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SAMMANFATTNING 
 

 

 

Ett varmt trapphus tyder på att det sker oavsiktligt värmeläckage någonstans i byggnaden. Det är av 

vikt att ta reda på orsaken till värmeläckaget för att kunna minska energiförluster. I Lindbäcks 

flervåningshus finns trapphus som är för varma än vad de är tänkt att vara. I den här studien 

undersöks en av byggnaderna med ett varmt trapphus som jämförs med en byggnad med ett trapphus 

i normal temperatur. Studien har genomförts i simuleringsverktyget IDA ICE. Data har samlats in för 

byggnadernas utformning, innehåll av material och installationer. Byggnaderna har modellerats upp i 

simuleringsverktyget och tillförts brukarbeteenden enligt de rekommendationer som finns för 

energiberäkningar. Olika parametrar har studerats och analyserats i simuleringsmiljön utifrån 

byggnadernas befintliga utförande.  

Resultaten från simuleringarna visar vad de boende i byggnaderna upplever. Byggnaden med ett 

varmt trapphus visar upp emot 30 grader året runt i simuleringsmodellen av befintligt utförande. 

Parameterstudien visar att det finns åtgärder som kan påverka det termiska klimatet i positiv riktning. 

Simuleringar visar att värmeförluster från dåligt isolerade varmvattenledningar är en betydande orsak 

till temperaturökningarna i trapphusen. Genom att isolera varmvattenledningarna kan 

medeltemperaturen för alla våningsplan sjunka med 2,7 grader i ett snitt över hela året. Det kan 

däremot vara problematiskt att isolera vissa ledningar i byggsystemet eftersom de är svåra att komma 

åt. Genom att använda böjbar rörisolering skulle förbättringar i den termiska komforten kunna 

upplevas.  
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ABSTRACT  
 

 

 

A warm stairwell indicates that accidental heat leakage occurs somewhere in the building. It is 

important to find out the cause of the heat leakage in order to reduce energy losses. In Lindbäck's 

multi-storey houses there are stairwells that are too hot than they are supposed to be. In this study, 

one of the buildings with a warm stairwell is analysed and is compared with a building with a stairwell 

in normal indoor temperature. The study has been carried out in the simulation tool IDA ICE. Data has 

been collected for the design of the buildings, material content and installations. The buildings have 

been modelled in the simulation tool and added user behaviours according to the recommendations 

for energy calculations. Various parameters have been studied and analysed in the simulation 

environment based on the existing construction of the buildings. 

The results from the simulations show what the residents in the buildings are experiencing. The 

building with a warm stairwell indicates up to 30 degrees all year round in the simulation model of the 

existing design. The parameter study shows that there are measures that can affect the thermal 

climate in a positive direction. Simulations show that heat losses from poorly insulated hot water pipes 

are a major cause of the hot temperatures in the stairwells. By isolating the hot water pipes, the 

average temperature for all floors can fall by 2.7 degrees in an average throughout the year. However, 

it may be problematic to isolate certain pipes in the building system because they are difficult to 

access. By using flexible pipe insulation, improvements in the thermal comfort could be experienced. 
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1 INLEDNING 
 

 

 

1.1 Bakgrund 
Energioptimering av byggnader är av intresse för såväl byggare som förvaltare och boende. I dagens 

samhälle är energieffektivitet på alla områden och nivåer av intresse för att minska miljöbelastningen. 

Låg energiförbrukning är resultatet på en tät konstruktion, fungerande installationer och ett effektivt 

nyttjande av byggnaden. Värmesystem i byggnader är avsedda att hålla inomhustemperaturer på en 

önskad normal nivå. Temperaturer inomhus som överstiger normalnivån kan tyda på värmeläckage i 

byggnaden. All typ av oavsiktligt värmeläckage påverkar byggnaders energiförbrukning negativt. 

Lindbäcks Bygg AB bygger flervåningshus av volymer i trä. Lindbäcks har identifierat att några av 

flerbostadshusen har varma trapphus. Boende upplever en värme uppåt 30 grader under hela året. 

Alla Lindbäcks flerbostadshus berörs däremot inte. De flesta av byggnaderna med förhöjd temperatur i 

trapphusen är utpekade att ha centralt placerade trapphus. De centrala trapphusen är omringade av 

lägenheter utan väggar som vetter mot utsida, förutom på entréplan. Lindbäcks har analyserat 

problemet och försökt hitta orsaker och samband inom och i jämförelse mellan byggnaderna. En 

tänkbar orsak till höga temperaturer i trapphusen är att omgivande lägenheter bidrar till 

temperaturförhöjningen. De omgivande lägenheterna visar däremot inte resultat på oönskade höga 

temperaturer inomhus. En annan analys är att värmeförluster sker från varmvattenledningar 

placerade i trapphusens bjälklag. Andra tänkbara orsaker är trapphusens utformning med avseende på 

yta och volym, belysningen i trapphusen, solinstrålning genom glaspartier samt ventilationens 

påverkan på det termiska klimatet.  

Värmesystem projekteras normalt för lägre temperaturer i trapphus. Termostater i trapphus är ofta 

inställda på 18 grader. Det finns riktlinjer för vilka temperaturer som rekommenderas i bostäder och 

lokaler. Inga direkta riktlinjer finns för trapphus och därför väljs ofta att projektera för lägre 

energiförbrukning eftersom personer inte vistas långvarigt i trapphus. Temperaturer får däremot inte 

överstiga 24 grader under längre perioder inomhus (Folkhälsomyndigheten, 2017), med undantag för 

värmeböljor där temperaturer tillåts vara högre under kortare perioder (Arbetsmiljöverket, 2017).  

En VS-konsult har studerat ett av Lindbäcks projekt, som i dagsläget visar höga temperaturer i 

trapphusen. I utredningen har värmeförluster från vattenledningar studerats samt hur olika 

rörisoleringar kan påverka utfallet. Studien inkluderar rör utförda oisolerade, isolerade och i en 

adiabatisk process. Den adiabatiska processen innebär ett tillstånd där ingen värmeförlust sker från 

vätskan till omgivningen. Resultaten i utredningen visade på att temperaturerna i trapphuset kunde 

sjunka då rören utfördes med mer isolering. I verkligheten är vattenledningarna utförda i ett mer 

komplext system vilket ger behov av ytterligare studier.   

I utredningen har även förändring av ventilationsflöden studerats. Luftflödet i ventilationen har 

studerats utifrån nuvarande flöde och vid ökat flöde i två steg. Resultatet visade att temperaturerna 
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kunde sjunka något. Däremot är ventilationssystemet i den aktuella byggnaden inte dimensionerad för 

sådana forcerade luftflöden. De åtgärder som har presenterats är bland annat att kontrollera isolering 

av varmvattenledningar, ställa in radiatortermostater på max 18 grader samt att installera fläktar för 

att motverka de termiska drivkrafterna och utjämna den varma luften mellan våningarna. Det här 

examensarbetet är tänkt att ta vid de undersökningar som är gjorda i VS-konsultens utredning.  

 

1.2 Syfte 
Det här arbetet går ut på att studera befintliga byggnader i simuleringsmiljö med avseende på 

trapphusens termiska klimat. Syftet är att undersöka var värmeläckage i byggnaderna uppstår. 

Skillnader mellan ett trapphus med normala temperaturer och ett trapphus i en annan byggnad med 

förhöjda temperaturer ska jämföras. Genom att justera olika parametrar i trapphusen ska 

förbättringar i det termiska klimatet analyseras.  

 

1.3 Avgränsningar 
I det här arbetet har faktorer utifrån Lindbäcks byggsystem studerats. Det här arbetet är avgränsat till 

att endast undersöka en byggnad som berörs av problemet med varma trapphus. Detta är samma 

byggnad som blev studerad av en VS-konsult. En byggnad utan problem med förhöjd temperatur är 

undersökt som ett referensobjekt. På grund av studiens omfattning undersöktes endast dessa två 

byggnader. Byggnaden med varma trapphus är uppfört som ett skivhus med tre ingångar till tre 

separata trapphus. I det fallet har endast en trappuppgång undersökts, avskärmat från övriga delar av 

byggnaden. Den mittersta ingången valdes för att den antas motsvara den varmaste delen inbäddad i 

de övriga delarna. Alla tre trapphus i byggnaden har dock samma förutsättningar mot utsida fasad och 

antas fungera på samma sätt.   

Takens utformning på byggnaderna har inte beaktats specifikt. Istället har taken byggts upp som platta 

tak i simuleringsmodellerna men med samma innehåll och förutsättningar som de aktuella taken. 

Ingen hänsyn till den exakta omgivande miljöns påverkan på byggnaderna, så som skuggande träd och 

omgivande bebyggelse, är tagen. Vertikala schakt i anslutning till trapphusen är inte beaktade i 

simuleringsmodellerna. De har avgränsats på grund av studiens omfattning och för att de är förlagda 

bakom schaktväggar. Det råder även oklarheter om hur rördragningar i schakt är utförda avseende 

isolering och avgivande värmeeffekt.  

Genom att det termiska klimatet undersöks i trapphusen har fokusområdet för datainsamling riktats 

dit eller beaktats genom schablonmässiga värden. Vissa indata till lägenheter har avgränsats. 

Lägenheterna är inkluderade i beräkningsmodellerna för att rama in trapphusen på ett verkligt sätt. 

Resultaten av temperaturer i lägenheterna är kontrollerade men inte inkluderade i studien. Mängden 

och noggrannheten av inställningar och ifyllda data har koncentrerats mot trapphusen. 

Simuleringsmodellerna är uppbyggda efter projekterat underlag. Eventuellt utförda förändringar i 

byggnaderna är inte beaktade. 
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2 KONTEXT 
 

 

 

2.1 Förutsättningar 
I det här examensarbetet har två byggnader studerats. Båda byggnaderna är flerbostadshus uppförda i 

Bromma, Stockholm, av Lindbäcks Bygg AB. De två studerade objekten benämns i rapporten som 

byggnad A, vilken inte har problem med förhöjda temperaturer, och byggnad B, som har varma 

trapphus.  

2.1.1 Byggnad A 

Med trapphusets termiska komfort i beaktning är byggnad A en fungerande byggnad. I den här studien 

fungerar byggnad A som ett referensobjekt. Genom att simulera en byggnad som ur studiens synvinkel 

fungerar finns något att förhålla sig till. Byggnaden är uppförd som ett punkthus med trapphusets ena 

sida som yttervägg. Se Figur 2.1 för orientering av byggnad A. Byggnaden har fem våningar och ett 

vindsplan och är uppfört år 2014.  

 

Figur 2.1. Byggnad A i dess omgivning. 

