

50 I 0.045 
80 0.048 

100 0 050 

Plat  (bef) 
Mineral ull 

Max 30% av total a 
viirmemotsta ndet 

Figur 2. 7 Maximal isolertjocklek och An·varde vid invanrlig till 
laggsisolering av trapetsprofilerat plattak. 

I:· . · . .. . , .. · ... ·4== Papp (bef) 

\. · .  ' · · .. ·-.". · '. • • •• � Gasbetong (befl 

ttr 10 ruw Ui!Uljf-- Mi neral ull 

Zon tmox An 
(en!. SBN) mm W/m °C 
l. II 80 0.040 
III.IV 100 0.040 

Figur 2.8 Maximal isolertjocklek och An-viirde vid inviindig till· 
laggsisolering av gasbr.tongtak. 

I tivri{.fn (all (andra material i yttertaket eller andrn 
forutsattningar) kan det vara lampligare att pendla 
ner den nya konstruktionen i ett barverk. Detta pg a 
<let enklare montaget av den nodvandiga angsparren 
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Figur 2.9 visar rtl exempel pa hur en isol(�ring kan 
pendlas ner. 

Staltrad 

Vindsk ydd 
Min eralull 

�u �YT 0 + An gsparr 

OBS! Tatning mot anslutande 
vagg respektive gen omfor ing 
vi  ktigt. 

Minera l u l l  i barp ro
filer av p lat  
Max 1 /3 av M tot i 
detta sk i k t  

Figur 2 . 9  Exempel p a  nedpendlad invandig tilliiggsisolering. 

Vilken metod for isolering fran undersidan av ett yt
tertak som iir lampligast maste avgoras fran fall till 
fall, da liven atkomlighet och mojligheten att minska 
lokalens volym paverkar valet. 

Isolermaterialtillverkarna och ovriga berorda mate
rialproducenter liimnar ytterligare upplysningar . 

c 

B 
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3. Yttervaggar 

3.1 Allman beskrivning av 
tekniska mojligheter 

En tillaggsisolering kan i princip goras pa utsidan 
eller insidan av yttervaggen. Utvandig tillaggsisole
ring  ar den tekniskt sett basta Iosningen och den 
minskar inte heller det invandiga utrymmet. For 
konstruktioner med halrum kan tillaggsisoleringen 
ske genom utfyllnad av dessa. 

Den utvandiga tillaggsisoleringen blir sarskilt effek
tiv genom att den bryter alla koldbryggor som finns 
vid mellanvaggar och bjalklag. En invandig tillaggs
isolering med samma isolertjocklek far samre effekt 
enligt undersokningar gjorda vid bl a lnstitutionen 
for Byggnadsteknik I vid Lunds Tekniska Hogskola 
(8).  

_J 
� 

U tv ii n d i g  t i l l ii ggs
i s o l e r i n g  diir k 6 1 d
b r y g g a n  ii r  e l i m i 
n e r a d  

Figur 3 . 1  

U t s i d a  U ts i da 

l n v a n d i g  t i l l ii ggs
i s o l e r i n g  med k v a r
v a r a n d e  k 6 1 d b ry gga 

Den utvandiga tillaggsisoleringen utgors normalt av 
mineralull. Minimal isolertjocklek for att fa statligt 
energisparstod ar idag ca 100 mm, men man bor 
efterstrava ett slutresultat som motsvarar kraven 
vid nybyggnad. Annu tjockare isoleringar kan dock 
vara Ionsamma ur energikostnadssynpunkt. 

Utvandig tillaggsisolering medfor att fasadlivet flyt
tas utat och detta paverkar aven anslutande bygg
nadsdelar. Fonster-kommer t ex djup:}re in i viiggen 
om de inte flyttas ut. Flyttn ingen av fasadli vet vid 
til laggsisolering ar delvis en utseendefraga som kan 
paverka valet av isolcrtjocklek. Men det finns ocksa 

n teknisk aspekt. Djupt l iggande fonster i skyddaL 
lage klarar t ex klimatpafrestningar battre an fonster 
i fasadlivet. 

En tillaggsisolering pa insidan ar fordelaktig om man 
vill gtira arbetet i etapper och utan att paverkas av 
vader och vind. Ar ytterfasaden av kulturhistoriskt 
intresse btir man tillaggsisolera pa insidan . Proble
met ar dock att man inte kan isolera de ktildbryggor 
v ilka ger energiforlust.er och som finns dar innerv agg 
och bjalklag moter yttervagg. En annan nackdel ar 
att man minskar bostadsarean . Detta uppvii.gs dock i 
viss man av att den s k  vistelsearean o kar p g  a att yt
tervaggarna blir varmare. 
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3.2 Fordelar och nackdelar 
med olika atgarder 

Lonsamheten hos atgarder for tillaggsisolering pa en 
yttervagg ar inte generellt sjalvklar. Om fasaden 
anda ar i behov av renovering och fasadskiktet s a s  
inte belastar energisparatgarden ar det alltid lon
samt att tillaggsisolera yttervaggen, om optimal iso
lertj ocklek (avsnitt 7) valjes. 

Det ar minskade transmissionsforluster som utgor 
den stora, relativt enkelt berakningsbara, energibe
sparingen vid tillaggsisolering. En forbattring av en 
vaggs k-varde fran 1,0 till 0 ,25 W/m2 ° C ,  motsvaran
de ca 150 mm tillaggsisolering, ger i mellansverige en 
besparing av ca 90 kWh/m2 ar. For en v illa med ca 
100 m2 yttervagg, exkl. fonster, innebar detta en be
sparing av ca 9000 kWh/ar. De minskade transmis
sionsforluster som teoretiskt fas vid tillaggsisolering 
av en yttervagg kan beraknas enligt avsnitt 6 .1 .3 .  

Forutom minskade transmissionsforluster kan en ut
vandig tillaggsisolering av yttervaggar medfora na
gon eller nagra av fOljande mereffekter: 

Ttitare fasadytor 

Tilla ggsisolering pa ratt satt gor konstruktionen 
ta.tare. Detta ar matbart som reduceringen av an
talet ofrivilliga luftomsattningar per timme. 
Resultatet ii.r givetvis beroende av den ursprung
liga vaggens tathet liksom av byggnadens volym 
och isolerade area. 

Minskade koldbryggor 

Genom utvandig tillaggsisolering blir samre i sole
rade delar av vaggkonstruktionen, t ex bjalklags
anslutningar, inkladda och koldbryggor bryts. 
Koldbryggor ger varmeforluster genom vaggen 
och bidrar vidare till att halla nere temperaturen 
pa invandiga golv- och vaggy tor. Varmeforlusterna 
kan med kannedom om antalet meter bjalklagsan
slutning i relation till fasadarean beraknas enligt 
Svensk Byggnorm, kap 33 :248K (1) .  

Torrare viiggar 

For vaggar av tegel och gasbetong fungerar en ny 
fasad som en regnkappa. Den ursprungliga vaggen 
blir varmare och jamviktsfuktkvoten sjunker. Har
med minskar ocksa varmeledningsformagan och 
isoleringen hos den gamla vaggen okar. 

Varmarc innerytor 

Tillaggsisolering medfor att yttemperaturen pa in
nervaggen blir hogre och man far en jamnare inom
h ustemperatur. Lufttemperaturen kan darmed 
sankas utan obehag, vilket patagligt bidrar tili 
energibesparingar. 
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Ljudisolcrin[; 
En tillaggsisolernd yttervagg far forbattrad ljud
i solering. 

Es ictiska asprkter 
Utvandig tillaggsisolering medfor ofta forandring 
av husens utseende. Som framgar av det foljande 
finns, for de fall miljo- och antikvariska intressen 
skall tillgodoses, metoder att bevara putsade mil
joer putsade, tramiljoer i tra o s v, aven efter en till
laggsisolering. 

Den invandigt tillaggsisolerade konstruktionen blir 
utsatt for storre temperaturvariationer under aret 
och under dygnet an den utvandigt isolerade eller 
oisolerade. Detta kan leda till att temperaturspan
ningar och -deformationer okar i ursprungskonstruk
tionen vid invandig tilla ggsisolering. 

Det finns aven risk for att en invandig tillaggsisole
ring kan medfora fuktproblem i en byggnadsdeL 
Sankt temperatur i ett material medfor okning av 
fuktinnehallet. Detta innebar dels forsamrat varme
motstand i den befintliga konstruktionen, dels att 
risk en for skador, sonderfrysningar 0 s v okar. 

3.3 Befintligt bestand 
Den gamla vaggens utformning och varmegenom
gangskoefficient (k-varde) samt den energibesparing 
man onskar uppna bestammer tillsammans med 
praktiska och estetiska synpunkter valet av isoler
tjocklek. Den ungefarliga varmegenomgangskoeffi
cienten (k-vardet) for nagra vanliga vaggkonstruktio
ner i befintlig bebyggelse framgar av tabell 3 .2 och k
vardet efter tillaggsisolering kan beraknas enligt an
visningarna i avsnitt 6 . 1 .3 .  

Skall exakt k-varde for en  befintlig konstruktion 
faststallas maste matning ske. k-vardeschabloner 
kan innehalla felaktigheter, da arbetsutforandet har 
stor betydelse och materialegenskaperna kan ha for
samrats med tiden. Schabloner ger emellertid i de 
flesta fall tillracklig noggrannhet och de i tabell 3 .2  
angivna vardena kan anvandas for preliminar berak
ning av besparingseffekterna (se avsnitt 6 . 1 .3 ) .  

Y ttervaggar Bygg- k-varde 
Konstruktion nadsa't W/m2°C 

Plankvaggar (75 mm plank, 
2 x 25 mm trapanel) 1 9 1 0-45 1 ,0 
l 1/2 stens putsad tegelvagg - 1940 1 ,0 

Liggtimmervagg -1900 0,8 
1 stenstegel + traullsplatta 1930-50 0,8 
Gasbetongmurverk (250 mm) 1935- 0,8 
Gasbetongisolerad betong-
stomme 194 5-65 0.8 
Plankvagg med isolermatta 1 930:-40 0.8 

Stolpvagg med latt fyllning 
(tex kutterspan) 1 900-40 0.6 

Tahell 3 .2  Ungefarliga k-varden for aldre vaggkonstruktioner. 

3.4 Tekniska losningar 
De olika tekniska losningarna har i foljande avsnitt 
indelats i :  

Utvandig tillaggsisolering 

Invandig tillaggsisolering 

Tilla ggsisolering genom fyllning av halrum 

3.4.1 Utvandig tillaggsisolering 

Underlaget bor fore tillaggsisolering vara sa jamnt 
att inga luftspalter kan bildas bakom den nya isole
ringen. Spalter och springor kan astadkomma for 
varmeisol ereffekten forodande luftrorelser. Trasig 
puts kan behova lagas och los puts knackas ned . Lika
sa bor "lock" pa trapaneler och lakt plockas bort. 
Eventuella luftspalter i den gamla vaggen bor laggas 
igen eller tatas omsorgsfullt. Ota ta vaggar bi:ir forses 
med trafiberskivor, gipsskivor eller papp med over
lappande skarvar innan tillaggsisoleringen mon
teras. 

Skevheter i den gamla fasaden �an riktas upp genom 
de eventuella reglar som bar tillaggsisoleringen och 
den nya fasaden . 

I det folj ande redovisas metoder for utvandig till
laggsisolering indelade efter det nya ytskikt fasaden 
far (plat, tra , tegel, puts). Darefter redovisas forslag 
till detaljlosningar vid takfot, vindskivor, fonsterom
fattningar, socklar samt olika typer av fastdon. 

Platf asader 

Aluminiumplat och varmforzinkad stalplat ar bepro
vade fasadmaterial vilka lampar sig val som fasad
skikt i sam band med utvandig tillaggsisolering. Ma
terial en ger ett icke brannbart fasadskikt, vilket 
kravs for hus hOgre an tva vaningar, har lag vikt och 
kra ver dessutom ringa underhall. Platen ger manga 
variationsmojligheter nar det galler profil- och kulor
val och lackerad med PVF2 Kynar 500 erhaller pla
ten mycket kulorstabilt lackskikt. 