 

Byggnad A  
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Planlösningarna i byggnaden presenteras i Figur 2.2, Figur 2.3, Figur 2.4, Figur 2.5, Figur 2.6 och Figur 

2.7. Vattenledningar förlagda i bjälklag och tilluftsventiler i yttervägg i trapphus är markerade i 

figurerna. Vattenledningar, tilluftsventiler och från luft i trapphus presenteras i en illustrativ sektion i 

Figur 2.8. På entréplan är trapphusets yta större än på de övriga våningarna. 

 

 

Figur 2.2. Entréplan i byggnad A. Vattenledningar och tilluftsventiler är markerade. 
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Figur 2.3. Plan 2 i byggnad A. Vattenledningar och tilluftsventil är markerad. 

 

 

Figur 2.4. Plan 3 i byggnad A. Vattenledningar och tilluftsventil är markerade. 
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Figur 2.5. Plan 4 i byggnad A. Vattenledningar och tilluftsventil är markerade. 

 

 

Figur 2.6. Plan 5 i byggnad A. Tilluftsventil är markerad. 
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Figur 2.7. Vindsvåning i byggnad A. 
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TILLUFT 

Figur 2.8. Illustrativ sektion av byggnad A med vattenledningar, tilluft och frånluft. 
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2.1.2 Byggnad B 

Byggnad B är en byggnad där de boende upplever hög inomhustemperatur i trapphuset. Byggnaden är 

uppförd som ett skivhus uppdelat i tre delar som har varsin trappuppgång. Varje trapphus har en entré 

åt sydost och en åt nordväst. I den här studien undersöks det mittersta trapphuset, vilket även antas 

kunna representera de övriga trapphusen i byggnaden. Se Figur 2.9 för orientering av byggnad B. 

Byggnaden har fem våningar och en källare. Byggnadsåret är 2013.  

 

Figur 2.9. Byggnad B i dess omgivning. 

 

Planlösningarna i byggnad B presenteras i Figur 2.10, Figur 2.11 och Figur 2.12. Entréplan har en större 

yta än övriga plan med två sidor som vetter mot fasad. Den sydöstra entrén har en högre rumshöjd än 

den nordvästra. Detta för att jämna ut de nivåskillnader som finns mellan fram- och baksida på 

byggnaden. Trapphusets utformning på de övre planen är ett slutet rum, centralt placerat, med 

omgivande lägenheter. I figurerna nedan är tilluftsventiler i yttervägg och vattenledningar i bjälklag 

markerade. En illustrativ sektion av byggnad B med tilluft, frånluft och vattenledningar presenteras i 

Figur 2.13.  

 

Byggnad B 
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Figur 2.10. Entréplan i byggnad B. Tilluftsventiler och vattenledningar i trapphus är markerade. 

 

 

Figur 2.11. Plan 2 och 4 i byggnad B. Vattenledningar i trapphus är markerade. 
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Figur 2.12. Plan 3 och 5 i byggnad B. Vattenledningar i trapphus är markerade. 
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Figur 2.13. Illustrativ sektion av byggnad B med vattenledningar, tilluft och frånluft. 
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2.2 Lindbäcks byggsystem 
Lindbäcks Bygg AB projekterar och producerar flervåningshus i trä. Byggnaderna framställs i en 

industriell process i fabrik. Där tillverkas element av väggar, golv och tak som sätts ihop till volymer. I 

fabriken färdigställs volymerna så långt som möjligt med ytskikt, installationer och fast inredning. 

Volymerna fraktas till byggplatsen och monteras ovanpå varandra till en hel byggnad. Därefter 

färdigställs byggnaden fram till inflyttning. Slutprodukterna blir hyresrätter, bostadsrätter, 

studentlägenheter och hotell. Byggsystemet gör det möjligt att uppföra hela byggnadskomplex upp till 

åtta våningar såväl som påbyggnader på befintliga byggnader. 

Volymernas bärande struktur består av de fyra väggarna som omger volymen. I byggsystemet finns 

fyra typer av väggar: ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar, korridorväggar och mellanväggar. Alla 

väggar, utom mellanväggar, är bärande och håller upp varje volyms golv och innertak. Mellan volymer 

finns alltid två lägenhetsskiljande väggar. Volymstrukturen skapar luftskikt mellan varje volym, både 

vid väggar och vid bjälklag, som är tätade vid fasad. Byggnadsdelarna är uppbyggda av en 

regelstomme av konstruktionsvirke eller limträ. Däremellan placeras isolering eller lämnas oisolerat 

med luft mellan reglarna. Regelstommen bäddas in med skivor av olika slag beroende på 

byggnadsdelens syfte och behov.  

Trapphus produceras som egna volymer. Till skillnad från lägenhetsvolymerna produceras 

trapphusvolymer endast med en del i det som bildar ett tvådelat bjälklag, vilket är golvet. När 

volymerna har monterats på byggplatsen har extra utrymme bildats under golven i trapphus där rör- 

och eldragningar installeras. Installationerna döljs av ett undertak. Se Figur 2.14 för sektion av 

trapphusvolym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2.14. Sektion av trapphusvolym med installationsskikt samt angränsning av omgivande lägenhetsvolymer. 

TRAPPHUS 
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2.3 Lindbäcks installationssystem 
Volymerna är till stor del utrustade med VVS-installationer och håltagningar redan från fabrik. Efter att 

volymerna har monterats på byggplatsen sammankopplas rör och ledningar mellan volymerna. 

Återstående installationer utförs och rör och ledningar kopplas på huvudsystemet.  

2.3.1 VS-installationer 

Vattenledningar distribueras till lägenheter via vertikala schakt belägna i trapphusen. Ledningarna leds 

vidare under trapphusens bjälklag, i ett installationsskikt som skapas mellan bjälklag och undertak. 

Ledningar förekommer även inuti bjälklagen. Vattenledningarna kopplas samman med 

vattenledningarna i lägenheternas bjälklag, som är förberedda från fabrik. Så långt det är möjligt 

monteras radiatorer och blandare i volymerna när de byggs i fabrik. De kopplas till de ledningar som är 

dragna i volymen. Kopplingsluckor i golv lämnas öppna för att enkelt kunna koppla samman ledningar 

mellan volymer på byggarbetsplatsen. Det förberedda arbetet på fabrik gynnar installation och 

sammankoppling på byggplatsen till ett fungerande system i byggnaden.  

Vattenledningar i trapphus består av diffusionstäta plaströr av typen LK:s PAL, se Figur 2.15 nedan. 

Ledningar förs fram i horisontella, separata och raka rörstråk som är placerade parallellt med varandra 

och isolerade med rörisolering. Till exempel rörisolering av mineralull från Paroc, se Figur 2.16. Rör 

med ytterdiameter upp till 20 mm bör isoleras med 40 mm rörisolering (Warfvinge och Dahlblom 

2015, 5:5). VS-systemet består av fem rör med olika syften, vilka är varmvatten (VV), 

varmvattencirkulation (VVC), kallvatten (KV) samt värme sekundär (VS) tur och retur till och från 

radiatorer.  

 

Figur 2.15. Rör av typen LK:s PAL (LK, u.å.b). 

 

Figur 2.16. Rörisolering av mineralull med ytskikt av aluminium (Paroc, 2017a). 
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Från de isolerade rörstråken delas ledningarna med hjälp av fördelare, se exempel Figur 2.17. På 

grund av dess komplicerade form installeras fördelare oisolerade. Från fördelare går böjbara PEX-

slangar med ett tomrör, så kallat rör i rör, se Figur 2.18. Luftskiktet som bildas mellan de båda rören 

skapar ett isolerade skikt. PEX-slangarna går sedan vidare in i varje lägenhets bjälklag där de 

sammankopplas med motsvarande rör för de olika syftena.  

I Lindbäcks installationssystem förs vattenledningar alltid upp vertikalt i byggnaden genom schakt 

belägna intill trapphus. Horisontella rördragningar till varje lägenhet utförs på olika sätt. Då de raka 

rörstråken placeras under bjälklaget, i installationsskiktet ovanför undertaket, monteras rörisolering 

på ledningarna. Både rör och isolering monteras på byggplats vid denna situation. Då rören är 

placerade inuti trapphusets bjälklag monteras de i fabrik och utförs utan rörisolering. Rören är 

däremot inbäddade i bjälklagets isoleringsskikt. Rördragningarna kan även se olika ut mellan våningar. 

Ett av de vanligaste sätten är att ledningarna installeras på var annat plan och distribuerar ledningar 

till lägenheter på varaktigt plan samt på våningen ovanför, se Figur 2.19. I andra fall installeras 

ledningar på varje plan där de fördelas till respektive vånings lägenheter. Installationer anpassas även 

på andra sätt i byggnaderna.  

 

 

Figur 2.17. Exempel på fördelare på rör (LK, u.å.a). 

 

Figur 2.18. Rör av typen LK:s PEX med tomrör, så kallat rör i rör (LK, u.å.c). 
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2.3.2 Ventilation 

I Lindbäcks byggsystem är det vanligast att använda ventilation av typen FX-system eller FTX-system. I 

södra Sverige, såsom Stockholmsområdet där byggnaderna i studien är belägna, utrustas oftast 

byggnaderna med FX-system. Då är tilluftsventiler installerade bakom radiatorer i lägenheterna. 

Frånluften installeras i badrum och köksfläktar och transporteras sedan genom ett värmebatteri på 

vinden som växlar den överblivna värmen till värmesystemet. Vid FX-system installeras även 

tilluftsventiler i trapphusen ytterväggar med frånluft i hisstoppen. I centralt placerade trapphus, med 

omgivande lägenheter, kan tilluftsventiler enbart monteras i entréplan. Då trapphuset vetter mot en 

fasad är det möjligt att montera tilluftsventiler på varje plan.  

 

2.4 IDA ICE 
IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är ett simuleringsverktyg som är framtaget av EQUA 

Simulation AB. Programvaran gör det möjligt att simulera färdiga och ännu inte uppförda byggnader. 

De primära användningsområdena är att analysera energianvändning och termisk komfort i 

byggnader. IDA ICE används genom att modellera byggnaden i tredimensionella zoner med hjälp av 

geometri och materialdata. Genom att även föra in data för VVS-system samt styr- och reglersystem 

skapas en simuleringsmodell av byggnaden som speglar den verkliga situationen. Studierna ger 

specifika resultat från flera olika zoner samt är möjliga att analysera över hela året. Programvaran IDA 

ICE är ett beprövat simuleringsverktyg. Det utvecklas kontinuerligt genom att den senaste forskningen 

används för att bygga upp fysikaliska modeller. Jämförelser mellan simuleringar och verkliga mätningar 

i byggnader visar att resultaten stämmer väl överens. (EQUA Simulation AB, 2018) 

I den här studien har versionen IDA ICE 4.7.1 använts. Programvaran utvecklas och uppdateras 

kontinuerligt med förbättrade och utökade funktioner. IDA ICE är uppbyggt av ekvationer. Användaren 

bygger upp modellen, ställer in system och fyller i olika parametrar som simuleringsprogramvaran tar 

5 

4 

3 

2 

1 

Figur 2.19. Exempel på vanligt utfört installationssystem av vattenledningar i Lindbäcks byggnader. 
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hänsyn till. På avancerad nivå kan användaren själv programmera system för att optimera sin 

simulering. Förståelse för programmering och systemens påverkan i programvaran krävs för att 

resultaten på grund av det ska optimeras.  