Stalplat korrosionsskyddas med zink och lack. Alu
miniumplat far genom forening med luftens syre ett 
oxidskikt som skyddar underliggande plat varfor na-

Konstruktion Bygg- k-varde 
nadsar W/m2°C 

Regelvagg med latt fyllning 
(t ex kutterspan) 1930-55 0 .6  
Skalmur med isolering 1940-55 O.G 
Gasbetongelement 1965- 0.6 
Tra ullselementvaggar 1940-50 0 .6  
Stolpvagg med isolermatta 1930-40 0.4 
Regelvagg med mineralull 1950- 0.4  
Skalmur med mineralull 1955- 0.4 
Betongstomme med motgju-
ten mineralull eller cellplast 1960- 0 .4  
Betongelement med mineral-
ull eller cellplast 1960- 0.4 

1 .-i 
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gon korrosion ssk�'d d a n d r  beh a n d l i ng n orm alt  i nte 
erfordras. 
Ol i k a  larktyper kan vli. lj as beroende pa vilk en kulor
stabili tet m a n  cinskar. 

Kompletterande beslag finns som standard eller spe
cialtillverkas av slat.plat. 

Ytterligare information om anvandning av plat i 
sam band med tilla ggsisolering k an fas hos respektive 
plattillverkare t ex Ahlsell Profil ,  Dobel, GavleVer
ken, Granges Aluminium Korrugal, Plannja m fl 
samt i Stalbyggnadsinstitutets skrift "Fasadrenove
ring med tunnplat" (9). 

Tra fasader 

Tra ar ett beprovat fasadmaterial som genom sin laga 
vikt, ringa tj ocklek och enkla underhall lampar sig 
val som nytt fasadskikt vid utvandig tillaggsisole
nng. 

Tra ansluter sig val till svensk miljo och byggnadstra
dition. I aldre bostadsmiljoer ger materialet sallan 
nagon estetisk kon flikt om fasadtypen och ytbehand
lingen valjes i anslutning till andra hus i omradet. 
Trafasaden k an utformas pa en mangd olika satt, 
med staende eller liggande panel, med olika virkesdi
mensioner och i olika utforande. Trafasader pa mo
derna hus ar of ta gansk a grovskaliga och ytbehandla
de i klara farger, ofta laserade. Aldre trafasader ar 
ofta mera finskurna och malade i dampade farger. 
Vid renovering av aldre hus blir resultatet ofta bast 
om den nya panelen valjes sa lik den ursprungliga 
som mojligt. I de fall en befintlig trafasad ar valbeva
rad kan den i vissa fall tas ner och ateranvandas efter 
tilllaggsisoleringen. 

Man bor valja en ytbehandling till trapanelen som 
ger sa langa un derhallsintervaller som mojligt. Tra
information har givit ut handbocker om trafasader 
(10) och ytbehandling av trafasader ( 11) som ger hjalp 
vid montering av tillaggsisolering och ny trafasad 
samt vid val av ytbehandling. 

Reglar 

Isoleringen och den nya plat- eller trafasaden k an 
fixeras med reglar till underlaget. Reglarna k an vara 
av stal eller tra. Stalreglar utgors av k allformade 
tunnplatsprofiler, vanligen Z-profiler eller special
reglar som medfbr minsk ad varmegenomgang. Stal
reglarna skall vara varmforzinkade. 

Normalt monteras reglarna for tillii.ggsisolering och 
fasadrenoverin g horisontalt, vilk et ar fordelaktigt ur 
brandskyddssynpunkt och dessutom ger enklare 
montering. 

Pa bostadshus over tre vaningar maste eventuellt 
brannbara reglar avbrytas vid brandcellsbegrans
ningar (Svensk Byggnorm 75, k ap 37 :34 och kap 37 
Ombyggnadsbestammelser :34) (1). 

Stalreglar ger enklare montering, speciellt vid stora 
isolertjocklekar, men ock sa stbrre koldbry ggor an 
trareglar (se fig 6.2) .  Den gamla vaggen utgor en viss 
koldbryggebrytare, men stalreglar behaver dessutom 
normalt forses med en koldbryggeisolering pa utsi 
dan , vanligtvis av mineralull eller trafiberboard. 

Vid uppregling av trareglar vid tjocka  isoleringar 
kan det, for att min ska fastdonens langd utanfor 
vagglivet, vara fordelaktigt att a'nvanda n agon av 
nedanstaende regelkombin ationer: 
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Korsande reglar, figur 3 .3 .  

Dubbla reglar lagda pa varandra, figur 3 . 4 .  
Reglar med forsankta fastdon , figur 3 . 5. 

Infastning av regel till byggbeslag som i sin tur 
infastes i vaggen med korta fastdon, figur 3. 6. 

Regel + heltack ande isolering + spikregel, figur 
3 . 7 .  

Mellanliggande heltackande isolering + utvan dig 
isolering mellan reglar pa distanser, figur 3.8.  

Reglarnas centrumavstand bor anpassas till typen av 
fasadbekladnad och isolerskivornas format. Isole
ringen skall monteras med sa fa skarvar som mojl igt 
Vanligt regelavstand mellan horisontala reglar li.r 

for ytskikt av plat 1000-1500 mm 
for ytskikt av tra 600 mm 

... 
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Figur 3 .3  K ornancl e  reglai: 

Figur 3 . 4  Dubbla reglar lagda pa varandrn . 

Figur 3.5  Regel m ed forsankt fastclon. 

' 

Figur 3.6 lnfii s t n i n g  a v  regel t i l l  bvggbeslag sc 1 1 1 1  i sin tur i n fas 1  < -

i d ggen mecl konR fas tclon 



• 

l s o l e r i n g  

H e l t a c k a n de 
,.__ ___ i s o l e r i n g  

D ista n s h a l l are 

Figur :� . 7 R0gel + utanp:\l iggande heltackande isolerin g  + spik
regel p!i disfansh!illare. 

Figur 3.8 lnvandig helUickilnrle isoleri n g +  spikregel p:i d istans
klotsar. 

Viirmeisolering 

Mineralull ar det vanligaste och lampligaste materia
let for utvan dig tillaggsisolering. Mineralullen ar 
helt fuktgenomslapplig sa m an behaver inte riskera 
fuktskador pa grund av kondens. Pa byggnader over 
tre v aningar kravs obrannbar isolering vid tillaggs
isolering, vilket uppfylls av mineralullen. 

Isolerin gen kan monteras pa tva principiellt olika 
satt: 

V i n d s ky d d  ( 

T r a  e l l e r  
s t a l  r e  g e l  

I S O L E R I N G  M E L L A N  
R E G L A R  

V i n d s ky d d  

S p i  k re g e l  

D i s t a n s· 
h a l l a re 

H E L T A C K A N D E  I S O L E R I N G  
M E D  S P I K R E G L A R  P A  
D I S T A N S H  A L L A R  E 

� Vi nds kydd 

K O M B I N A T I O N  AV I S O L E R I N G  M E L  L A N  R E G L A R  
O C H  H E L T A C K A N D E  I S O L E R I N G  

Figur 3.9 lsolering mellan rPglar och heltackande isolerinµ mf'd 
spikreglar u1  an pa .  

Metoden med helti:i.ck ande isolering ger mindre kol d
bryggor och darmed battre isolereffekt. 

Isolering mellan reglar 

Isoleringen utfors med skivor enligt figur 3 . 10 och 
3 . 11 .  Isolertjockleken skall vara lika med regelhoj-

S pi  k re g e l  

l s o l e r i n g  

T ry c k i m p r e g n e r a d  r e g e l  

Figur 3 . 10 lsolering mellan horisontala trareglar. 

l s o l e r i n g  

K o  I d b r y g g e  b r y ta n  d e  
t r a f i b e r b o a rd 

Sta l re g e l  

Figur 3 . 1 1  lsolering mellan horisontala stalregl:.i� 

F a s a d s k i  k t  

J I  
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den. lsolerskivorna skall helt fvlla ut utrymmet mel
lan reglarn a. Denna isolering 

-
maste for

.
ses med ut

vandigt vindskydd for att avsedd isolereffekt skall 
uppnas. Inga luftspalter far finnas bakom isole
ringen eller mellan isolerskikt och vindskydd. 
Springor maste undvikas mellan i solerskivorna och 
int.ill reglarna (se figur 3 . 12). Storre springor kan av
sevart nedsatta isolereffekten . Kapning av isolerski
vor ska ske noggrant och helst med riktbrada. 

Figur 3 . 1 2  lsoleringen skall fylla ut utrymmet mellan reglarna 
helt. V indskyddets skarv ar utfores tata. 

Helttickande isolering med spik reglar 

Isoleringen utfors enligt figur 3.13 .  Isolerskivorna 
monteras noggrant kant i kant sa att inga springor 

T ry c k i m p r e g n e r a d  r e g e l  

Figur 3 . 1 3  Heltiickande isolering m Pd utanp:i.l igga nde spik reglar 
monierade pa <listanshlil lare 

1 8  

uppstar. Skivorna fasts forst provisoriskt med liimp
ligt fa std on och bricka .  Den slutliga infostningen 
sker sPdan med utanpaliggande spikregl ar som slas 
in i den gamla fasaden (figur 3 .9) .  
Spikreglarna monteras pa speciella dist.anshallare 
som Ji:itt trycks in i isolerskivorna och som bildar un
der lag for reglarna. Den heltackande isoleringen ger 
hOgre isolereffekt jam fort med ett utforande med iso
lering mellan reglar pa grund av minskat ant.al kold
bryggor. 

Vindskydd 
Om den befintliga konstruktionen ar tat, exempelvis 
av belon g, kan en heltackande isolering med Juftge
nomslapplighet 1 ::::0 ,1  m3/hm Pa applicera s utan 
speciellt vindskydd. 

Isolering med luftgenomslapplighet >0,1 m3/hm Pa 
mellan reglar maste forses med vindskydd for att for
hindra luftrorelser som kan forsamra isolereffekt.en.  

I de fall konstruktionen behaver tat.as och heltackan
de pappersbekladd isolering (l  ::::0 ,1  m3/hm Pa) an
vands, antingen direkt pa befintlig vagg eller utan pa 
en isolering mellan reglar, vands vindskyddspap
peret in mot konstruktionen. 

Som vindskydd kan anvandas: 

Papp AC 150/200 eller likvardig 
Billeruds Tatofol 
Rascos system Vanertat 
Vanerply 
Hard eller medelMrd trafiberskiva 
Gipsskiva 9 mm 
Asfaltboard 
Gullfiberboard 
Gullfiber fasadskiva med eller utan pappersbe
kladnad (heltackande isolering) 
Rockwool vastkustskiva med eller utan pappers
bekladnad (heltackande isolering) 

De fyra sistnamnda bryter ocksa koldbryggor, t ex vid 
stalreglar. 

Vindskyddet monteras noggrant och med sa fa skar
var som mojligt. Los papp monteras med min 100 
mm overlapp i skarvarna. 

Mellan fasadmaterial och vindskydd bor finnas en 
ventilerad luftspalt pa 20 mm eller mer. For att 
astadkomma detta kravs spikregel, savida inte pa
nelprofilen medger motsvarande ventilation . Luft
spalten skall ge mojlighet till uttorkning av eventuell 
intrangande fukt vid exempelvis slagregn. 

Med obrannbart fasadskikt, isolermaterial och vind
skydd mot luftspalt (obrannbar konstruktion) beha
ver luftspalten i vaggen inte avbrytas vid brandcells
begransade vaggar eller bjalklag. Obrannbara vind
skydd ar gips och mineralull avsedd for heltackande 
isolering (med eventuellt papper inatvant). 

Tegelf asader 

Fasader av tegel har fordelen att vara nara nog un
derhallsfria. I samband med tillaggsisolering begran
sas dock mojligheterna for storre isolertjocklekar. 
Detta beror delvis pa at.t teglet i sig tar storre plats an 
andra fasadmaterial. Vidare maste fasadskiktet byg
gas upp pa vinkeljarn eller konsoler fasta vid den be
fintliga fasaden eller sockeln, se figur 3. 14 . 

Det finns dock mojlighet att anvanda tunnare tegel 
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an tradi t ionellt. Foljande tjocklekar erbjuds: 
60 mm 
87 mm (sk modultegel) 
120 mm 

M i n e ra l u l l s ·  
i s o l e r i n g  

I S o c ke l i s o l e r i n g  

Figur 3 . 1 4  Tillaggsisolering med tegel som ytskikt. 

Den vanligaste tegeltjockleken vid tillaggsisolering 
av smabus ar 60 mm. For att ge intryck av normal te
geltjocklek 120 mm tillverkas speciella harnstenar . 
Typgodkanda tekniska losningar med 60 mm tegel 
finns for fasadbojder upp till 12 meter. 

Konstruktionen maste vara sadan att den inte leder 
in regnvatten i vaggkonstruktionen. Vid tillaggsiso
lering med fasadtegel ar det endast dar tegelskalet 
bryts, vid sockel, fonster- eller dorroppningar m m ,  
som man behaver se till att vattnet kan ledas u t  till 
fasadytan med ett bleck eller en papp. 

Det upplag som bebovs for bekladnadsteglet maste 
dimensioneras for den last som kommer fran teglet 
ovanfor. En viss del av lasten fors over via kramlor 
till befintlig vagg, men den verkan beaktas inte vid 
dimensionering av upplaget. 

Den nya fasadstensmuren kramlas, som namnts, till 
underlaget. Detta innebar dels att vindlasten over
fors, dels att en avstyvning mot knackning erballs. 

Tegelindustrins Centralkontor AB i Sfuckbolm kan 
delge ytterligare kunskaper om fasadtegel i samband 
med tillaggsisolering. 

Varmeisolering 
Isoleringen, i form av mineralullsskivor, monteras 
med spik (traunderlag) eller t ex TEFAB-spik 
(gasbetong- eller betongunderlag) ocb fordelnings
bricka i den gamla fasaden. Det ar viktigt att isole
ringen ligger dikt an den befintliga vaggen ocb att 
skivorna monteras kant i kant sa att inga springor 
uppstar. 

Det ar lampligt att vid dimensioneringen rakna med 
att en fingerspalt (ca 20 mm) bebovs mellan isolering 
(med luftgenomslapplighet l s0,1 m3/bm Pa) och 
tegel. 

Vin dskydd 
Anvands mineralull med luftg-enomslappl iglwt 
l >0,1 m'/hm Pa bor denna kompletteras med ett 
vindskydd. Ar l s0,1 m3/hm Pa kan vindskyddet ute
lamnas. Vindskyddet utgors lampligen av ett separat 
m onterat papper som placeras pa isoleringens utsida. 

Om huset behaver tatas anvands tatskikt (papper pa 
mineralullen eller separat, hard trafiberskiva eller 
gipsskiva) mellan den nya isoleringen och befintlig 
vagg. Se figur 3 . 14 .  

Putsade fasader 

Det finns, framfor allt i stadsmiljoer, en mangd put
sade fasader som ar i behov ;.;.v tillaggsisolering. Cir
ka 25 % av bus byggda fore 1960 ar putsade. 

Anda sedan 1940-talet har smarre forskningsarbeten 
bedrivits betraffande puts pa isolering. Det ar dock 
forst pa senare tid intresset vaknat for tillaggsisole
ring av putsade fasader. Darmed bar ocksa intresset 
for att bibehalla de putsade husen putsade aven efter 
tillaggsisolering vuxit. Detta bar i sin tur inneburit 
att ett flertal metoder presenterats de senaste aren. 
De olika metoderna skiljer sig nagot at ocb kan prin
cipiellt indelas efter infastningstyp enligt folj ande: 

Stum infastning i befintlig vagg. K an goras an
tingen med konsoler av stal eller genomgaende 
reglar for uppbangning av puts ocb putsbarare. 

Ledad infas tning, som bygger pa principen att 
putsskiktet ar infast genom kramlor som medger 
rorligbet i putsskiktets plan. 

Limmad isolering med en lattputs. Putsen ar en 
plastputs med en lag vikt som vanligtvis applice
ras pa isolering av cellplast. 

Isolerpu ts, som innebar att man i cementputsen 
blandat i cellplastkulor for att uppna viss grad av 
isolering. 

Som exempel pa nagra tillampningar av de olika 
principerna kan folj ande metoder namnas: 

TM-me toden (Stum infastning, Traullsplattfabri
kernas Forsaljnings AB). Bestar av en heltackande 
mineralullsskiva + traullsplatta + armeringsnat 
upphangt pa infastningsdon. Mot natet anbringas 
grundning och ytputs. Se fig 3 . 15 .  

TM - k o m b i s k i v a  
KI bes ta e n d e  av m i n e· ,!· ===lC '" ra l u l l s s k i va o c h  

trii u l l s p l a tta  

l n fii st n i n gs e n h e t  

P u ts n ii t  

·- P u ts 

Fi gur 3 . 1 5  TM-metoden (f'tum infHstning). 

G +R-metoden (Stum infastning, Gullfiber AB och 
Strabruken AB) . Bestar av en mineralullsskiva 
mellan reglar. Utanfor denna satts forbydrings-

1 9  
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papp och armeringsnat, varpa Rhodiporputs och 
en ytputs anbringas. Se figur 3 . 16 .  

u M i n e r a l u l l s s k i v a  
m e l l a n  r e g l a r  

F b  r h y  d r i n gs p a p p  

A r m e r i n gs n a t  

R h o d i p o r pu ts 

Y t p u t s  

Figur 3 .  ]() G + R-me1 nrlrn (st1 1m in fii�tning) 

Serporockmetoden (Ledad infastning Ernstrom 
& Co AB och Rockwool AB). Byggs upp av en hel
tackande mineralullsskiva och ett armeringsnat 
upphangt pil fastdon med rorliga kramlor. Mot na· 
tet anbringas grundning samt ytputs. Se figur 
3 . 17. 

H e l tiic k a n de 
m i n e r a l u l l ss k i v a  

F a s t d o n  m e d  
ro r l i g  k r a m l a  

A r m e r i n g s n ii t 
fast  i k r a m l o rn a  
G ru n d n i n g  + "11.1... - y t p u ts 

Figur 3. l 7 Serporoc-met.oden led ad infastning . 

ISPO-Isolersystcm (Limmad infastning, Snoland 
AB). Systemet bygger pa att cellplastisolering och 
puts 1immas till befintlig vagg. Som armering an
vands glasfibervav. Cellplastskivan klistras med 
konsthartsbundet cementlim mot befintligt un
derlag, liksom armeringen till cellplasten, daref
ter pillagges en ytputs. Se figur 3 . 18.  

( 

H e l ta c k a n de 
eel I p l a s t  

A r m e r i n g  
l'I - ( g l a s f i b e r v ii v )  

Y t p u ts 

Figur 3. 18 ISPO-isoler�ystem ( l immad isoleri ng) 
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Gyp roc- m et oden (Ledad infast.ning, Gyproc AB J .  
Bygger p il  den sk  AJ-metoden dar putsskiktets 
egenvikt tas upp vid sockeln via konsoler over vil
ken en barlina Jagts. Armering och isolering fasts i 
oglor som injekteras fast i ursprunglig vagg. Fasa
den putsas med gipsputs i grangat utforande. 

Rhodipor-metoden (Isolerputs, Strabruken AB). 
Byggs upp av en valisolerande puts innehallande 
polystyrenkulor. Utanpil denna anbringas en y t
puts. Varmeisoleringen hos 80 mm Rhodiporputs 
motsvaras av ca 50 mm mineralull. Se figur 3 . 19 . 

' . . "' 1· 
' '  ·. 

• Q ... e ' , 
. .. 

•V 
t)_ Q.. I� 

, • 0 : 1-: .. � . . 

4 ,, 9 . 

V ii r m e i s o l e ra n de 
p u ts 

Y t p u t s  

Figur 3. 19 Rhodipor-metoden (isolerputs). 

Langtidserfarenheterna av de olika metoderna ar 
ganska begransade. PA initiativ av Statens Rad ·for 
Byggnadsforskning gars en systematisk uppfoljning 
av putssystemen. Hittills vunna erfarenheter visar 
pa att metoderna fungerar val ur teknisk synvinkeL 
dock bor framhallas att ratt arbetsutforande och de
taljutformning ar viktig da risk for sprickbildning i 
putsen annars fbreligger. Bengt Elmarsson, LTH, har 
i "Puts pa tillaggsisolering" ( 12) presenterat och ana
lyserat bland annat har namnda metoder. 

Putstillverkarna och isolermaterialtillverkarna kan 
ge ytterligare informationer. 

Takfot och vindskivor 

Estetiska och praktiska problem kan i samband med 
utvandig tillaggsisolering uppsta vid takfot och vind
skivor da vagglivet flyttas utilt. En pabyggnad av det 

Figur 3.20 Pabyggnad av takfol. 



befintliga takut.spranget kan goras och figur 3 . 20 och 
3 .2 1  redovisar forsl ag till losnin gar. 

D i sta n s k l o ts 

Figu r 3.2 1 P:'lbyggnad av vindskiva. 

Fonsteromfattningar 

En vardad fonsterornfattning betyder rnycket for fa
sadens utseende och kan till viss del trolla bort in
trycket av djupt liggande fonster. Orn fonsterornfatt
ningen skall goras bred eller srnal beror pa husets ka
raktar och far avgoras fran fall till fall. 

N_edanstaende figurer redovisar exernpel pa olika los
nmgar. 

Figur 3.22 Fonsleromfattning av lrii. 

( 

1J .,, 

Figur 3.23 Fonsleromfattning av pla t. 

Figur 3.24 Fonsteromfatining av plat. 

Materialtillverkarna har ofta fardiga detaljlosningar 
for olika utforande av fonsterornfattningar och an
slutningsdetaljer. 

Socklar 

En tillaggsisolering av en yttervaggs utsida kan an
tingen avslutas dar sockeln bOrj ar eller ornfatta aven 
sockeln. En fordel med att isolera aven sockeln ar att 
de koldbryggor sorn kan leda till kalla golv i botten
vaningen rninskas. Aven ur estetisk synpunkt ar en 
isolering av sockeln att foredra. Se figur 3 .25 . 

.._�.,___�- P a b y g g d  
s o c k e l  

Figur 3 . 2 5  Tillitggsisolering och pahyggnad a v  �ockel. 

Pa hussocklar kan vid tillaggsisolering anvandas 
puts sorn nytt ytskikt. Tillgangliga rnetoder skiljer 
sig at betraffande infastningssatt, typ av isolering, 
typ av putsarmeringsnat samt putstyper. Se avsnit
tet om putsade fasader. Dessutorn finn!' prefabricera
de sk sockelelernent sorn alternativ tillaggsisole
ringsrnetod. 

Putstillverkarna och isolerrnaterialtillverkarna kan 
ge vidare information om tillaggsisoleri ng av socklar. 
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lntastningar 

De olika tillaggsi solerin gsforfarandena kraver in
fastningar i befintliga vaggar. Infastning i trafasader 
gars med spik eller skruv i olika utforanden och inne
bar inte nagra storre bekymmer. Daremot kan det va
ra ratt problematiskt att gora infastningar i sten- och 
betongkonstruktioner och da i synnerhet i gasbe
tong. For att fa ratt typ av fastdon i varj e  enskilt fall, 
bor darfor respektive fabrikant kontaktas. Ett stort 
antal system finns tillgangliga pa marknaden. Re
spektive fabrikant kan ge besked om sitt materials 
behov av infastningsmetod. Vid infastning i gasbe
tong kravs of ta att provdragningar av fastdonen gars 
for att utrona fastdonens utdragskrafter i den befint
liga vaggen. Fastdonsleverantorerna hjalper ibland 
till med dessa utdragsprov. Tabell 3 .26 visar lampli
ga fast.don med hansyn till material i befintlig vli gg. 