Mängden och noggrannheten av indata har en direkt påverkan på simuleringens resultat och tiden det 

tar att simulera modellen. Fler indata och inställningar ger mer verkliga resultat. Simuleringens syfte 

bör alltså analyseras för att förstå hur noggrann simuleringsmodellen ska göras. Antal zoner påverkar 

simuleringstiden märkbart, vilken kan bli flera timmar lång. Viktat mot syftet med simuleringens 

resultat kan en förenklad modell av byggnaden vara fördelaktig i simuleringsverktyget.  

Modelluppbyggnad med zoner i IDA ICE skapar slutna rum. Vid simulering av temperaturer i 

byggnader är det därför viktigt att noggrant justera värmesystem, öppningar, ventilation och vädring 

för att skapa verkliga utfall. IDA ICE använder utomhustemperaturer och väder från klimatfil från den 

valda orten. Utomhustemperaturer är baserade på verkliga uppmätta temperaturer över flera år. 

Utomhustemperaturer i simuleringsmodellen påverkar inomhusklimatet, som de gör i verkligheten. 

Efter simulering gör programvaran det möjligt att utläsa temperaturer i de modellerade rummen över 

hela året. Även värmeflöden genom byggnadsdelar går att utläsa vilket kan ge en indikator om var 

värmekällan i en konstruktion befinner sig. 
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3 TEORI 
 

 

 

Den teori som ligger till grund för den här studien redovisas i avsnitten nedan. Teorin har en 

vetenskaplig grund som är en bas för de metodval som har gjorts i studien. Vid beräkning av 

byggnaders energianvändning ska hänsyn tas till byggnadsdelars värmegenomgångskoefficient, så 

kallat U-värde (BEN 2 2017, 3). Beräkningsmetoderna i följande avsnitt är i första hand avsedda för 

träkonstruktioner där hänsyn tas till dess köldbryggor (Petersson 2013, 333).  

3.1 Byggnadsfysiska beräkningsmetoder 
Vid energiberäkningar av byggnader undersöks värmeledningsförmågan genom byggnadsdelarna i 

klimatskalet. Byggnadsdelarna består av flera materialskikt. Ett materialskikt har ett värmemotstånd R 

(m2K/W) som beräknas enligt ekvation 1 

 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 

(1) 

 

där 𝑑 är skiktets tjocklek (m) och 𝜆 är materialets värmeledningsförmåga (W/mK).  

En byggnadsdels totala värmemotstånd beräknas genom att byggnadsdelens materialskikts 

värmemotstånd summeras. Utöver detta adderas inre och yttre värmeövergångsmotstånd, 𝑅𝑠𝑖  

respektive 𝑅𝑠𝑒, till beräkningen som tar hänsyn till ytor som vetter mot luft, enligt ekvation 2. 

 𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅 + 𝑅𝑠𝑒 (2) 

 

3.1.1 Beräkning av homogent skikt  

Ett homogent skikt består av ett enda material. En byggnadsdel bildas när flera homogena skikt ligger 

jämns med varandra vinkelrätt mot värmeflödesriktningen, se exempel i Figur 3.1. Värmemotståndet 

för ett homogent materialskikt beräknas enligt ekvation 1 ovan. En byggnadsdels totala 

värmemotstånd som enbart består av homogena skikt beräknas genom att de olika skiktens 

värmemotstånd adderas enligt ekvation 3.  

 
𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 +

𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅𝑠𝑒 (3) 
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3.1.2 Beräkning av inhomogent skikt 

Ofta består ett skikt av två eller flera olika material, till exempel träreglar med mellanliggande 

isolering. Denna uppbyggnad av ett skikt är ett inhomogent skikt. För att beräkna värmemotståndet i 

byggnadsdelar som innehåller inhomogena skikt används två gränsvärdesmetoder (Petersson 2013, 

335). Gränsvärdesmetoderna kallas λ-värdesmetoden och U-värdesmetoden vilka representerar det 

lägre respektive högre gränsvärdet. Utifrån beräkningsmetoderna tas ett medelvärde fram av 

byggnadsdelens värmemotstånd. 

Ett inhomogent skikt med λ-värdesmetoden 

Ett skikt som består av två olika material delas upp i två ytor som benämns A och B, enligt Figur 3.2 

nedan. Värdet för det inhomogena skiktets värmeledningsförmåga beräknas enligt ekvation 4 

 𝜆2 = 𝑝𝐴 ∙ 𝜆𝐴 + 𝑝𝐵 ∙ 𝜆𝐵 (4) 
 

där 𝑝𝐴 och 𝑝𝐵 är andelarna av material A respektive B i värmeflödets riktning. Värmeledningsförmågan 

för material A och B benämns 𝜆𝐴 respektive 𝜆𝐵. Det inhomogena skiktets värmemotstånd beräknas 

enligt ekvation 5. 

 
𝑅2 =

𝑑2

𝜆2
 (5) 

 

Därefter beräknas ett totalt värmemotstånd med alla skikts beräknade värmemotstånd samt inre och 

yttre övergångsmotstånd enligt ekvation 6. 

 𝑅𝑇
𝜆 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅𝑠𝑒 (6) 

 

 

 

 

Figur 3.1. Värmeflöde genom homogena skikt i en byggnadsdel.  

SKIKT 1 

SKIKT 2 

SKIKT 3 

VÄRMEFLÖDE 
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Ett inhomogent skikt med U-värdesmetoden 

I U-värdesmetoden beräknas värmemotståndet för de två andelarna genom hela byggnadsdelen var 

för sig. Beräkningarna uppdelas med avseende på yta A och B, enligt Figur 3.2 ovan. Se ekvation 7 och 

8.  

 
𝑅𝑇𝐴 = 𝑅𝑠𝑖 +

𝑑𝑖𝑛𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡
+

𝑑2

𝜆2𝐴
+

𝑑𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

𝜆𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡
+ 𝑅𝑠𝑒 (7) 

 

 
𝑅𝑇𝐵 = 𝑅𝑠𝑖 +

𝑑𝑖𝑛𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡
+

𝑑2

𝜆2𝐵
+

𝑑𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

𝜆𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡
+ 𝑅𝑠𝑒 (8) 

 

Byggnadsdelens U-värde beräknas med hänsyn till andelarna och dess beräknade värmemotstånd, 

enligt ekvation 9.  

 
𝑈𝑈 = 𝑝𝐴 ∙

1

𝑅𝑇𝐴
+ 𝑝𝐵 ∙

1

𝑅𝑇𝐵
 (9) 

 

Värmemotståndet med avseende på U-värdet 𝑅𝑇
𝑈 beräknas enligt ekvation 10.  

 
𝑅𝑇

𝑈 =
1

𝑈𝑈
 (10) 

 

Sammanvägt värde vid ett inhomogent skikt 

Ett medelvärde av de två framräknade värdena för värmemotstånd, genom λ-värdesmetoden och U-

värdesmetoden, beräknas enligt ekvation 11. Medelvärdet representerar det värde som är närmast 

byggnadsdelens verkliga värmemotstånd.  

 
𝑅𝑇 =

𝑅𝑇
𝜆 + 𝑅𝑇

𝑈

2
 (11) 

Figur 3.2. Värmeflöde genom en byggnadsdel med ett inhomogent skikt. 

SKIKT 1 

SKIKT 2 

SKIKT 3 

YTA A YTA B 

VÄRMEFLÖDE 
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Ett sammanvägt värde för det inhomogena skiktets värmemotstånd och värmeledningsförmåga kan 

beräknas utifrån det totala värmemotståndet. Värmemotståndet för det inhomogena skiktet 

𝑅𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡 beräknas genom att subtrahera de övriga skiktens värmemotstånd från det totala 

värmemotståndet 𝑅𝑇, enligt ekvation 12.  

 𝑅𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡 = 𝑅𝑇 − 𝑅𝑠𝑖 − 𝑅ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 − 𝑅𝑠𝑒 (12) 

 

Det inhomogena skiktets sammanvägda värde för värmeledningsförmåga 𝜆𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡 beräknas enligt 

ekvation 13.  

 
𝜆𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡 =

𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡

𝑅𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡
 (13) 

 

3.1.3 Beräkning av flera inhomogena skikt 

I en byggnadsdel kan det förekomma flera inhomogena materialskikt. Beräkningsgången följer samma 

princip. Även vid en sådan uppbyggnad används gränsvärdesmetoderna λ-värdesmetoden och U-

värdesmetoden.  

Flera inhomogena skikt med λ-värdesmetoden 

Ett sammanvägt värde för ett av de inhomogena skiktens värmeledningsförmåga beräknas enligt 

ekvation 1413. Detta görs uppdelat för vart och ett av skikten 1, 2 och 3 i byggnadsdelen, enligt Figur 

3.3. 

 𝜆1 = 𝑝𝐴 ∙ 𝜆𝐴1 + 𝑝𝐵 ∙ 𝜆𝐵1 + 𝑝𝐶 ∙ 𝜆𝐶1 + 𝑝𝐷 ∙ 𝜆𝐷1 (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med motsvarande ekvation erhålls 𝜆2 och 𝜆3. Därefter beräknas ett totalt värmemotstånd med 

hänsyn till de olika skiktens tjocklek och värmeledningsförmåga enligt ekvation 15. De eventuellt 

övriga homogena skiktens värmemotstånd, 𝑅ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡, samt inre och yttre övergångsmotstånd 

inkluderas i ekvationen.  

Figur 3.3. Värmeflöde genom en byggnadsdel med flera inhomogena skikt. 

SKIKT 1 

SKIKT 2 

SKIKT 3 

YTA A YTA C YTA B YTA D 

VÄRMEFLÖDE 
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𝑅𝑇

𝜆 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 + 𝑅𝑠𝑒 (15) 

 

Flera inhomogena skikt med U-värdesmetoden 

I U-värdesmetoden beräknas värmemotståndet för ytorna A, B, C och D separat genom hela 

byggnadsdelen enligt Figur 3.3 ovan. På så sätt kan dessa andelar beräknas som homogena skikt, se 

ekvation 16. I det här steget av beräkningen inkluderas även eventuella övriga skikt som är homogena 

i byggnadsdelen.  

 
𝑅𝑇𝐴 = 𝑅𝑠𝑖 +

𝑑1

𝜆𝐴1
+

𝑑2

𝜆𝐴2
+

𝑑3

𝜆𝐴3
+ 𝑅ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 + 𝑅𝑠𝑒 (16) 

 

På motsvarande sätt beräknas 𝑅𝑇𝐵, 𝑅𝑇𝐶  och 𝑅𝑇𝐷, anpassade mot respektive yta. Byggnadsdelens U-

värde beräknas med hänsyn till andelarna och dess beräknade värmemotstånd, enligt ekvation 17.  