Expanderbult/ 
skruv 
Plastplugg 
Spiralspik 
Hemaspik 
Traskruv 
K amspik 
Klippspik 
Ankarspik 
Kemankare 

G as- Full- Hal- Betong Tra 
betong tegel tegel 

• 

Tabell 3.26 Lampliga fostdon m e d  hansyn ta gen till material i 
befintlig vagg . 

3.4.2 lnvandig tillaggsisolering 

Pa marknaden forekommer nagra typer av tillaggs
isoleringselement far invandigt montage, men den 
vanligaste metoden vid invandig tillaggsisolering ar 
en uppregling. Om m an anvander liten isolertjocklek 
(50 mm) sa appliceras reglarna direkt mot den gamla 
vaggytan pa ett c-avstand som bestams av det invan
diga skivmaterialet, som vanligtvis utgors av span-, 
trafiber- eller gipsskivor. Vid storre isolertjocklekar 
monteras regelverket en bit in i rummet och en hel
tackande isolering satts mellan regelverket och ytter
vaggen. En angsparr som tatar vaggen skall applice
ras mellan bekladnadsskiva och isolering / reglar. 

Det bor overvagas att om mojligt aven isolera bakom 
radiatorerna. 

c 

1 �-::1111 B e f in t l i g  v a gg 

An g s p a r r  o m  m 1  a r  
>1 / 3  M t o t  e l l e r o m  
an g s p a r r  i befin t l i g  
v a g g  s a kn as e l l e r  a r  
da l i 9  

ncr�:ll H e l t a c k an de i s o l e r in g 

Tl!ll l s o l e r in g  m e l l an 
s t a en d e  re g l a r  

lnvan digt 
s kivmaterial 

Figur 3.27 lnvandig tillaggsisolering. 
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Mer detaljerat om invii.ndig tillaggsisolering och dess 
konsekvenser for olika konstruktioner finns att lii.sa i 
"lnvandig tillli.ggsisolering" av Ann-Charlotte An
dersson (8). 

3.4.3 Tillaggsisoleri ng genom fyllning av halrum 

Aldre hus kan ha halrum i yttervaggar och bjalklag 
an tin gen p g  a sammansjunken isolering ell er p g  a att 
man inte har isolerat. Dessa utrymmen kan fyll as 
med isolerande material, men svarigheter att uppna 
avsett resultat finns.  Detta visar bl a en undersok
ning av karbamidskumning utford vid Byggnadstek
nik I vid LTH. Kravet pa materi alet ar att det inte 
skall vara vattensugande, angtatt eller utgora gro
grund for mikroorganismer. Material som uppfyller 
dessa krav ar mineralull, polystyrenkulor, lattklin
kerkulor och karbamidskum. K arbamidskum kan 
dock i vissa fall tillfora vaggkonstruktionen skadliga 
mangder vatten. 

Isolering av halrum utfors vanligtvis av specialfir
mor. Med tanke pa svarigheterna att kontrollera re
sultatet bor endast valrenommerade firmor anlitas . 
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4. Ovriga byggnadsdelar 

4.1 Allman beskrivning av 
tekniska moj l igheter 

Forutom tidi gare namnda byggnadsdelar finns ytter
ligare nagra delar som i specifika fall kan vara intres
santa att tillaggsisolera: 

Snedtak 

Stodbensviigg 

Kallarytterviigg 

Golv 

Dock kan i en del fall endast en tiitningsatgiird i 
byggnaden bli aktuell. Det giiller framst i byggnader 
diir man av kulturhistoriska eller andra skiil svarli
gen kan gora storre ingrepp. 

4.2 Fordelar och nackdelar 
med olika atgarder 

For de ovan niimnda isoleratgiirderna kan energibe
sparingen beriiknas pa samma siitt som for vinds
bjiilklag och ytterviigg (avsnitt 6 .1 .3) .  

Nackdelen med inviindiga atgiirder pa aktuella bygg
nadsdelar iir att de stjiil boendeutrymme samtidigt 
som eventuella koldbryggor bibehalls. 

Utviindiga atgiirder pa golv respektive kiillarytter
viiggar iir besviirliga att utfora och siillan lonsamma. 
Dessa typer av atgiirder paverkar dock foga byggna
den utseendemiissigt. 

Tilliiggsisolering av grundkonstruktionen minskar 
viirmeflodet till marken. Detta medfor att frostned
triingningen i marken kring byggnaden okar. Om un
dergrunden innehaller tjiilfarlig jordart kan byggna
den skadas. Isolertjockleken maste viigas mot detta. 

Med ta.tare hus och en minskad luftomsiittning kan 
energiforbrukningen minskas. Overslagsmiissigt 
motsvaras en foriindring med 0,1 oms/h av ca 1200 
kWh/ar i en normalstor villa. ( 

4.3 Befintligt bestand 
4.3.1 Snedtak 

Snedtaken iir vanligen isolerade med samma isoler
material som det som anviindes i ytterviiggarna. 

Approximativt kan jiimforelse med tabellen 3.2 (giil
lande ytterviiggar) ge ett uppskattat k-viirde for be
fintliga snedtak. 

4.3.2 Stodbensvagg 

I den man stodbensviiggen overhuvud taget iir isole-

rad iir det vanligen blygsamt. Berakning av befint
ligt k-viirde (se SBN 75 (1)) bor ske fran fall till fall. 

4.3.3 Kallaryttervagg 

Tabell 4 . 1  ger ungefarliga k-varden far nagra typer 
av befintliga kallarytterviiggskonstruktioner. 

4.3.4 Golv 

Tabell 4 . 1  ger ungefarliga k-varden for nagra typer 
av befintliga golvkonstruktioner. 

Byggnadsdel 

Kallaryttervagg 

2-stens tegelmur eller mur av 
natursten 
Betonghalsten/betong 
Betonghalsten/betong + 
50 mm mineralull ut- eller in-
viindigt . 
Liit.tbetong/liittklinker 
Liittbetong/lattklinker + 
50 mm mineralull ut- eller in-
viindigt 

Kryprums-
eller kallarbjalklag 

Fyllning av sagspan mellan 
61 1  x 10" bjalkar c 600 mm . 
Blindbotten 
Fyllning av kalkblandad sag-
span eller torvmull mellan 
bjiilkar 4 " X 9" eller 3 " X 8" 
c 600 mm 
Trabjalklag (21 1 x 8 ") + 150 mm 
mineralull 
Latt.bet.ongelement, 200 mm 
Betongbjalklag+ 45 m m  mine-
ralull pa ovan- eller under-
sidan 

Bjalklag pa 
j ord eller kallargolv 

Bet.ongplatta med isolering 
100 mm betong+  70 mm 
(ovansidan) eller 50 mm 
(undersidan) mineralull 

Bygg- k-viirde 
nadsar W/m2°C  

-1940 1 ,2 
1920- 0.9 

1965- 0,4 
1950- 0,5 

1 965- 0,4 

-1910 0,4 

1900-45 0 ,4 

1960- 0.3 
1945- 0.6 

1960- 0.7 

1965- 0.3 

Tahell 4 . l  Ungefarliga k-varden for aldre kallm·yt t erviiggar 
respektive golvkonstruktioner 

2 : 1  
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4.4 Tekniska losningar 

4.4.1 Snedtak 

Isolertjockleken far har anpassas till de speciella for
utsattningar som konstruktionen ger. Om denna iso
leratgard tar i ansprak alltfor mycket av boendeytan 
sa kan man istallet lagga motsvarande isolering pa 
hanbjalklaget. I det fall snedtaket saknar isolering sa 
skall tillses att man far en ventilationsspalt narmast 
yttertaket pa ca 25 mm. Exempelvis anvands skivor 
av rnineralull som isolering och man bOr tillse att de 
helt fyller ut utrymmet mellan reglar och angsparr. 

A n gs pii r r  o m  m t ii r  
> 1 / 3  M t o t  e l l e r  o m  
a n gs p ii r r  s a k n as e l l e r  
ii r  d a l i g  i be f i n t l i g  
v ii g g k o n s t r u  k t i o n  

Figur 4 .2 Tillaggsisolering av snedtak. 

4.4.2 Stodbensvagg 

Denna del kan tillaggsisoleras fran vindsutrymmet. 
Isoleringen kan fastas pa olika satt mot befintlig 
vagg. Dock skall tillses att god anslutning fas mot in
tilliggande isolering. Anslutning mellan angsparr i 
stodbensvagg och mellanbjalklag brukar vara dalig. 
Tillse att denna ar god.  

O B S !  Venti lationsspa l t  

K o n t r o l l e r a  att 
a n gs pa r r a r n a  a n ·  
s l �t e r  v ii i  m o t  
v a ra n d r a  

Figur 4.3  Tilliiggsisolering av slO<lhensviigg 

4.4.3 Kallarytte rvagg 

Isolering av kallaryttervaggar kan ske antingen ut
eller invandigt. 

In uii.n dig isolering bor endast tillgripas da vaggen ar 
torr, ty annars finns risk for mogel eller svampbild
ning inne i konstruktionen .  

D e  konstruktionsalternativ som kan anvandas ar de-
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samma som for invandig til laggsisolering av ytter
vaggar. Travirket bor for sakerhet.s skull vara tryck
impregnerat och plastfolien bar utelamnas sa att ut
torkningen liven kan ske inat. 

Ut uiin dig isole ring ar vanligtvis nagot besvarligare 
att utfora. Man graver upp langs kallarvaggen och 
monterar hard mineralullsskiva mot kallarmuren. 
Darigenom erhalles ett varmeisolerande och kapil
l arbrytande skikt som gor befintlig kallarmur torr. 
Ovan mark kan man antingen putsa pa mineralullen 
enligt nagot putsalternativ eller anvanda sk sockel
element (se avsnitt 3 .4 . 1) .  

- -

~ - B e f i n t l i g  v ii g g  �� 
T H "gg• i • o l m d  

I 

�-r+
� 

fas  a d  

P u t s a d  s o c k e l  

A s f a l t s t r y  k n i n g  

- M a r k s k i v o r  

A t e rf y l l n a d  m e d  
d r ii n e ra n de m a te· 
r i a l  

Figur 4 .4  Utviindig til laggsisolering av k a ll arytterviigg. 

4.4.4 G olv 

Isolering av golv maste anpassas till befintlig kon
struktion. Val av metod ar avhangigt av om man bar 
ett tra- eller betongbjalklag. Vid trakonstruktioner 
kan isoleringen appliceras antingen i, ovanpa eller 
under den befintliga golvkonstruktionen. Vid be
tongkonstruktioner maste isoleringen laggas ovanpa 
betongen. Forst maste emellertid betongen tackas 
med en plastfolie for att fuktproblem skall undvikas. 

Goluelement utgors av ett ytskikt jamte isolering av 
mineralull eller cellplast. Elementen laggs ut pa av
jamnade ytor. Da elementuppbyggnaden kan variera 
sa bOr fabrikanternas rekommendationer foljas. 

' /VS/ T i l l a g g s i s o l e r i n g  

� � S pO o . k i ' "  

:_ _ __ _ __ _ _  � g , t ; o < l i g  " " " " "' " ' " " "  

Figur 4 . 5  Isolering m ed golvelement. 