 
𝑈𝑈 = 𝑝𝐴 ∙

1

𝑅𝑇𝐴
+ 𝑝𝐵 ∙

1

𝑅𝑇𝐵
+ 𝑝𝐶 ∙

1

𝑅𝑇𝐶
+ 𝑝𝐷 ∙

1

𝑅𝑇𝐷
 (17) 

 

Värmemotståndet för hela byggnadsdelen med avseende på U-värdet beräknas enligt ekvation 18.  

 
𝑅𝑇

𝑈 =
1

𝑈𝑈
 (18) 

Sammanvägt värde vid flera inhomogena skikt 

Ett medelvärde av värmemotstånden beräknade med λ-värdesmetoden och U-värdesmetoden 

beräknas enligt ekvation 19. Medelvärdet är närmast det verkliga värdet för byggnadsdelen.  

 
𝑅𝑇 =

𝑅𝑇
𝜆 + 𝑅𝑇

𝑈

2
 (19) 

 

De inhomogena skiktens värmemotstånd separeras från byggnadsdelens totala värmemotstånd. 

Andelar av de inhomogena skikten beräknas utifrån beräkningen med flera inhomogena skikt med λ-

värdesmetoden. Detta görs eftersom beräkningsmetoden utgår från uppdelningen av separata skikt.  

Värmemotståndet för det inhomogena skiktet beräknas sedan genom att subtrahera de övriga skikten 

från det totala värmemotståndet, enligt ekvation 20.  

 𝑅𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡 = 𝑅𝑇 − 𝑅𝑠𝑖 − 𝑅ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 − 𝑅𝑠𝑒 (20) 

 

De sammanvägda värdena för de olika inhomogena skiktens värmeledningsförmåga beräknas enligt 

ekvation 21.  

 
𝜆𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡 =

𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡

𝑅𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡
 

(21) 
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4 METOD 
 

 

 

4.1 Genomförande 
Studien startade med en litteraturstudie på tidigare undersökningar inom ämnet. Liknande 

vetenskapliga studier inom ämnet med temperaturökningar i trapphus har inte funnits. Vanligast inom 

ramen för ämnet är att studera termiskt klimat i utrymmen där människor befinner sig mer, till 

exempel lägenheter eller kontor. Undersökning bland branschregler och råd har gjorts hos Boverkets 

byggregler, Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att ta reda på vilka krav 

som finns för termiskt klimat.  

Nästkommande del har varit huvuddelen av studien. Huvuddelen har bestått av datainsamling, 

beräkning, simulering och analys, se Figur 4.1. Det har funnits behov av att gå tillbaka och samla 

information och indata. Processen har varit undersökande och anpassningsbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.1. Beskrivande bild av genomförandet av studien. 
Pilen symboliserar processens förfarande.  
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Tillvägagångssättet har varit att studera en byggnad där värmen i trapphusen upplevs som onormalt 

hög. En byggnad har även studerats där trapphusets inomhustemperatur inte upplevs som ett 

problem. Genom att studera både en fungerande och en inte fungerande byggnad har jämförelser 

mellan dem kunnat göras. Den fungerande byggnaden kallas i den här studien för byggnad A och är 

uppförd år 2014. Den inte fungerande byggnaden är uppförd år 2013 och kallas byggnad B. Byggnader 

med ungefär samma ålder valdes för att byggsystemen inte skulle skilja byggnaderna åt i större grad. 

Studien startade med samtal och informationsöverlämnande från personer på Lindbäcks som varit 

inblandade i aktuell utredning tidigare. Utförd utredning av konsult, verkligt uppmätta temperaturer 

och ritningar överlämnades. Studier har gjorts i Lindbäcks databas bland sparade ritningar och 

dokument angående de valda byggnaderna för att förstå Lindbäcks byggsystem. Sammanställning av 

byggsystemet gjordes genom att bryta ner byggnaderna i byggnadsdelar uppdelade i väggar, bjälklag 

och tak. Därefter har indata hämtats för varje material som ingår i byggnadsdelen. Noggranna studier 

kring utformning, materialval och installationer har utförts, speciellt avseende trapphusens utförande.  

Med hjälp av ritningar har simuleringsmodeller byggts upp i programvaran IDA ICE. Modellerna har 

skapats genom att placera ut zoner med den geometri som de undersökta byggnaderna har. Zonerna 

har modifierats i x-, y- och z-led vilket skapar modeller i 3D. Simuleringsmodellerna har utrustats med 

materialspecifika och byggnadsspecifika indata som hämtats från de projekterade underlagen av de 

verkliga byggnaderna. Inställningar för installationssystem och brukarbeteenden har gjorts för att 

efterlikna byggnadernas nuläge. I simuleringsmodellerna har rumsluftens temperaturer analyserats. 

Simuleringarna har gjorts anpassade efter sommar- och vinterfall eftersom uppvärmning endast sker 

vintertid. När simuleringsmodellerna av de verkliga byggnaderna har färdigställts har olika parametrar 

ändrats en åt gången. På så vis har möjliga orsaker till oönskad uppvärmning av rumsluften kunnat 

spåras.  

 

4.2 Datainsamling 
För att bygga upp skalet till simuleringsmodellerna krävs indata för varje materialskikt i byggnaderna. 

Varje byggnadsdel har därför brutits ner i materialskikt och sammanställts. Därefter har 

materialspecifika indata hämtats för materialen. I programvaran IDA ICE finns en databas med flera 

förinställda materialskikt med definierade egenskaper som kan användas i modellerna. I den här 

studien har materialen valts att anpassas mot aktuella produkter så långt det är möjligt för att 

efterlikna byggnadernas verkliga tillstånd. Genom materialdatabasen i IDA ICE samt tabellerade värden 

enligt Petersson (2013, 500–502) har material kunnat jämföras och analyseras för att undersöka 

trovärdigheten av indata. Noggrannhet vid insamling av data ger mer tillförlitliga simuleringsmodeller 

som efterliknar de verkliga byggnaderna. I studien har det varit viktigt att efterlikna de studerade 

byggnaderna så mycket som möjligt för att därefter kunna analysera parametrarna som kan avge 

värme.  

4.2.1 Materialspecifika indata  

IDA ICE arbetar med λ-värde, densitet och specifik värmekapacitet för varje material. För att ta fram 

indata har sökningar gjorts på specifika produkter där varumärket varit känt. I produktdatablad 

redovisas ofta λ-värde och densitet eller vikt per kvadratmeter. I de fall varumärket inte har varit känt 

har generella tabellerade värden eller material från IDA ICE:s databas använts. Byggnadsdelarnas 
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materialskikt och tillhörande värden har sammanställts i programvaran Excel. Beräkningarna för 

byggnadsdelarnas värmemotstånd har utförts i Excel genom att dela upp byggnadsdelarna var för sig i 

flikar. 

Vid homogena skikt krävs bara ett värde i varje kategori som efterfrågas. Beräkningsgången för λ-

värde som använts har varit den som presenterats i underavsnitt 3.1.1. Vid inhomogena skikt har 

minst två värden i varje kategori samlats in, ett för varje material i det inhomogena skiktet. 

Beräkningar enligt underavsnitt 3.1.2 och underavsnitt 3.1.3 har gjorts för att ta reda på 

sammanvägda λ-värden för inhomogena skikt.  

Densiteten för generella material finns sammanställda som tabellerade värden. Där specifikt material 

varit känt har information hämtats från produktdatablad. I produktdatablad har i många fall vikten 

presenterats i enheten kg/m2. Densiteten har beräknats genom att vikten dividerats med skiktets 

tjocklek. Vid inhomogena skikt har hänsyn tagits till alla material som ingår i skiktet. Vid sådana fall har 

andelen av de olika materialen i det inhomogena skiktet använts för att beräkna ett medelvärde. 

Specifik värmekapacitet för alla materialskikt har hämtats ur tabeller för generella material. Andelen 

av olika skikt i inhomogena skikt har beaktats i beräkningarna genom att ta fram ett medelvärde.   

4.2.2 Dörrar och fönster 

Byggnadernas dörrar och fönster har studerats med avseende på utformning, storlek, material och U-

värde. Glaset i fönstren har studerats utifrån glasvärden som solfaktor (g), direkttransmitterad 

solenergi (ST) samt ljustransmission (LT). Värdena berättar hur mycket av ljuset och värmen från solen 

som kommer in i byggnaden genom glaset. Entrédörrar med mycket glas och fönsterdörrar har 

definierats som fönster i IDA ICE för att hänsyn till glasets egenskaper ska beaktas. De delar av 

dörrarna som inte består av glas har beaktats genom att definiera dörrarnas U-värde.  

Glasvärden, g och LT, finns tabellerade hos leverantör. Den aktuella fönsterleverantören arbetar inte 

med ST-värdet, som IDA ICE efterfrågar. Ett antaget värde har beräknats med hjälp av entrédörrarnas 

ST-värde och g-värde för glaset i förhållande till varandra.  

4.2.3 Köldbryggor och lufttäthet 

Köldbryggor och lufttäthet har beaktats utifrån byggsystemet och synpunkter från specialister på 

Lindbäcks. Bjälklagen i byggnaderna närmast yttervägg är fullt isolerade i en rand om 600 mm vilket 

inte är beaktat i materialskiktsuppdelningen. Hänsyn till extraisoleringen är däremot tagen i 

köldbryggornas beräknade värmegenomgångskoefficienter. Köldbryggor är beräknade av Lindbäcks 

energiingenjör med metod enligt Svensk Standard. Lufttätheten är angiven med ett övergripande 

värde för hela byggnaden i IDA ICE med avseende på Lindbäcks byggsystem runt åren 2013 och 2014.  

4.2.4 Ventilation  

Båda byggnaderna har försetts med frånluftssystem i simuleringsmodellerna. Frånluftsflödena har 

hämtats från ventilationsritningar och har anpassats mot rätt zoner i IDA ICE. I byggnad A finns 

uteluftsventiler på varje plan eftersom trapphuset vetter mot fasad. Där är frånluftsflödet inlagt på 

varje plan i trapphuset i simuleringsmodellen. I byggnad B finns uteluftsventiler i entréplan. 

Frånluftsventilen är i verkligheten installerad i hisstoppen och därför placeras frånluftsflödet för hela 

trapphuset i översta planet i simuleringsmodellen för byggnad B.  



Energisimuleringar av trapphus  24 

4.2.5 Värme 

De vattenburna radiatorernas effekter har hämtats från varje rum i VS-ritningar. Ett sammanlagt värde 

för hela zonen har beräknats och lagts till i lägenheter och trapphus. Information om radiatorer i 

källare i byggnad A har inte funnits att hämta från VS-ritningarna. Istället har en ideal värmare lagts till 

i simuleringsmodellerna. Ideala värmare anpassas mot den temperatur som rummen är avsedda att 

hålla. Även radiatorer har anpassats i simuleringsmodellerna för att inte värma mer än de är avsedda 

för.   