Isole ring med separat y tskikt iir en annan kon struk
tion da isoleringen utgors antingen av cellplast eller 

-= SpOo' k i'" 
:wi.@@yt;; T i l l O g g •. i so l e r i n g  

_ _  ........_ _ - P l a s t f o l i e 

B ef i n t l 1 gt be t o n g g o l v  

Figur 4 .6 lsolering med separat ytskikt. 



hard rnineralull .  Sorn ytskikt anvands vflnli gtvis 
spanskivor. Figur 4 . 6 . 

Upp reglat t ragolv ar en ratt vanlig konstruktion som 
man dock bor vara observant pa sa att man inte far 
fuktproblem. Utrymmet mellan trii.reglar, befintligt 
golv och overgolv fylls helt med isolering. � �Spansk iva � fuiHt l t /) ,;� i..:' �U'-': IJf'l>.J ""-"""--�!'----....,)'-"'Q _ _,�!:...- T ra re ge  I 

Ti 1 1  a g g s  i s o l  e r i n g  

e f i n t l i gt g o l v  

Figur 4 .  7 Isolering under uppreglat tragolv. 

Isolering under bjalklag kan goras om man har s k  
krymprumsbjalklag. Isoleringen skall helt fylla ut
rymmet mellan reglar och befintligt bjalklags under
sida. Tjockare isoleringar kan fas genom att man 
applicerar isoleringen direkt mot bjalklaget. En gles 
panel spikad pa distansorgan haller isoleringen pa 
plats. � � B •f i o " ; g  ; m l o c ; o g  OifiJwvW� T i 1 1 ag g s i s o 1 e r i n g  

G l e s p a n e l  

• Figur 4.8 Isolering under bjalklag. 

i �q o f; o u ; g  ; m 1 o c; o 9  �iili®C� n l l i g g , ;m l e d o g  

G l e s p a n e l  p a  d i s t a n s 
h a l l a re 

Figur 4.9 Isolering under bjiilklag. 

Isolering i bjiilklag kan goras genom insprutning av 
isolering. Genom forborrade Ml kan mineralull, po
lystyrenkulor eller karbamidskum sprutas in. Karba
midskum kan dock i vissa fall tillfora konstruktionen 
skadliga mangder vatten. Arbetet utfores vanligtvis 
av specialfirmor. Man bor med hansyn till svarighe
terna att kontrollera resultatet vanda sig till valre
nommerade firmor. 

r-
1· 

t- B e f i n t l i g  i s o l e r i n g  

Figur 4 . 1 0  lsolering i bjalklag genom insprutning av isoler· 
m a terial. 

4.4.5 Tatning 

I en byggnad finns mi'mga fogar. Det ar av yttersta 

vikt att dessa ar ta ta. Tatning kan ske genom att ang
sparren anpassas sa att den kan overlappa fogar m el
lan konstruktionsdelarna eller genom att man an\'an
der olika t.atningssystem och material . De olika sy
stem som finns idag och som ant.ingen ar isoler:mde 
eller luft- och angtatande eller bada delarna ar fol
j ande. 

Fogmassor ar Juft- och angtii.tande. Kan komplet
teras i botten med en mineralullsremsa eller slang
list. 

Ta tningslis ter av EPDM-gummi som dubbelvikta 
pressas in i fogen ar luft- och angtatande pro
dukter. 

Mineralullsremsor av glas- eller stenull sorn trycks 
in i fogen. De ar bara isolerande och maste vanl igt
vis kompletteras med en tat produkt. Mineralulls
remsa inbakad i plastfolie fungerar aven som luft
och angtatning.  

Fogskum, vanligtvis polyuretanskum, finns av sk 
enkomponenttyp och fyller ut,  tatar och isolerar 
fogen val. 

2 �1 



• 

5. Kombination av atgarder 

Hur olika energisparatgarder kombineras och i vil
ken ordning atgarderna vidtas ar av mycket stor be
tydelse for det slutliga resultatet. Nedan skall ges 
synpunkter pa dels kombination av byggtekniska at
garder, dels kombination av byggtekniska och ovriga 
energispara tgarder. 

5.1 Kombination av bygg· 
tekniska atgarder 

Den ofta mest lonsamma byggtekniska energisparat
garden ar att eliminera det ofrivilliga luftlackaget i 
fonster och dorrar samt om mojligt kring fonster och 
dorrar. Ovriga energisparatgarder bor alltsa alltid 
foregas eller kombineras med tatningsatgarder. Ett 
latt atkomligt och daligt isolerat vindsbjalklag ar 
lonsamt att tillaggsisolera, men aven bar maste otat
heter och genomblasningsrisker elimineras i sam
band med att den befintliga isoleringen komplette
ras. Vid tillaggsisolering av yttervaggar maste likasa 
byggnadens tathet forbattras. Fogar i vaggar och 
mellan vaggar och karmar maste tatas samt risken 
for genomblasning av isoleringen vid takfot och sock
lar maste undanrojas for att resultatet av tillaggsiso
leringen skall kunna bli det onskade. 

I samband med utvandig tillaggsisolering och monte
ring av nytt fasadskikt bor aven byggnadens ovriga 
fasaddetaljer underhallas. Exempel pa lampliga at
garder ar underhallsmalning av hangrannor, stupror, 
vindskivor, fonster etc. 

5.2 Kombination av bygg· 
tekniska och ovriga 
atgarder 

Vid kombination av byggtekniska och installations
tekniska Mgarder ar det vasentligt att atgarderna 
vidtas i ratt ordning. En god regel il.r :ttt alltid forst 
vidta til.tningsatgll.rder och/eller isoleratgarder och 
forst darefter gora injusteringar av varmetillforseln 
och ventilationen i byggnaden. Observera att en in
justering av varmetillforseln och darmed rumstem
peraturen till en byggnads olika delar ar vasentlig for 
att de byggtekniska dtgarderna skall ge onskad ef
fekt. Om ingen injustering sker blir resultatet hara 
att rumstemperaturen stiger nagra grader (upp
muntrar till okad fonstervll.dring) och energiforbruk
ningen forblir oforll.ndrad. En sankning av lufttem
peraturen inomhus ger en energibesparing med un
gefar 5-7 %1 per grad. 
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6. Berakning och er1arenheter av 
energibesparing genom bygg
tekniska atgarder 

6.1 Berakning 
Berakning av den verkliga eff ekten av olika energi
besparande atgarder ar komplicerad att gora. Flera 
faktorer paverkar resultatet. Exempel pa sadana fak
torer ar uppskattningen av den befintliga byggnads
delens varmemotstand och tathet, arbetsutforandet 
av energisparatgarderna samt bieffekter som ofta 
fas vid olika atgarder och kombinationer av atgarder. 

6.1 .1 Tatn i ngsatgarder 

Effekten av tatningsatgarder mellan bage/dorrblad 
och karm pa fonster och d6rrar ar till stor del beroen
de pa hur otata de befintliga d6rrarna och fonstren 
ar. En undersokning pa fonster utford vid LTH (7) vi
sade att endast ca 15 % av de da undersokta fonstren 
hade acceptabel tathet. Fonster och dorrar dar stang
ningsbeslag ar daligt injusterade och dar tatningslis
ter bestar av textillister eller skumplastlister ar 
mycket otata. 

Genom att atgarda sadana fonster och dorrar och 
darigenom minska den ofrivilliga ventilationen be
d6ms att man kan minska antalet luftomsattningar i 
en lagenhet eller villa med 0,1-0,3 omsattningar per 
timme. Vad detta gor i sparad energi kan beraknas 
med formeln: 

jw = n · V · c · cp · Q I 
W = spa rad energi i kWh per ar 
n = luftomsattningsminskningen per timme 
V = lagenhetens/husets volym m3 
c = specifikt varme for luft (Wh/°C kg) 
cp = luftens densitet (kg/m3) 

C · rp= 0.36 
Q = antalet gradtimmar per ar, d vs den integre

rade produkten av antalet timfnar och diffe
rens mellan inom- och utomhustemperatur 
da varme maste tillforas, dividerat med 
1000. Se figur 6.1 .  

Ett exempel visar att varje minskning av antalet 
oms/h med 0,1 spar i en 125 m2:s villa i stockholms
omradet (zon III): 

0 ,1  . 125 . 2,4 . 0,36 . 110 "" 1200 kWh/ar 
Med ett energipris pa 15 ore/kWh ger detta en bespa
ring pa 180 kr/ar vilket overstiger kostnaderna for 
inkop av tatningslister av god kvalitet till motsva
rande villa. 

For ovriga tatningsatgarder mellan karm och vagg, 
vid golv, tak etc ar besparingsm6j ligheterna svarare 
att bed6ma. 

6.1 .2 Til laggsi sol ering av fon ster 

Genom att forse ett befintligt 2-glasfOnster med ett 
tredje glas forbattras varmegenomgAngskoefficien
ten (k-vardet) pa fonstrets glasdel frAn ungefar 
k = 3,0 till k = 2,0 W/m2 °C. Den Arliga energibespa· 
ringen blir da k-vardesfOrbattringen multiplicerat 
med ortens gradtimantal enligt figur 6.1 .  For t ex 
Stockholm dar Q ar ungefar 110 blir besparingen 

(3 ,0-2,0) · 110 = 110 kWh/Ar m2 glasarea. 

Nu ar emellertid glas en transparent byggnadsdel, 
som slapper in solenergi under dagen. Darfor blir de 
resulterande varmefOrlusterna beroende av instral
ningen och darmed ocksa av fonstrets orientering. 
Berakningar utforda av professor Bo Adamson vid 
LTH (13) ger ungefar foljande varden pa energibespa
ringar for det tredje glaset: 

Ort Norrfasad Oster! Soderfasad 
vasterfasad 

Malmo 90 kWh/m2, Ar 75 55 
Stockholm 105 90 7 5 
Lulea 145 125 1 10 

Denna tabell forutsatter att "gratisvarmen" fran in
stralningen tillgodogors husets uppvarmning, vilket 
forutsatter rumstermostater. Om man inte tillgodo
gor sig gratisvarmen eller om fonstren ar skyddade 
av tata gardiner sa kommer energibesparingen att 
narma sig de varden som galler for norrfasaden. 

Energivinster utover dessa kan ocksa erhallas genom 
att kallstralningen fran fonstren minskar i och med 
det battre k-vardet och darmed hOjs temperaturen pa 
glasytornas insidor. Nar kallstralningen fran fonst
ren minskar kan rumstemperaturen sankas utan att 
rummet upplevs kallare. 

6.1 .3 Til laggsisolering av bj a l klag, yttervaggar m m  

Den energibesparing i form av minskade transmis
sionsforluster som kan uppnas vid tillaggsisolering 
kan beraknas ur sambandet 

j w  = Lik · Q · A l 
W = energibesparing i kWh per ar 
6k = krore-kefter, dvs skillnaden i varmegenom

gangskoefficienten fore och efter tillaggs
isolering, W/m2 °C  

Q = antalet gradtimmar per ar dividerat med 
1000 

A = den tillaggsisolerade arean i m2 exklusive 
fonster, dorrar etc. 

Skillnaden i varmegenomgangskoefficient Lil\ ar ett 
uttryck for fOrbattringen av vaggens varmeisolerinf! 
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till foljd av til liiggsisoleringen . Ungefarl ig viirmege
nomgangskoefficient fore tilliiggsisolering, krore, kan 
for nagra vanliga konstruktioner erhallas ur tabell 
2 . 1 ,  3 .2  och 4 . 1 .  Viirmegenomgangskoefficienten 
efter tilliiggsisolering, kcfter, kan beriiknas enligt 
figur 6.2. 

Antalet gradtimmar iir beroende av utomhus- och 
inomhustemperatur och eldningssasongens liingd. 
Med indelning av landet i fyra zoner enligt figur 6 .1  
(indelning enligt SBN -75) och med antagande om 
20°C inomhustemperatur kan man riikna med fol
jande approximativa viirden pa antalet gradtimmar. 