4.2.6 Värmeförluster från vattenledningar 

Beräkningsprogrammet Paroc Calculus har använts för att ta fram värmeförluster från rör (Paroc, 

2018). Verktyget tillhandahålls kostnadsfritt av Paroc och gör det möjligt att beräkna värmeförluster 

från bland annat rör med olika isoleringar och isoleringstjocklekar. Information angående rör, 

vattentemperatur, omgivning och rörisolering ställs in i beräkningsprogrammet.   

Vattenledningar i trapphusets bjälklag har mängdats och undersökts med hjälp av VS-ansvariga på 

Lindbäcks. Eftersom trapphusets termiska klimat är av intresse i den här studien har endast 

vattenledningar i trapphuset beaktats. Undersökningar har inte gjorts angående vattenledningar som 

ligger i bjälklagen i lägenheterna. Detta på grund av att boende inte upplever en temperaturförhöjning 

i sina bostäder.  

Värmeförluster och längder på vattenledningar samt antal fördelare och dess värmeförluster är 

beräknade. De sammanlagda värmeförlusterna är uppdelade i vinter- och sommarfall eftersom 

värmesystemet endast är påslagen vintertid.  

4.2.7 Brukarindata 

Vid beräkning av en byggnads energianvändning ska hänsyn tas till boendes brukarbeteenden. 

Tabellerade värden för brukande över ett normalår ska användas (BEN 2 2017, 4–5). Vissa indata ställs 

in i simuleringsmodellen och definieras för hela byggnaden och vissa indata ställs in zonvis.  

Användning av hushållsapparater alstrar värme som går ut i rumsluften. Hushållsel berör inte 

trapphusen eftersom hushållsapparater inte finns i de utrymmena. Ingångsdata för hushållsel 

presenteras i enheten kWh/m2Atemp, alltså över hela byggnadens yta. Värdena för hushållsel, som 

placeras i lägenhetszonerna, har anpassats till att även inkludera motsvarande hushållsel från 

trapphusets yta.  

Antal personer i lägenheter har hämtats från tabellerade värden för personlast i bostäder. Antal 

personer i trapphus har beräknats utifrån dessa tabellerade värden för personlast. I IDA ICE är det 

möjligt att justera personers närvaro i styrschema med en halvtimmes marginal. Antal personer under 

närvarotid per plan har sammanställts. Personer i lägenheter antas vistas en viss del av tid hemma i 

trapphuset. Antal minuter per person och dygn har antagits. Utifrån det har totalt antal personer i 

trapphuset utspritt under en timme per dygn beräknats.  

Vädring i trapphus i form av öppnande av entrédörr har beaktats genom styrschema i IDA ICE. Även 

här är styrschemat låst till att justeras med en halvtimmes marginal. Antaganden har gjorts i antal 

minuter vädring i trapphus per person och dygn.  
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4.2.8 Analys av indata 

Materialskikten och dess materialspecifika indata har analyserats genom att i första hand ta fram 

information om det verkliga materialet som använts. Därefter har materialspecifika indata jämförts 

och analyserats mot tabellerade värden på liknande material. Tabeller i kurslitteratur, hos andra 

leverantörer samt i IDA ICE egna databas har studerats. Beräknade U-värden för de undersökta 

byggnaderna har jämförts med de U-värden Lindbäcks har på sina byggnader idag. Data angående 

byggnadens köldbryggor, lufttäthet och installationer har diskuterats med specialister på Lindbäcks. 

Indata till fönster och dörrar har samlats via kontakt med leverantörer. Värdena har även analyserats 

mot värden i databasen i IDA ICE. Brukarrelaterade data har analyserats utifrån hur de är definierade 

och hur de ska användas i förhållande till bostäder och trapphus.  

 

4.3 Uppbyggnad av simuleringsmodell  
Simuleringsmodellerna har skapats genom att grundläggande information angående byggnadernas 

omgivning, såsom väder- och klimat, har ställts in. Simuleringsmodellerna har byggts upp utan lager i 

bakgrunden. Istället har byggnadens mått mätts upp i PDF-format i verktyget Bluebeam. Zoner har 

placerats ut i simuleringsvyn och modifierats och anpassats utifrån byggnadens uppmätta mått. 

Därefter har kontroll gjorts att samma Atemp redovisas i simuleringsmodellerna som på ritningarna. 

Fönster och dörrar har placerats i simuleringsmodellerna efter uppmätta storlekar. Byggnadsdelarnas 

materialspecifika indata har förts in i programvaran.  

Vid uppbyggnad av simuleringsmodell för byggnad A valdes att ta hela byggnaden i beaktning. På 

grund av att byggnaden försörjs via ett trapphus. Vid uppbyggnad av simuleringsmodell för byggnad B 

valdes att studera endast en del av byggnaden. I byggnad B finns tre trappuppgångar. Det mittersta 

trapphuset i byggnaden valdes att simuleras. Detta på grund av att alla tre delar förväntades ha 

samma utfall i simuleringarna. Byggnadernas orientering i förhållande till väderstrecken ställdes in. 

Byggnadstekniska värden ställdes in såsom köldbryggor och lufttäthet. Zonerna byggdes upp planvis. 

Uppbyggnaden startade på entréplan med trapphuset som utgångspunkt. Sedan placerade 

lägenhetszoner runt om. 

Entréerna i byggnad B delades upp i två zoner på grund av nivåskillnader. En öppning mellan dessa 

zoner skapades. Öppningar skapades även mellan varje våningsplan i för att simuleringen skulle känna 

av att hela rummet satt ihop mellan zonerna och våningarna. Värden för värme, ventilation och 

brukarbeteenden ställdes in. Varmvattenledningarnas värmeförluster definierades som en golvvärme 

för att kunna lägga in en beräknad effekt avsedd på en kvadratmeter i bjälklagen. 

 

4.4 Simulering 
Simuleringsmodellerna simulerades i omgångar för att kontrollera dess funktionalitet. När första 

planet var uppbyggt gjordes en simulering. Därefter gjordes justeringar samt kontroller med 

handledare och ytterligare simuleringar gjordes. Simuleringsmodellernas resultat jämfördes mot 

verkligt uppmätt temperatur. När värden, beräkningar och funktioner var justerade så att 

simuleringarna motsvarade det verkliga utfallet gjordes simuleringar för hela byggnaden. Se färdig 

simuleringsmodell av byggnad B i Figur 4.2.  
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Figur 4.2. Simuleringsmodell av byggnad B och dess främre entré. 

 

När simuleringsmodellerna ansågs klara skapades två separata versioner av båda byggnaderna. En fil 

motsvarade vinterfall med värme sekundär påslaget. Den andra versionen motsvarade sommarfall där 

värme sekundär inte var påslaget i byggnaderna. Uppdelningen gjordes för att värmeförluster från 

varmvattenledningar skiljer sig mellan sommar och vinter. Simuleringar kördes för att framta resultat 

för byggnadernas befintliga skick.  

Nästa steg i studien var att undersöka olika parametrar i simuleringsmodellerna. Även vid det här 

steget skapades två versioner av båda byggnaderna för sommar- och vinterfall. De parametrar som 

undersöktes i byggnad B var att 

 ändra rörsystemet till att placera rörstråk på vartannat plan, 

 skapa mer volym i trapphusen genom att minska på luftskiktet ovanför undertak,  

 placera solskydd på fönster i entrén,  

 ändra trapphusets belysning,  

 öka ventilationen för att kunna ventilera ut värmen samt 

 montera rörisolering på varje varmvattenledning.  

I byggnad A utfördes en kontroll att förlägga lika mycket avgivande effekt per kvadratmeter som det är 

utfört i byggnad B. Detta för att kontrollera utfallet då byggnad A har ett trapphus med större volym 

och färre längdmeter varmvattenrör i förhållande till volymen än byggnad B.  

Resultaten som tagits fram är temperaturer för varje månad fördelat på varje våningsplan. Alla 

temperaturer har sammanställts i diagramform. Sedan har ett medelvärde för hela året i hela 

trapphuset räknats ut utifrån framtagna temperaturer. På samma sätt har gjorts för de olika 

parameterstudierna. Genom sammanställda medelvärden har resultaten på åtgärder jämförts både 

genom att jämföra diagram mellan varandra samt genom att jämföra numeriska värden.  
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4.5 Alternativa metoder 
Alternativa metoder till studien än den som presenterats ovan hade kunnat vara att göra verkliga 

temperaturmätningar på plats. Med termometer och värmekamera hade värmekällor kunnat spåras. 

Temperaturmätningar hade kunnat göras över dygnet och över hela året samt på olika placeringar och 

nivåer för att spåra värmeavgivande punkter. Resultaten hade kunnat analyseras genom att ändra 

förutsättningarna för de misstänkta värmeavgivande källorna. En breddning av studien hade kunnat 

vara att studera flera byggnader med samma problem för att kontrollera sambanden mellan dem. 

Andra simuleringsverktyg hade kunnat användas som analyserar värmeflöden i rum.  

 

4.6 Indata 
Dokumenterade verkligt uppmätta temperaturer i byggnad B är 28,5 grader på våning fem i augusti 

månad utförd av handledare Jukka Vaattovaara. 26,8 grader på våning fem är uppmätt i september 

månad enligt uppgift från eftermarknadschef Caroline Pettersson på Lindbäcks1. I övrigt har 

referenstemperaturer varit information från de boende att de upplever temperaturer uppåt 30 grader 

året runt. Mätning av temperaturer i byggnad B visade även att temperaturer var högre i 

installationsskiktet i tak i trapphus. Byggnad A är ingen problembyggnad därför finns inte verkligt 

uppmätta temperaturer från den byggnaden. I nedanstående avsnitt redovisas all indata som är 

inlagda i simuleringsmodellerna.  

4.6.1 Byggnadsspecifika indata 

Indata som berör byggnadernas utformning och dess byggnadsfysiska uppbyggnad presenteras i 

avsnitten nedan.  

Byggnadernas geometri  

Byggnad A står på platta på mark. Utvändig volymshöjd är 3080 mm. Invändig rumshöjd i lägenheterna 

är 2586 mm. I trapphuset är den invändiga rumshöjden 2350 mm. Yta över Atemp på varje våningsplan i 

byggnad A presenteras i Tabell 4.1 nedan.  

 

Tabell 4.1. Atemp per plan och i trapphus i byggnad A. 

  Atemp [m2] Varav Atemp trapphus [m2] 

Plan 1 322,7 40,0 

Plan 2 337,3 27,7 

Plan 3 337,3 27,7 

Plan 4 337,3 27,7 

Plan 5 337,3 27,7 

Plan 6 38,8 25,5 

 

 

                                                           
1
 Pettersson, Caroline; eftermarknadschef Lindbäcks Bygg AB. 2018. Intervju 29 november.  
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Byggnad B är uppförd på en källare med garage. Båda entréerna är anpassade till de nivåskillnader i 

markhöjd som finns på fram- och baksidan av byggnaden. Därför har ena entrén en lägre golvnivå. 

Utvändiga volymhöjder är 3002 mm. Invändig rumshöjd i lägenheterna är 2487 mm. I trapphuset är 

den invändiga rumshöjden 2350 mm förutom i den främre entrén där rumshöjden är 3528 mm. Yta 

över Atemp i byggnad B presenteras i Tabell 4.2 nedan. 

Tabell 4.2. Atemp per plan och i trapphus i byggnad B. 

  Atemp [m2] Varav Atemp trapphus [m2] 

Plan 0 178,8 16,0 

Plan 1 178,5 32,6 

Plan 2 178,9 16,6 

Plan 3 178,9 16,6 

Plan 4 178,9 16,6 

Plan 5 178,9 16,6 

 

Byggnadsdelarnas materialskikt 

Byggnad A och byggnad B är uppbyggda av samma byggsystem men skiljer sig åt till viss del i 

dimensioner och material. Varje byggnadsdel redovisas nedan i Tabell 4.3 respektive Tabell 4.4. 

Simuleringsmodellerna är uppbyggda av dessa byggnadsdelar med dess materialskikt.  

Tabell 4.3. Byggnadsdelar och materialskikt i byggnad A. 

Nr Material Tjocklek [m] 

A1 Yttervägg 

A1.1 Brandgips (x2) 0,030 

A1.2 Plastfolie 0,0002 

A1.3 Reglar/isolering 0,220 

A1.4 Vindskyddsskiva 0,009 

A1.5 Ventilerad putsfasad 0,046 

A2 Lägenhetsskiljandevägg (LS-vägg) 

A2.1 Brandgips (x2) 0,030 

A2.2 Reglar/isolering 0,095 

A2.3 Luftskikt 0,020 

A2.4 Reglar/isolering 0,095 

A2.5 Brandgips (x2) 0,030 

A3 Bjälklag i trapphus 

A3.1 Klinker 0,013 

A3.2 Golvgips 0,013 

A3.3 Golvskiva 0,022 

A3.4 Reglar/luftskikt 0,130 

A3.5 Reglar/isolering 0,095 

A3.6 Golvskiva 0,022 

A3.7 Brandgips 0,015 

A3.8 Luftskikt 0,315 

A3.9 Undertak 0,010 
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A4 Platta mot mark i trapphus 

A4.1 Klinker 0,013 

A4.2 Golvgips 0,013 

A4.3 Golvskiva 0,022 

A4.4 Reglar/luftskikt 0,188 

A4.5 Platonmatta 0,006 

A4.6 Betong 0,200 

A4.7 Markisolering 0,300 

A4.8 Mark 1,0 

A5 Bjälklag i trapphus mot översta planet 

A5.1 Plastmatta 0,002 

A5.2 Golvgips 0,013 

A5.3 Golvskiva 0,022 

A5.4 Golvåsar/isolering 0,296 

A5.5 Luftskikt/isolering 0,044 

A5.6 Plastfolie 0,0002 

A5.7 Reglar/isolering 0,120 

A5.8 Brandgips 0,015 

A5.9 Gips 0,013 

A5.10 Luftskikt 0,226 

A5.11 Undertak 0,010 

A6 Takblock i trapphus 

A6.1 Ventilerat yttertak av panel + papp 0,030 

A6.2 Takstol/lösull 0,500 

A6.3 Plastfolie 0,0002 

A6.4 Läkt/Luftskikt 0,022 

A6.5 Brandgips 0,015 

A6.6 Gips 0,013 

A7 Yttervägg på vind 

A7.1 Brandgips 0,015 

A7.2 Gips 0,013 

A7.3 Plastfolie 0,0002 

A7.4 Reglar/isolering 0,045 

A7.5 Reglar/isolering 0,170 

A7.6 Reglar/isolering 0,045 

A7.7 Vindskyddsskiva 0,009 

A7.8 Ventilerad fasad av panel + papp 0,054 

A8 Bjälklag i lägenhet 

A8.1 Parkett 0,014 

A8.2 Golvgips 0,013 

A8.3 Golvskiva 0,022 

A8.4 Reglar/luftskikt 0,130 

A8.5 Reglar/isolering 0,095 

A8.6 Plywood/luftskikt 0,012 

A8.7 Luftskikt 0,082 
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A8.8 Reglar/isolering 0,120 

A8.9 Brandgips 0,015 

A8.10 Gips 0,013 

A9 Platta mot mark i lägenhet 

A9.1 Parkett 0,014 

A9.2 Golvskiva 0,022 

A9.3 Reglar/luftskikt 0,195 

A9.4 Platonmatta 0,006 

A9.5 Betong 0,200 

A9.6 Markisolering 0,300 

A9.7 Mark 1,0 

A10 Takblock i lägenhet 

A10.1 Ventilerat yttertak av panel + papp 0,030 

A10.2 Takstol/lösull 0,500 

A10.3 Plastfolie 0,0002 

A10.4 Reglar/isolering 0,120 

A10.5 Brandgips 0,015 

A10.6 Gips 0,013 

 

 

Tabell 4.4. Byggnadsdelar och materialskikt i byggnad B. 

Nr Material Tjocklek [m] 

B1 Yttervägg putsfasad 

B1.1 Brandgips (x2) 0,030 

B1.2 Plastfolie 0,0002 

B1.3 Reglar/isolering 0,170 

B1.4 Vindskyddsskiva 0,009 

B1.5 Putsbärare 0,050 

B1.6 Puts 0,020 

B2 Yttervägg träfasad 

B2.1 Brandgips (x2) 0,030 

B2.2 Plastfolie 0,0002 

B2.3 Reglar/isolering 0,170 

B2.4 Reglar/isolering 0,045 

B2.5 Vindpapp 0,001 

B2.6 Ventilerad träfasad 0,050 

B3 Lägenhetsskiljandevägg (LS-vägg) 

B3.1 Brandgips (x2) 0,030 

B3.2 Reglar/isolering 0,095 

B3.3 Luftskikt 0,020 

B3.4 Reglar/isolering 0,095 

B3.5 Brandgips (x2) 0,030 

B4 Bjälklag i trapphus 
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B4.1 Klinker 0,017 

B4.2 Golvgips 0,013 

B4.3 Golvskiva 0,022 

B4.4 Reglar/luftskikt 0,130 

B4.5 Reglar/isolering 0,095 

B4.6 Golvskiva 0,022 

B4.7 Brandgips 0,015 

B4.8 Luftskikt 0,305 

B4.9 Undertak 0,020 

B5 Bjälklag mot källare i trapphus 

B5.1 Klinker 0,017 

B5.2 Golvgips 0,013 

B5.3 Golvskiva 0,022 

B5.4 Reglar/luftskikt 0,188 

B5.5 Platonmatta 0,006 

B5.6 Betong 0,120 

B6 Takblock i trapphus 

B6.1 Ventilerat yttertak av panel + papp 0,030 

B6.2 Takstol/lösull 0,500 

B6.3 Plastfolie 0,0002 

B6.4 Reglar/isolering 0,120 

B6.5 Gips 0,013 

B6.6 Brandgips 0,015 

B6.7 Luftskikt 0,117 

B6.8 Undertak 0,020 

B7 Källarvägg utsida 

B7.1 Betong 0,200 

B7.2 Isolering 0,100 

B8 Källarvägg insida 

B8.1 Betong 0,200 

B9 Källargolv 

B9.1 Klinker 0,017 

B9.2 Betong 0,200 

B9.3 Markisolering 0,300 

B9.4 Mark 1,0 

B10 Bjälklag i lägenhet 

B10.1 Parkett 0,013 

B10.2 Golvgips 0,013 

B10.3 Golvskiva 0,022 

B10.4 Reglar/luftskikt 0,130 

B10.5 Reglar/isolering 0,095 

B10.6 Plywood/luftskikt 0,012 

B10.7 Luftskikt 0,082 

B10.8 Reglar/isolering 0,120 

B10.9 Gips 0,013 
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B10.10 Brandgips 0,015 

B11 Bjälklag mot källare i lägenhet 

B11.1 Parkett 0,013 

B11.2 Golvgips 0,013 

B11.3 Golvskiva 0,022 

B11.4 Reglar/luftskikt 0,130 

B11.5 Platonmatta 0,006 

B11.6 Betong 0,120 

B12 Takblock i lägenhet 

B12.1 Ventilerat yttertak av panel + papp 0,030 

B12.2 Takstol/lösull 0,500 

B12.3 Plastfolie 0,0002 

B12.4 Reglar/isolering 0,120 

B12.5 Gips 0,013 

B12.6 Brandgips 0,015 

 

Materialspecifika indata 

Materialens λ-värde, densitet och specifika värmekapacitet redovisas i bilaga 1 – Indata materialskikt. 

Värdena är framtagna enligt underavsnitt 4.2.1. Både homogena och inhomogena skikt som ingår i de 

olika byggnadsdelarna redovisas.   

Dörrar 

Entrépartiera till båda byggnaderna består av stor del glas. Byggnad A har en trädörr med fönster och 

sidoljus. Byggnad B har ett fasadsystem i aluminium. Det består av en dörr med mycket glas, sidoljus 

samt ett fönster ovanför entrédörr och sidoljus. Entrépartiernas egenskaper presenteras i form av 

numeriska indata i Tabell 4.5 respektive Tabell 4.6.  

Tabell 4.5. Indata för entréparti i byggnad A enligt Pettersson (2018).
2
 

U-värde [W/K] 1,2 

g (solfaktor) 0,63 

ST (direkttransmitterad solenergi) 0,53 

LT (ljustransmission) 0,81 

 

Tabell 4.6. Indata för entréparti i byggnad B angivna av Björk (2018).
3
  

U-värde [W/K] 1,2 

g (solfaktor) 0,61 

ST (direkttransmitterad solenergi) 0,52 

LT (ljustransmission) 0,79 

 

 

                                                           
2
 Pettersson, Lars; försäljning och support WB Trä. 2018. Telefonkontakt 14 februari.  

3
 Björk, Svante; VD Öjebyns glas och aluminium. 2018. E-mail 13 mars. < svante@ojebynsglas.se > 

mailto:svante@ojebynsglas.se
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Både byggnad A och B har invändiga ståldörrar. Dörrarnas U-värden presenteras i Tabell 4.7 enligt 

Daloc (U.å.).  

Tabell 4.7. U-värden för ståldörrar i byggnad A och B. 

Dörrtyp  Sort U-värde [W/K] 

Tamburdörr, TD S33 1,9 

Ytterdörr, YD Y43 1,6 

Ståldörr, SD Y60 1,8 

Stållucka, BL Y81 2,1 

 

Fönster 

Fönster och fönsterdörrars egenskaper presenteras i form av numeriska indata i Tabell 4.8 respektive  

Tabell 4.9. Värden för direkttransmitterad solenergi, ST, är antagna enligt beskrivning i underavsnitt 

4.2.2.  