Zon I Q  vid ('iJ _/,_,' in om-
hustemp. 
20°c r:.,,, 

� 1' 
, 

1 63 � <' 11 � l 

II 1 30 ,, 

III 1 1 0  

IV !18 l�Y 17nT f/ 
/(} 

Figur 6. 1 1000-tal grndtimm ar/ar i zon I-IV vid en inomhus
temperatur av 20° C. 

Noggrannare Q-viirden for olika inomhustemperatu
rer och orter kan erhallas ur Klimatdatabok for 
Sverige (14) eller VVS-handboken (15). 

k- varde efter tillaggsisolering: 

Konstruktionens k-viirde efter tilliiggsisolering be
riikna;; ur sambandet 

1 kefler = 
Mt.at 

1 
Mtot = -

k
-- + mt 
ftire ( 

Mtot= totala viirmemotstandet i m2 °C/W 
mt = tilliiggsisoleringens viirmemotstand i 

m2 ° C/W 

Viirmemotstandet hos tilliiggsisoleringen varierar 
med utforandet och isolertjockleken. 

For en heltiickande isolering fas mt enligt: 
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r=:Il � 
d = tilliiggsisoleringens tjocklek i meter 

An = materialets praktiskt tillampbara vii.rmeled
ningsformaga i W/m °C 

Vid platreglar anvii.nds foljande: 

k 
l efler = -M 

+ f\,k tol 

Mtot L + _Q_ 
kfore An 

Lk = tillagg for den koldbrygga platregeln in
nebii.r i W/m2 °C 

For mineralull mellan trii.reglar galler 

illt 
1 

Pa + P11. 
illcx ill fl 

Pa, P ll = procent isolering resp trii.reglar av hela 
arean. 

ma, m/l varmemotstand (d/P.) i m2 °C/W for isole
ring resp trareglar 

Konstruktionens k-varde ar beroende av varmeled
ningsformagan A hos ingaende material. Materialets 
A-varde kan variera inom ganska vida griinser. De A
varden som far anvandas for berakning anges i 
Svensk Byggnorm 75 ,  kap 33:5K. 

Ett ungefarligt k-varde for tillaggsisolerad vagg kan 
erhallas ur figur 6.2 for heltackande mineralullsisole
ring samt for mineralullsisolering mellan plii.treglar 
resp trareglar med c = 600 resp 1200 mm. Interpole
ring och extrapolering for annan regelandel kan ske. 
Vid normala platreglar forutsatts att koldbryggan 
mellan regel och fasadmaterial bryts av en remsa tra
fiberboard eller liknande. Diagrammet i figur 6.2 ger 
i de flesta fall tillracklig noggrannhet for praktisk be
rakning, bl a mot bakgrunden av svarigheten att fa 
fram ett riktigt ingangsvii.rde pa k-vii.rdet. 

Heltackande isolering 
En ruta = 1 0 mm isolering 

E "' 
E c U1 ·c "' "'  . .  Q ID -� 
c. � E g: 
w :ro 
x =  w ·.;:; 

I 
IL ..... -

I I , 

\ \ 

--

\ \ 
\ 

\ I\.. 

- -- -
I 

r--.. !"-.. ..... 

-- --
' 
- ,_ 

I I I I 't-l-J I I I I 'f' I I I I I I -
0, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0, 7 , 0,8 0,9 1 ,0 k-varde 

Figur 6.2 Diagram over k-varde som funktion RY tilliigg;;isol er
tjocklek. 
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For trareglar och stalreglar galler: kdtr·i = khelrnckande 
+ � k 

.6ktra 

I soler-
tjocklek c 600 c 1200 

t2 = 0  0 .04 0.02 
t2 = 0.5t 0 .02 0 .01 m 
.6kstAI 

I soler-
tjocklek c 600 c 1200 

t2 = 0  0.20 0 .10  
t2 = 1 0-

� 15 mm I 0 .16 I 0.08 
t2: 0.25t 0 .08 0.04 
t2 - 0.5t 0 .04 0.02 

For andra regelavstand och isolertjocklekar interpo
leras ratlinj igt. 

Ex. Tillaggsisolering med 95 mm mineralull 
mellan trareglar c 1200, krore = 0,8 W/m2°C.  

Ga in vid 0,8 pa horisontella axeln . Drag en linje 
upp till kurvan och darefter ut till vertikala 
axeln. Rakna 9,5 rutor upp pa vertikala axeln 
( = 95 mm tillaggsisolering). Ga ater in mot kur
van och dar denna traffas ga ner till horisontella 
axeln. 
Av las k = 0 ,29 = kheltackande 
Tillagg for reglar .6k enl. tabell ovan = 0 ,02 

kefter= 0,29 + 0,02 = 0,31 W/m2 °C .  

6.2 Erf arenheter 

Uppfoljningar av gjorda tillaggsisoleringar finns re
dovisade i begransad omfattning. Det finns manga 
svarigheter med denna typ av utvarderingar. Dels 
kan det vara svart att fa fram utgangsdata, k-varde 
pa befintlig konstruktion, energiforb�kningen un
der en langre tid fore atgarden o s v. Vidare foreligger 
svarigheter med att mata och osiikerheter i sjalva 
miitningen av resultatet. Dessutom iir det viildigt 
vanligt att olika energibesparande atgiirder kombi
neras. Exempelvis kanske viirmepannan trimmas i 
samband med tillaggsisolering av vindsbjalklag. Det
ta innebiir att det blir svart att fa fram den verkliga 
effekten av en specifik besparingsatgard. 

Samre resultat an forvantat av olika byggtekniska 
atgiirder kan bl a bero pa att viirmesystemet ej inju
sterats efter det de byggtekniska atgiirderna vidta
gits. Detta har da fort med sig att rumstemperaturen 
istiillet stigit, varvid besparingseff ekten uteblivit. 
Andra skal kan vara ett bristfalligt utfort arbete tex 
pa sa satt att genomblasning sker mellan tillaggs
isolering och gamla vaggen. 

Industrigruppen for Latt Byggeri (16) har ar 1977 
gjort en uppfoljning. Dar vi sas bl a att besparings
effekten, beraknad enligt 6. 1 .3 ,  overskrids med 
0-50 %. Variationerna beror bl a pi'.! utgi'mgskon
struktionens utseende och levnadsvanor hos de 
boende. 

Mereffekterna forklaras tekniskt av de i avsnitt 3 .2 
relaterade faktorerna: 

Tiitare fasadytor 
Mindre koldbryggor 
Torrare viiggar 
Varmare innerytor 
Sankt lufttemperatur inomhus (som en foljd av de 
ovriga) 

I ett examensarbete utfort vid CTH 1978 - Utvandig 
tilliiggsisolering av smahusfasader (17) - konstate
rades samma tendens. D v s  effekterna av tillaggsiso
leringarna blev ofta storre iin beriiknat. For 20 st vil
lor blev den uppnadda besparingen 168 000 k Wh/ar i 
stiillet for de 87 500 som beraknades. 

I ett annat examensarbete utfort vid KTH 1978 -
Eff ekter av energibesparande atgiirder (18) - kon
staterades viss merbesparingseff ekt for tillaggsisole
ringsatgiirder i bostadshus. Hos i denna undersok
ning studerade byggnader var kombinationer av at
giirder vanliga. 

De utvarderingar som gjorts mer officiellt visar sam
ma tendenser. 

Den via forbiit t rat  k- viirde beraknade energibespa
ringen u tgor med fa undan tag n. edre grans for hur 
st or den verkliga ef f ektcn blir. 

Arbetet med uppfoljning av energibespar:mde atgiir
der pagar kontinuerligt, da det iir vasentligt for lan
dets ekonomi och energiforsorjning att vi i framtiden 
framst satsar pa de mest lonsamma energisparatgar
derna. 

2q 
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7. Energisparkostnadsmetoden 

Olika metoder finns att bestamma vilken tillaggsiso
lertjocklek som ar ekonomiskt lamplig att valja. 

Bestamning av ekonomiskt optimal isolertjocklek 
kan goras enligt den sk energisparkostnadsmetoden, 
ursprungligen foreslagen av professor Bo Adamson. 
Den ekonomiskt optimala i solertjockleken ar nor
malt storre an byggnormens minimikrav. Energi
sparkostnadsmetoden bygger pa att man jamfOr in
vesteringskostnaden jamte eventuellt kapitaliserad 
underhallskostnad med den totala inbesparade ener
gin under byggnadens livslangd. Energisparkostna
den definieras som : 

in vesteringskostnad 
Energisparkostnad 

total energibesparing 

Energisparkostnaden skall jamforas med energipri
set, d v s  kostnaden for att forbruka en energienhet. 
Hansyn maste darvid tas till framtida energiprisut
veckling liksom till rantan (nettoranta efter skatt) . 
Energiprisutvecklingen och nettorlintan bestammer 
en relationsfaktor som ocksa lir beroende av livslang
den. Denna relationsfaktor ar tabellerad i tabell 7 .1 .  
Det energipris man skall j amfora med lir dagens ener
gipris multiplicerat med denna relationsfaktor. 

En energibesparingsatgard ar lOnsam sa lange ener
gisparkostnaden ar lagre an det korrigerade energi
priset, d v s  

I n  vesieringskostnad + underhA1lskostn.adsvarde 

Arlig energibesparing X l ivstid 
::::; 

::::; relationsfaktor x dagens energipris. 

Ar husets aterstaende livslangd 30 ar, nettorantan 
5 % och den antagna arliga energikostnadsokningen 
7 % blir det relativa vardet av en framtida energibe
sparing 1,358 ganger dagens energipris. Med ett 
energipris pa 15 ore/kWh far alltsa energisparkost
naden inte overstiga 15 x 1,358 = 20,31 ore/kWh. 

Livslii.ngd 30 ar 
Arlig 
energi 
kostn. I Ranta 
okn. i % 

3 4 5 7 10  15 

3 1 ,000 0 .864 0.752 0,585 0,422 0,276 
4 1 , 166 1 .000 0 .865 0,663 0.470 0 ,300 
5 1 ,366 1 . 164 1 ,000 0,758 0,527 0,327 
7 1 ,905 1 .601 1 ,358 1 .000 0,670 0 ,395 

10 3 ,242 2.677 2 ,227 1 ,579 1 ,000 0,540 
15 8,394 6 .766 5 .489 3 .687 2.142 1 ,000 

30 

Livslii.ngd 20 ar 
Arlig 
energi 
kostn. I Ranta 
okn. i % 

3 4 5 7 10 15  

3 1 1 .000 0,905 0 ,822 0,687 0 ,538 0,382 
4 1 ,108 1 ,000 0 ,906 0 ,752 0,584 0,409 
5 1 ,231 1 ,107 1 ,000 0,825 0,638 0,440 
7 1 ,528 1 ,386 1 ,226 1 ,000 0,758 0 .511 

10 2 .141 1 ,898 1 ,689 1 ,354 1 ,000 0,548 
15 . 3 ,862 3 ,381 2 ,972 2 ,321 1 ,548 1 ,000 

Figur 7. 1 Relationsfaktorer for livsli!ngden 20 resp 30 ar vid 
varierande nettorantor och energiprisokningar. 

Genomsnittlig och marginell energisparkostnad 

Eff ekten av varje centimeter isolering avtar med 
tjockleken. Det ar ur energiekonomisk synpunkt lon
samt att oka isolertjockleken sa mycket att den sista 
centimetern precis uppfyller forrantningskra vet. 

Den marginella energisparkostnaden kan erhallas ge
nom att man beraknar energisparkostnaden steg for 
steg. Fran praktisk synpunkt ar det hii.rvid lampligt 
att man lagger till 20-30 mm isolering for varje 
steg. For maximal vinst bOr den marginella energi
sparkostnaden vara lika med dagens energipris. Det
ta bestammer den energiekonomiskt optimala tjock
leken. 