Tabell 4.8. Indata för fönster och fönsterdörrar i byggnad A (Elitfönster 2010, 1; Elitfönster 2012, 1). 

U-värde [W/K] 0,9 

g (solfaktor) 0,51 

ST (direkttransmitterad solenergi) 0,43 

LT (ljustransmission) 0,67 
 

Tabell 4.9. Indata för fönster och fönsterdörrar i byggnad B enligt Mesic (2018).
4
  

U-värde [W/K] 1,2 

g (solfaktor) 0,58 

ST (direkttransmitterad solenergi) 0,49 

LT (ljustransmission) 0,74 

 

Köldbryggor 

Värmegenomgångskoefficienter för linjära köldbryggor, Ψ-värden, är sammanställda i Tabell 4.10 

nedan enligt handledare och energiingenjör Joel Wernberg på Lindbäcks. 

Tabell 4.10. Värmegenomgångskoefficienter för köldbryggor. 

Anslutning mellan byggnadsdelar Värmegenomgångskoefficient Ψ [W/mK] 

Yttervägg/bjälklag 0,084 

Yttervägg/innervägg 0,053 

Yttervägg/yttervägg 0,052 

Fönster i yttervägg (omkrets)  0,033 

Ytterdörr (omkrets) 0,033 

Tak/yttervägg 0,075 

Yttergolv/yttervägg 0,065 

Balkongplatta/yttervägg 0,017 

 

                                                           
4
 Mesic, Aladin; Teknisk support Elitfönster. 2018. E-mail 8 mars. < aladin.mesic@inwido.se > 

mailto:aladin.mesic@inwido.se
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IDA ICE behöver även värden för anslutningarna yttergolv/innervägg och tak/innervägg vilka inte finns 

beräknade hos Lindbäcks. De beräknade värdena ovan blir placerade runt ”bra” och ”typisk” i IDA ICE:s 

skala för köldbryggor. Därför antas yttergolv/innervägg och tak/innervägg ligga mitt mellan ”bra” och 

”typisk” i skalan. Den placeringen resulterar i ett Ψ-värde på 0,02 W/mK för båda ovan nämnda 

anslutningarna.  

Lufttäthet 

Enligt Emil Öhlin, sakkunnig inom lufttäthet på Lindbäcks, var lufttätheten 0,7 L/sm2 i Lindbäcks 

byggnader under periodeden för de undersökta byggnaderna.5 

4.6.2 Installationer 

Ventilation 

Luftflödet i lägenheterna är projekterade efter 0,35–0,36 L/sm2 i båda byggnaderna. Tilluften i 

trapphuset i byggnad A sker genom don i yttervägg på varje plan eftersom trapphuset vetter mot 

fasad. Detta skapar ett luftflöde om 0,35 L/sm2 på varje plan. Trapphuset på plan 1 i byggnad A har ett 

högre luftflöde om 0,5 L/sm2 på grund av ett extra tilluftsdon vid entrén. I byggnad B sker tilluften 

endast i entréplan genom två tilluftsdon i trapphuset. Detta skapar ett luftflöde om 2,17 L/sm2 som 

placeras i översta planet enligt beskrivningen i underavsnitt 4.2.4. Totalt för hela trapphuset i byggnad 

B blir det 0,36 L/sm2.  

Värme 

Värmesystemen i båda byggnaderna består av vattenburna radiatorer som är inställda på att värma 

upp bostäderna till maximalt 22 grader. I trapphusen är radiatorer inställda på att inte värma upp till 

mer än 18 grader. I nedanstående Tabell 4.11 och Tabell 4.12 redovisas effekterna från radiatorer 

zonvis som de är inlagda i simuleringsmodellerna. På grund av bristande information om källardelen i 

byggnad B har en ideal värmare lagts in i de zonerna. Den ideala värmaren är inställd att värma upp till 

18 grader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Öhlin, Emil; konstruktör och sakkunnig inom lufttäthet Lindbäcks. 2018. Intervju 20 februari.  
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Tabell 4.11. Sammanställning av radiatoreffekter i byggnad A. 

Zon Sammanställd effekt 
för radiatorer [W] 

1.1 650 

1.2 5060 

1.3 5170 

2.1 255 

2.2 5060 

2.3 5170 

3.1 255 

3.2 5060 

3.3 5170 

4.1 255 

4.2 5060 

4.3 5170 

5.1 255 

5.2 5060 

5.3 5170 

6.1 745 

6.2 420 

 

Tabell 4.12. Sammanställning av radiatoreffekter i byggnad B. 

Zon Sammanställd effekt 
för radiatorer [W] 

1.1a 942 

1.1b 567 

1.2 2215 

1.3 2644 

2.1 0 

2.2 2481 

2.3 2481 

3.1 0 

3.2 2481 

3.3 2481 

4.1 0 

4.2 2481 

4.3 2481 

5.1 0 

5.2 2481 

5.3 2481 
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Vattenledningar 

Beräkningar av värmeförluster från vattenledningar enligt underavsnittet 4.2.6 är redovisade i bilaga 2 

– Värmeförluster från vattenledningar. Vattenledningarna av LK:s PAL har olika dimensioner omkring 

20 mm i diameter. Alla vattenledningar är antagna att ha en diameter om 20 mm. Isolering runt de 

parallella raka rörstråken i bjälklagen är av klassificeringen Serie 1A. Serie 1A motsvarar 40 mm 

isolering runtom ett rör med diameter 20 mm eller mindre (Paroc, 2017b). Isolering Hvac Combi 

AluCoat T är använt i beräkningarna (Paroc, 2017a). Tomrören har en diameter om 34 mm, vilket 

skapar en 7 mm omslutande isolering av luft runt om vattenröret. Omslutningen består av luft och ett 

ytskikt av plast som är antaget att ha värmeledande förmåga 0,11 W/mK som ett 5 mm ickeventilerat 

luftskikt (Petersson 2013, 495). Fördelarnas värmeförluster är antagna enligt Tabell 4.13 nedan. 

Tabell 4.13. Värmeförluster från fördelare. 

Fördelare Värmeförlust 
[W] 

Varmvatten 5 

VVC 5 

Kallvatten -5 

Värme, T 5 

Värme, R 5 

 

Antal fördelare i byggnad A och byggnad B presenteras i Tabell 4.14 respektive Tabell 4.15 nedan.  

Tabell 4.14. Antal fördelare per plan i byggnad A. 

Fördelare Antal fördelare byggnad A 

Plan 1 Plan 3 Plan 4 

Varmvatten 3 1 3 

VVC 0 0 1 

Kallvatten 3 1 3 

Värme, T 3 1 3 

Värme, R 3 1 3 

 

Tabell 4.15. Antal fördelare per plan i byggnad B. 

Fördelare Antal fördelare byggnad B 

Plan 1–5 

Varmvatten 1 

VVC 1 

Kallvatten 1 

Värme, T 1 

Värme, R 1 
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I nedanstående Tabell 4.16, Tabell 4.17, Tabell 4.18, Tabell 4.19 och Tabell 4.20 redovisas vattenrören 

i trapphusen med dess längder och beräknade värmeförluster. De fasta rörstråken är isolerade i Serie 

1A medan de böjbara PEX-slangarna är utförda rör i rör med tomrör. PEX-slangarnas längder finns inte 

dokumenterade i projekteringsunderlagen eftersom de utförs på byggplats och anpassas och dras 

mellan fördelare och lägenheter. Uppskattade längder är gjorda i samråd med handledare Jukka 

Vaattovaara. I byggnad A antas längden PEX-slang i bjälklag från fördelare till varje lägenhet vara 2 m. I 

byggnad B antas längden PEX-slang från fördelare till varje lägenhet vara 3 m. Tabellerna är uppdelade 

med värmerör för sig eftersom de endast är igång vintertid.  

Termostater till radiatorer stängs av när utomhustemperaturen överstiger 17 grader. På samma sätt 

slås de igång på hösten när temperaturen understiger 17 grader. Enligt tabell över 

utomhustemperaturer från IDA ICE:s väderfil över Stockholm, Bromma överstiger medeltemperaturen 

17 grader från maj till september.  

 

Tabell 4.16. Värmeförluster av vattenrör i byggnad A på plan 1. 

Byggnad A - plan 1           

Rör Temperatur Längd  
rörstråk 

med 
isolering 
Serie 1A 

Längd  
PEX-slang 
rör i rör 

Värmeförlust 
rörstråk med 

isolering 
Serie 1A 

Värmeförlust 
PEX-slang 
rör i rör 

Värmeförlust 

  [°C] [m] [m] [W/m] [W/m] [W] 

Varmvatten 60 13,3 18 4,9 20,6 436 

VVC 55 13,0 0 4,3 17,8 56 

Kallvatten 10 14,5 18 -1,1 -4,5 -97 

Fördelare           0 

Totalt året runt 395 

Värme, T 60 13,7 18 4,9 20,6 438 

Värme, R 45 14,4 18 3,0 12,3 265 

Fördelare           30 

Totalt tillägg vinter 733 
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Tabell 4.17. Värmeförluster av vattenrör i byggnad A på plan 3. 

Byggnad A - plan 3           

Rör Temperatur Längd  
rörstråk 

med 
isolering 
Serie 1A 

Längd  
PEX-slang 
rör i rör 

Värmeförlust 
rörstråk med 

isolering 
Serie 1A 

Värmeförlust 
PEX-slang 
rör i rör 

Värmeförlust 

  [°C] [m] [m] [W/m] [W/m] [W] 

Varmvatten 60 0,56 4 4,9 20,6 85 

VVC 55 0 0 4,3 17,8 0 

Kallvatten 10 0,56 4 -1,1 -4,5 -19 

Fördelare           0 

Totalt året runt 67 

Värme, T 60 0,56 4 4,9 20,6 85 

Värme, R 45 0,56 4 3,0 12,3 51 

Fördelare           10 

Totalt tillägg vinter 146 

 

 

Tabell 4.18. Värmeförluster av vattenrör i byggnad A på plan 4. 

Byggnad A - plan 4           

Rör Temperatur Längd  
rörstråk 

med 
isolering 
Serie 1A 

Längd  
PEX-slang 
rör i rör 

Värmeförlust 
rörstråk med 

isolering 
Serie 1A 

Värmeförlust 
PEX-slang 
rör i rör 

Värmeförlust 

  [°C] [m] [m] [W/m] [W/m] [W] 

Varmvatten 60 7,1 16 4,9 20,6 364 

VVC 55 6,9 0 4,3 17,8 30 

Kallvatten 10 7,4 16 -1,1 -4,5 -80 

Fördelare           5 

Totalt året runt 319 

Värme, T 60 6,0 16 4,9 20,6 359 

Värme, R 45 6,5 16 3,0 12,3 216 

Fördelare           30 

Totalt tillägg vinter 605 
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Tabell 4.19. Värmeförluster av vattenrör i byggnad B på plan 1. 