Sedan optimal isolertjocklek bestamts kontrolleras 
Atgiirdens totala lonsamhet genom berakningar av 
den genomsnittliga energisparkostnaden. For lon
samma isoleratgarder ar denna alltid lagre an den 
marginella energisparkostnaden. Generellt galler 
alltsa: 

Marginell energisparkostnad dimensionerar 
isolertj ockleken. 
Genomsnittlig energisparkostnad beskriver lOn
samheten. 

Energisparkostnadsmetoden finns narmare beskri
ven i Swedisols publikation "Det lonar sig att isolera 
mera'' (19) . 
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8. Berakningsexempel 

8.1 Beskrivning av objektet 
Objektet ar ett 3-vanings flerbostadshus byggt pa 
1950-talet. Huset ar belaget i zon III. Husets matt ar 
langd = 34,5 m, bredd = 9,0 m, h6j d = 8,0 m och det in
nehi'tller 12 st lagenheter. 

Vaggarna bestar av 250 mm gasbetong+ puts med 
ett beralmat k-varde pa 0,8 W/m2 °C. Totalt tillaggs
isolerad yttervaggsarea 530 m2• 

Vindsbjalklaget bestar av 200 mm gasbetong och 30 
mm mineralull . Konstruktionens k-varde beraknas 
till 0,5 W/m2 °C.  Total, fran utsidan atkomlig, area ar 
280 m2• 

Fonstren bestar av 84 st inatgaende 2-glasfonster. 
Karmyttermattsarea 130 m2, glasarea 105 m2• k
vardet beraknas till 3,0 W/m2 °C. Tatningslister av 
typ textillist. Fonsterdorrar 12 st. 

8.2 Tatning av fonster 
och dorrar 

Tatningslisterna bestar av aldre textillister med dali
ga tatningsegenskaper. En omtatning och j ustering 
av samtliga fonster och fonsterdorrar bedoms kunna 
ge en luftomsattningsminskning med 0,2 oms/h. Det
ta ger enligt 6 . 1 . 1  en arlig energibesparing pa 

0,2 · 34,0 . 8,5 · 2,4 . 3 . 0,36 . 110 =  16480 kWh/ar. 

Besparingen blir med ett energipris pa 15 
ore/kWh = 2 470 kr/ar. Kostnaderna bedoms till 450 
kr/lgh eller 5 400 kr. Energisparstod utgar med 150 
kr/lgh eller 1 800 kr. Atgardens livslangd bedoms till 
10 ar. 

8.3 Til laggsisolering 
av fonster 

Fonster utgor inte hara en kalla for energiforluster 
utan kraver aven stora underhallskostnader. En ut
vandig underhi'tllsmalning av ett fonster kostar idag 
ca 275 kr och maste upprepas efter 5-10 ar. 

I objektet byts ytterbagen i 2-glasfonstret ut mot en 
2-glas isolerglaspanel enligt 1 .4 .4 och samtidigt klas 
utvandigt karmtra in med fabrikslackerade platpro
filer. Energivinsten per ar blir enligt 6 . 1 .2 .  

(3 ,0-2,0) · 105 . 110 = 11550 kWh/ar 

Med ett energipris pa 15 ore motsvarar detta 1 730 
kr/ar. Kostnaden blir 350 kr/m2 eller 45 500 kr. Ener
gisparstod (godkand kostnad) utgar med 250 kr/m2 
eller 32 500 kr. De reducerade kostnaderna for mal
ningsunderhi'tll blir 275 kr/fonster efter 0,7 ,  15 och 
22 ar om man raknar pa en 30-arsperiod. Detta gor 
23 100 kr/gang eller totalt 92 400 kr under en 30-ars
period. 

8.4 Til laggsisolering av fasad 
Objektet tillaggsisoleras utvandigt och beklads med 
fasadplat pa trareglar med c= 1200 mm (ca 5 % regel
andel). 

For att finna optimal isolertjocklek studeras 45, 95,  
145 och 195 mm (95 mm ar idag minsta godkanda 
tjocklek for lan och bidrag). For 145 och 195 mm ut
fors isoleringen i tva skikt med ett utvandigt hel
tackande skikt, 50 resp 100 mm tjockt. 

Byggnadens aterstaende livslangd satts till 30 ar. 
Q = 110 (se figur 6 .1) .  Den totala byggnadskostnaden 
antas vara 220, 240, 260 och 290 kr/m2 for resp stu
derad isolertjocklek (avser ungefarlig kostnad for 
tillaggsisolering inklusive fasadskikt). 

k-varden efter atgard fas ur figur 6.2 .  k-vardet for 95 
mm isoleringen finns beskriven i diagrammet, ovriga 
redovisas i tabell 8 . 1 .  I tabellen redovisas ocksa ener
giforbrukningen med de olika tjocklekarna. For 95 
mm isolering blir den: 

I W = k · Q · A kWh/ar I 
W = 0,31 · 110 · 530 = 18 000 kWh/ar 

Tillaggsisolering 
mm 

45 95 145 195 

k-varde W/m2 °C 0,80 0,45 0 ,31 0 ,22 0 ,19 

mt m2/W°C 0 0,98 1 ,98 3,30 4 ,00 

Byggkost-
natl kr/m2 I - 220 240 260 290 
Energifor-
brukning kWh/ar I 46600 26200 18000 12800 1 1 1 00 

Tabell 8 .1  

Energisparkostnaden (se avsnitt 7) beraknas for 95 
mm isolering som: 

Investering 
= (ore/kWh) 

Bes paring 

240 . 102 . 530 1272 . 104 

(46600-1 8000) . 30 
= 

85,8 . 104 = 14,8 ore/kWh 

Den marginella energisparkostnaden for steget 95 
till 145 mm blir: 

(260-240) . 102 • 530 
(18000-12800) . 30 

106 . 104 
15 ,6 . 104 

= 6,8 ore/kWh 

Den genomsnittliga resp marginella energisparkost
naden redovisas i tabell 8 .2 .  

�- n 
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Energispar- Tillaggsisolering mm 
kostnad 
ore/kWh 0 45 95 145 195 

Gen om-
snittlig 19,0 14,8 13,6 14,4 
Margin ell 19,0 4,3 6,8 31 ,0 

Tabell 8.2 

Aktuellt energipris antas vara 15 ore/kWh , rlintan 
8% och energikostnadsokningen 8 1�b . Da bl ir, enligt 
tabell 7 .1 i avsnitt 7 det relativa vardet. av en framti
da energibesparing 1,0 ggr storre an gallande ener
gipris. Energisparkostnaden skall alltsa jamforas 
med: 

15 · 1,0 = 15,0 ore/kWh 

Da blir i detta fall 145 mm isolering optimal, da ste
get mellan 95 och 145 ii.r det "sista som ii.r lonsamt" 
d vs understiger jamforelsepriset 15,0 ore/kWh. 

Den genomsnittliga energisparkostnaden ii.r av sam
ma storleksordning som "jamforelsepriset': trots att 
hela byggkostnaden belastar isoleringen. Detta ar  
int.e a l l  tid riktigt da aven eff ekten av ny fasad, battre 
ljudisolering o s v  horde tas med j kalkylen. Om fasad
renoveringen ar nod van d ig, oavsett til laggsisolering, 
bo.r endast kostnaden fbr isoleringen tas med i berak
ningen av energisparkostnaden. Den blir da betydligt 
lagre an ovan beraknat. 

Atgii.rden med 145 mm tillaggsisolering spar 33 800 
kWh/ar. Detta motsvarar ca 4 ,8  m3 olja (1 m3 olja 
motsvarar ca 10.000 kWh) om verkningsgraden an
tas vara 70 %. 

Byggkostnaden i exemplet blir: 

260 · 530 = 137 800 kr. 

Lan och bidrag utgar for tillaggsisolering. Med regler 
giltiga i juli 1979 fas har: 

Godkand kostnad for statligt energisparlan och stod 
blir med 145 mm tillaggsisolering: 

(bidrags
Isolering: mt · 20 + 70 136 kr/m2 grundande) 

(ej bidrags-
Fasad, plat: 80 kr/m2 80 kr/m2 grundande) 

Summa 216 kr/m2 
( 

Total godkand kostnad 530 · 216 = 114 480 kr. 

8.5 Til laggsisolering av 
vindsbjalklag 

Vindsbjalklaget ar atkomligt fran ovansidan. Pa 
samma satt som for yttervaggen beraknas optimal 
tjocklek. Har valjs att studera 100, 200, 300 och 400 
mm till kostnaderna 30, 45,  60 respektive 75 kr/m2• 

k-varden mm for de olika alternativen redovisas i ta
bell 8 .3 .  Den genomsnittliga respektive marginella 
energisparkostnaden redovisas i tabell 8 .4 .  
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Tillaggsisolering mm 

0 100 200 300 400 

k-varde W/m2 °C  0,50 0 ,24 0,15 0,11 0,09 
fit m2 °C/W 2 ,20 4 ,70 7 ,10 9 , 10 
Bygg-
kostnad kr/m2 I 30 45 60 75 
Energifor-
brukning kWh/ar I 16520 7930 4960 3640 2975 

Tabell 8.3 

Energi
spar
kostnad 
ore/kWh 

Genom
snittlig 
Marginell 

Tabell 8.4 

Tillaggsisolering mm 

0 100 200 

3 ,3 3,6 
3 ,3 4 ,8  

300 

4 ,4 
10,6 

400 

5,2 
21 ,0  

Som for vaggarna ar  15 ore/kWh jamforelsekostnad, 
vilket betyder att 300 mm ii.r optimal tillaggsisoler
tjocklek. 

Energibesparingen blir (16520-3640) = 12880 
kWh/ar. 

Byggkostnaden blir 60 · 280 = 16800 kr. 

Godkand kostnad for statligt energisparlan och stod 
blir med 300 mm tillaggsisolering: 

mt · 10 + 20 = 91 kr/m2 

Total godkand kostnad 280 · 91 = 25 480 kr 

8.6 Finansiering 

Alternativ 1 

Antag att fasaden ii.r i mycket gott skick och att inte 
heller fonstren ii.r i direkt behov av renovering. Fas
tighetsagaren valjer att atgarda vindsbjalklaget och 
genomfora en "allmii.n tii.tning" av fonster och dorrar. 

Atgard 

Tatning 
fonster, 
dorrar I 
Vinds-

Kostnad Godkand Besparing Besparing 
kostnad 

kr kr kWh/ar kr/ar* )  

5400 1800 16480 2470 

bjalklag 1 16800 

Summa 22200 

25480 

27280 

12880 1930 

29360 4400 
*) energipris 15 ore/kWh 

Tabell 8.5 

Statligt bidrag: 35 % av godkand kostnad = 9550 kr 
(max 3000 kr/lgh). 

Statligt Jan: Godkand kostnad-bidrag = 17730 kr 



• 

Alternativ 2 
Antag att fasaden ar i omedelbart behov av upprust
ning samt att fonstren ar i behov av renovering. Fas
tighetsagaren valjer att forutom de i alt. 1 foreslagna 
atgarderna pa vindsbjalklag, fonster och dorrar aven 
tillaggsisolera fasaden och fonstren samt kla in fons
terkarmarnas utsida med plat. 

Atgard 

Tatning 
fonster, 
dorrar 

Vinds-
bjalklag 

Tillaggs-
isolering 
fonster 

Tillaggs-
isolering 
fasad3l 

Summa 

I 

I 

Kostnad Godkand Besparing Besparing 
kostnad 

kr kr kWh/ar kr/ar1> 

5400 1800 16480 2470 

16800 25480 12880 1930 

45500 32500 1 1550 17302) 

1 137800 114480 33800 5070 

174260 74710 11200 205500 

1) Energipris 15 ore/kWh. 

2) Besparing genom minskat m alningsunderhAll ftlr fonster, pa 
grund av inkladnad av utvllndigt karmtrll, berllknas dessutom 
bli 3 000 kr/ar. 

3) Ink!. nytt fasadskikt. 

Tabell 8.6 

Statligt bidrag: 35 % av godkand kostnad 
max 3 .000/lgh = 36 000 kr 

Statligt lan: Godkand kostnad-bidrag= 138 260 kr. 

Alla atgarder uppvisar lOnsamhet var for sig. Bespa
ringseff ekterna kan summeras for de har redovisade 
atgarderna. Anda visar exemplet i alt 2 att de statli
ga lane- och bidragsreglerna inte tacker hela kostna
den, vilket ar avsikten med energisparstodet. 

Har bar dock papekas att kostnaderna i exemplen 
dels ar mycket ungeflirliga, dels avser material och 
arbete. En del av kostnaderna torde kunna hallas 
nere genom att atgarderna genomfors i "egen regi''. 

c 

33 



9. Energisparlan och bidrag 

I Bostadsstyreisens fOrfattningssamiing BOFS 
1979:30 EN4 redogors for de Ian och bidragsmojlig
heter som finns i samband med oiika energibesparan
de ii.tgarder i bostadshus mm.  Fran och med 1 juii 
1979 har foijande revideringar inforts: 

Nar det'galler varmeisoiering av yttervaggar sa har 
kraven pa den befintiiga va ggens k-varde skarpts. 
Stod Iamnas endast for tillaggsisoiering av sadana 
yttervaggar som har k ?:.0,7 W/m2 ° C i sodra Sverige 
(zon III och IV) och k ?:.0,6 W/m2 ° C i norra Sverige 
(zon I och II). 

For sti:id kravs att man tillaggsisoierar med minst ca 
100 mm mineraiull (A-kvalitet) eller motsvarande. 

Schabionbeioppet for tillaggsisoiering av vaggar har 
hi:ijts eniigt mt x 20 + 70 kr/m2• 

Lan till fasadskikt medges som regel endast om k
vardeskraven for yttervagg enligt SBN 75 uppnas. 
Energibidrag utgar inte. 

For tatning av fonster och dorrar med godtagbara 
tatningsiister i flerbostadshus kan sti:id i samband 
med annan stodberattigad atgard Iamnas med 150 
kr/lgh. 

For utbyte till 3-giasfonster eller likvardig forbatt-
• ring ar godkand kostnad 250 kr/m2 (fonsterarea, 

karmyttermatt). 

Energisparsti:id Iamnas i form av Ian och bidrag. Bi
draget utgor 35 % av den godkanda kostnaden, men 
ll.r maximerat till 3000 kr/Igh. Resterande deI av den 
godkanda kostnaden Iamnas som Ian. For flerbo
stadshus ar rll.ntan pa dessa Ian subventionerad om 
den godkanda kostnaden ar 25 000 kr eller hi:igre. 
Riksdagen har siopat den tidigare rantesubvention 
for smahus. 

Bostadsstyreisens information om energisparian och 
bidrag till bostader och vissa Iokaler bifogas som bi
Iaga 9.1 .  

Ytterligare information om energisparlan och bidrag 
kan erhallas fran kommunernas formediingsorgan 
eller lansbostadsnamnderna. 
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B I LAGA 9:1 

Bostadsstyrelsens information om 
energisparlan och bidrag t i l l  
bostader och vissa lokaler. 
Galler fran 1980-01-01 

Upp till 3 000 kr/Higenhet kan du fa i bidrag av 
staten om du fOrbattrar varmeekonomin pa ditt 
hus. Dessutom kan du fa statliga Ian. For att du 
ska f ii Ian och bidrag maste godkanda kostnaden 
vara minst 1 500 kr. 

Information och ansokningsblankett finns hos 
kommunen. Ansokan lamnas till kommunen. 

Ej fritidshus 
Lan och bidrag ges till smahus och flerfamiljshus. I 
vissa fall kan man ocksa fa stod till Iokaler i samband 
med bostader. Till lokaler som inte behaver nagon 
hogre grad av uppvarmning ges dock inte stod. En 
forening av husagare kan i vissa fall fa stod till 
gemensam anlaggning. Du far stod till permanentbo
stad men inte till fritidshus. 
Verklig energibesparing 
Ett villkor ar ocksa att atgarderna ger en verklig 
energibesparing. Utvandig tilliiggsisolering av ytter
viiggar eller vindsbjalklag maste t ex motsvara minst 
10 cm mineralull A-kvalitet eller 10 cm cellplast. 

Vid isolering av golv samt vid invandig isolering av 
viiggar och vindsbjalklag maste tillaggsisoleringen 
motsvara minst 5 cm mineralull A-kvalitet eller 5 cm 
cellplast. 

Vid tillaggsisolering gall er ocksa att man inte far 
stod till ytterligare forbattring av hus som redan har 
godtagbar isolering. 

Sok i god tid! 
Arbetena far inte paborjas forran lansb�stadsnamn
dens beslut ar klart eller namnden gett dispens for 
pabOrjande. Du bar darfor vara ute i god tid med din 
ansokan. 

Godkand kostnad 
Lan och bidrag beraknas pa den kostnad lansbostads
namnden godkanner. For de flesta atgarderna finns 
fiirdiga framraknade schablonbelopp. Det betyder 
att du far stod endast efter schablonen aven om arbe
tet kostar dig mer. Finns inget faststallt schablonbe
lopp riiknar liinsbostadsnamnden fram den godkan
da kostnaden. 

ExempeI pa smahus 
Detta ar de godkanda belopp som gallde 1/1 1980. Om 
du saker senare kan de ha andrats. 

Fjarrvarme 
Anslutning till fjarrviirme 

Elvarme 
Reglerutrustning vid direkt 
eluppvarmning 
Nattackumulering av tappvarm
vatten 

Viirmeregiering m m  
Motorshuntventil med utomhus-

h6gst 15 000 kr 

l OOO kr 

500 kr 

givare och tidstyrning 2 500 kr 
Typgodkand radiatorventil 
med termostat 125 kr 
Cirkulationspump (i samband 
med viirmereglering) 500 kr 

Vedeldning 
Normalt maste man ha fritt bransle 
for att fa stod. 
Panna som beh6ver pafyllning 
h6gst 2-3 ggr/dygn hOgst 10 000 kr 

Varmepump, typgodkand/motsv 
Varmepump for hela arsbehovet h6gst 24 000 kr 
Varmepump for minst halva 
arsbehovet h6gst 14 000 kr 

Soivarme 
System for varmvatten hogst 8 000 kr 

Varmeatervinning 
T ex ventilationsvarmeviixlare 

Fliseidning 
Stokeranordning med termostat
styrd automatik 
Forugn m minst 300 I behallare 

Tillaggsisoiering 

7 000 kr 

hogst 8 500 kr 
hogst 4 000 kr 

Beloppet iir beroende av hur mycket man tillaggsiso
lerar, t ex: 

Vindsbjalklag 
Botten bjalklag 
Ytterviigg 

10 cm mineralull 
(A-kvalitet) 

40 kr/m2 
75 kr/m2 

110 kr/m2 

;;:, 
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Fasadskikt 
Till fasadskikt ges endast Jan och inte bidrag. Fasad
skikt riiknas i regel endast med om tillaggsisole
ringen ar sadan att nybyggnadskraven i Svensk 
Byggnorm 1975 uppfylls. 

Plat, fasadskivor 
Trapanel 
Tjockputs 
Murad fasadtegelsten 

Tatning med insprutat plastskum 

80 kr/m2 
100 kr/m2 
120 kr/m2 
140 kr/m2 

Bjalklagskant 25 kr/lopmeter 
Bjiilklag over kryputrymme 
eller yttervagg 30 kr/m2 

TreglasfOnster 
eller likvardig forbattring 250 kr/m2 
(m2 = fonsteryta, karmyttermatt) 

Energisparbidrag 
Energisparbidrag ges till 35 % av godkanda kostna
den. Hogsta bi drag ar 3 000 kr/lagenhet. Du kan fa 
enbart bidrag eller bidrag tillsammans med energi
sparlan. 
Den som far forbiittringslan till energibesparing far 
istiillet for energisparbidraget en storre rante- och 
amorteringsfri laneandel. Se forbiittringslan! 

Energispar Ian 
Till den del av godkiinda kostnaden som inte tacks av 
energisparbidraget ges energisparlan. For Ian upp 
till 20 000 kr kravs ingen siikerhet. Vid sti::irre lan 
kravs sakerhet i form av inteckning eller kommunal 
borgen. 
Lanet amorteras pa hogst 20 ar. Det ar annuitetslan: 
summan av rantor och amorteringar blir ungefar 
samma belopp varje ar under lanets loptid. Den arli
ga amorteringen blir pa det sattet liten i borjan och 
okar med aren. Om energisparlanet kombineras med 
statligt bostadslan for annan ombyggnad, far energi
sparlanet samma amorteringstid som bostadslanet. 
Rantan bestams varje ar (11 % 1980) . 
For flerfamiljshus ges rantebidrag om kostnaden iir 
over 25 000 kr, eller om sammanlagda kostnaden ar 
over 25 000 kr for energisparlan i kombination med 
statligt bostadslan. 
For smahus ges inget rantebidrag for energisparlan, 
men daremot vid statligt lan for ny- eller ombyggnad 
(se statligt bostadslan). 
I vissa fall kan man fa forskott pa Janet. 

[ 
Statligt bostadslan 
Statligt bostadslan ges till ny- och ombyggnad. Om 
du planerar att bade bygga om och forbattra husets 
varmeekonomi, sa kan du kombinera energisparlanet 
med bostadslan for ombyggnad. 
For statligt bostadslan kravs sakerhet i form av in
teckning. I vissa fall kan kommunal borgen godtas. 
Den godkanda ombyggnadskostnaden maste vara 
minst 10 000 kr for smahus och 25 000 kr for flerfa
miljshus. 
Bostadslan + bottenlan eller i vissa fall enbart bo
stadslan kan tacka upp till 100 % av godkanda kost
naden for ombyggnaden.* Om du inte far tillrackligt 
bottenlan kan det statliga la.net utokas/fordjupas. 
Den godkanda kostnaden faststiills av liinsbostads
namnden. 
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· Bostadslanet amorteras pa hogst 30 ar (for smahus i 
vissa fall hogst 20 ar). Lanet ar annuitetsli'm (se for
klaring under energisparlan). Rantan bestiims varje 
ar (11 % 1980). Om den godkanda ombyggnadskost
naden ar over 25 000 kr ges riintebidrag (aven for 
delen under 25 000 kr) som tacker en del av rante
kostnaden. Bostadslanet betalas ut nar arbetena ar 
fardiga. Det finns dock mojlighet att i vissa fall fa 
forskott pa lanet. 

Forbattringslan 
Statligt fi::irbattringslan ges efter behovsprovning till 
personer som fyllt 60 ar, fi::irtidspensionarer, handi
kappade m fl. Det kan anvandas till forbattring av 
bostaden och till energibesparande atgarder. Endast 
den som har lag inkomst kan fa forbattringslan. For
mogenheten far vara hi::igst 100 000 kr. 
Kostnaderna for rantor och amorteringar ar laga 
eller inga alls. Om man far forbattringslan, far man 
inte energisparbidrag. I stallet ges en sti::irre rante
och amorteringsfri Ianeandel pa hi::igst 6 000 kr. Las 
mer om forbattringslan i bostadsstyrelsens "Forbatt
ringslan till smahus" som finns hos kommunen eller 
lansbostadsnamnden. 

Man kan ocksa fa sti::id till energibesparande atgar
der i 
Allmanna samlingslokaler (soks hos bostadsstyrel
sens samlingslokaldelegation). 
Kommunala och landstingskommunala byggna
der (soks hos bostadsstyrelsen). 
Obs! For dessa lokaler och byggnader galler andra be
stammelser. 

* For flerfamiljshus kan bostadsUm + bottenlan i vissa fall rncka 
mer lin ombyggnadskostnaden. Llls mer i "Lan och bidrag till 
ombyggnad av bostl!der" som finns hos kommunen eller llinsbo· 
stadsnl!mnden. 
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