Byggnad B - plan 1           

Rör Temperatur Längd  
rörstråk 

med 
isolering 
Serie 1A 

Längd  
PEX-slang 
rör i rör 

Värmeförlust 
rörstråk med 

isolering 
Serie 1A 

Värmeförlust 
PEX-slang 
rör i rör 

Värmeförlust 

  [°C] [m] [m] [W/m] [W/m] [W] 

Varmvatten 60 4,7 6 4,9 20,6 147 

VVC 55 4,9 6 4,3 17,8 128 

Kallvatten 10 4,5 6 -1,1 -4,5 -32 

Fördelare           5 

Totalt året runt 248 

Värme, T 60 5,9 6 4,9 20,6 153 

Värme, R 45 5,6 6 3,0 12,3 91 

Fördelare           10 

Totalt tillägg vinter 253 

 

 

Tabell 4.20. Värmeförluster av vattenrör i byggnad B på plan 2, 3, 4, och 5. 

Byggnad B - övriga plan           

Rör Temperatur Längd  
rörstråk 

med 
isolering 
Serie 1A 

Längd  
PEX-slang 
rör i rör 

Värmeförlust 
rörstråk med 

isolering 
Serie 1A 

Värmeförlust 
PEX-slang 
rör i rör 

Värmeförlust 

  [°C] [m] [m] [W/m] [W/m] [W] 

Varmvatten 60 6,5 6 4,9 20,6 155 

VVC 55 6,2 6 4,3 17,8 133 

Kallvatten 10 6,4 6 -1,1 -4,5 -34 

Fördelare           5 

Totalt året runt 260 

Värme, T 60 6,4 6 4,9 20,6 155 

Värme, R 45 6,2 6 3,0 12,3 92 

Fördelare            10 

Totalt tillägg vinter 257 

 

 

 

 



Energisimuleringar av trapphus  40 

4.6.3 Brukarrelaterade indata 

Energianvändningen i byggnader beror till stor del på brukarbeteenden. Tabellerade värden över 

brukarindata ska användas i energiberäkningar (BEN 2 2017, 4).  

Solavskärmning 

Solavskärmning på fönster i lägenheter är styrt av brukarbeteenden hos boende. Värdet för 

solavskärmning, till exempel markiser eller persienner, är angett till 0,71 (BEN 2 2017, 5).  

Tappvarmvattenanvändning 

 Tappvattenanvändningen i byggnaderna är inställd på 25 kWh/m2Atempår (BEN 2 2017, 5).  

Hushållsel  

I hushållsel ingår till exempel användande av spis, kyl, frys, belysning, TV, datorer och så vidare (Sveby 

2012a, 8). Hela byggnadens hushållsel antas till 30 kWh/m2Atempår (BEN 2 2017, 5). Trapphusens 

uteblivande av hushållsel är beaktat enligt beskrivning i underavsnitt 4.2.7. Trapphusens belysning 

definieras som fastighetsel och behandlas i ett senare underavsnitt (Sveby 2012a, 9).  

Personlast 

Antal personer som förväntas vistas i bostäder är angivna enligt Tabell 4.21 nedan. Den avgivande 

effekten i form av värme för varje person är 80 W. Personer vistas i snitt 14 timmar per dygn och år i 

bostaden. (BEN 2 2017, 5) 

Tabell 4.21. Värden för beräkning av antal personer i bostäder (BEN 2 2017, 5).  

Antal rum och kök 1 2 3 4 5+ 

Antal personer 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 

 

Antal personer i trapphus är beräknade enligt beskrivning i underavsnitt 4.2.7 efter ett antagande om 

en vistelsetid i trapphus om 5 minuter per dygn och person. Totalt antal boende i byggnad A är 42,4 

personer och i byggnad B 21,3 personer, se bilaga 3 – Antal boende i byggnaderna. Antal personer på 

varje plan i trapphusen under 60 minuter per dygn redovisas i Tabell 4.22 respektive Tabell 4.23.  

Tabell 4.22. Antal personer i trapphus i byggnad A. 

  

Personer 
per plan 
under 14 

timmar per 
dygn 

Antagna 
minuter per 
person och 

dygn 

Totala 
minuter per 

dygn 

Styrschema 
i IDA ICE 

[min] 

Antal 
personer 
under 60 

minuter per 
dygn 

Plan 1 7,32 5 36,6 60 0,61 

Plan 2 8,78 5 43,9 60 0,73 

Plan 3 8,78 5 43,9 60 0,73 

Plan 4 8,78 5 43,9 60 0,73 

Plan 5 8,78 5 43,9 60 0,73 

Plan 6 0 5 0 60 0 
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Tabell 4.23. Antal personer i trapphus i byggnad B. 

  

Personer 
per plan 
under 14 

timmar per 
dygn 

Antagna 
minuter per 
person och 

dygn 

Totala 
minuter per 

dygn 

Styrschema 
i IDA ICE 

(min) 

Antal 
personer 
under 60 

minuter per 
dygn 

Antal plan 0 0 5 0,0 60 0,00 

Antal plan 1 3,81 5 19,05 60 0,32 

Antal plan 2 4,36 5 21,8 60 0,36 

Antal plan 3 4,36 5 21,8 60 0,36 

Antal plan 4 4,36 5 21,8 60 0,36 

Antal plan 5 4,36 5 21,8 60 0,36 

 

Belysning trapphus 

Belysning i trapphus är beaktad efter antal armaturer och dess effekter, se Tabell 4.24 och Tabell 4.25 

nedan. Belysningen i trapphus har en drifttid på ca 4 timmar per dygn och i entréer är belysningen 

igång i 11 timmar per dygn (Sveby, 2012b).  

Tabell 4.24. Armaturer med effekter i trapphus i byggnad A. 

Armatur Effekt 
[W] 

Antal armaturer i trapphuszon byggnad A 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 

PL3 36 4 4 4 4 4 3 

PL4 40 1 2 2 2 2 1 

PL6 14 2 2 2 2 2 2 

PL6 entré 14 3 -   -  - -  -  

PL6A 6 2 -   - -   -  - 

 

Tabell 4.25. Armaturer med effekter i trapphus i byggnad B. 

Armatur Effekt 
[W] 

Antal armaturer i trapphuszon byggnad B 

0.1 1.1a 1.1b 2.1 3.1 4.1 5.1 

PL4 40  - -   - 1 1 1 1 

PL4 entré 40  - 1 1  -  -  - -  

PL4A 40  - -  -  1 1 1 1 

PL5 40  - -  -  1 1 1 1 

PL5 entré 40  - 3 1  -  -  -  - 

PL6A 22 2 -  -   -  - -  -  

 

Öppning av entrédörr 

Vädring i och med att entrédörrarna öppnas beräknas enligt beskrivning i underavsnitt 4.2.7. 

Antagandet är att varje person har öppet entrédörren 1–2 minuter per dygn. Se Tabell 4.26 nedan för 

antagande av dörröppningstid.   
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Tabell 4.26. Antagande av personers öppning av entrédörr i trapphus. 

Byggnad A B  Enhet 

Personer i byggnad 42,4 21,3 st 

Dörröppningstid 60 30 minuter 

Minuter per person 1,4 1,4 minuter 

 

Hiss 

Hissar avger 50 kWh per lägenhet och år (Sveby, 2012b). Total avgivande effekt för byggnad A är 950 

kWh och för byggnad B 500 kWh. 
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5 RESULTAT 
 

 

 

5.1 Resultat av simulering 
Resultaten av trapphusens inomhustemperaturer från simuleringsmodellerna redovisas i 

diagramform. Inomhustemperaturerna i byggnad A med befintligt utförande redovisas i Figur 5.1 

nedan. Motsvarande inomhustemperaturer i byggnad B av befintligt utförande redovisas i Figur 5.2. 

Verkligt uppmätta temperaturer är markerade i figur med svart prick.  

 

Figur 5.1. Trapphusets rumstemperaturer av befintligt utförande i byggnad A. 
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Figur 5.2. Trapphusets rumstemperaturer av befintligt utförande i byggnad B. Verkligt uppmätta temperaturer är markerade 
med svart prick i diagrammet.  

 

5.2 Resultat av förbättringsförslag 
Resultat av parameterstudien med förbättringsförslag på byggnad B presenteras under respektive 

underrubrik nedan.  

5.2.1 Vattenledningar på vartannat plan 

Rörinstallationssystemet undersöks att utföras med vattenledningar på vartannat plan, enligt hur 

Lindbäcks normalt utför rördragningar i trapphus, i byggnad B. Utförandet blir likt systemet i byggnad 

A. Plan 1 distribuerar ledningar till plan 1 och 2. Plan 3 distribuerar ledningar till plan 3 och 4. Medan 

plan 4 distribuerar ledningar till plan 5. Detta innebär att alla fasta rörstråk och PEX-slangar utförda rör 

i rör försvinner på de plan där de inte behövs med ett sådant rörsystem. Rörlängden med PEX-slangar 

från fördelare är fortfarande 3 meter till varje lägenhet. Se resultat av trapphusets 

inomhustemperatur i Figur 5.3 nedan.  
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Figur 5.3. Trapphusets rumstemperaturer i byggnad B efter förändring av rörsystemet i byggnaden.  

5.2.2 Ökad volym 

Den invändiga volymen ökas genom att luftskiktet i trapphusets bjälklag minskas. Den undersökta 

innerhöjden är 2,5 m. Luftskiktet minskas därför till 168 mm, vilket ger ett λ-värde om 1,1 W/mK 

beräknat med värmemotstånd 0,16 m2K/W för ickeventilerat luftskikt (Petersson 2013, 495). 

Resultatet på trapphusets inomhustemperatur redovisas i Figur 5.4 nedan.  

 

Figur 5.4. Trapphusets rumstemperaturer i byggnad B efter ökning av volymen.  
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5.2.3 Solskydd på glasytor i entré 

Solavskärmningen är antagen att hålla samma värde som för brukarbeteenden i bostäder 0,71 (BEN 2 

2017, 5). Resultatet på trapphusets inomhustemperatur visas i Figur 5.5 nedan.  

 

Figur 5.5. Trapphusets rumstemperaturer i byggnad B efter att fönster vid entrén försetts med solskydd.   

5.2.4 Ändrad belysning 

Trapphus i nybyggda flervåningshus av Lindbäcks idag förses med LED-lampor med effekten 20 W. Det 

innebär en sänkning med hälften av den ursprungliga effekten i den undersökta byggnaden. Resultatet 

på trapphusets inomhustemperatur redovisas i Figur 5.6 nedan.  

 

Figur 5.6. Trapphusets rumstemperaturer i byggnad B efter att belysningens effekt ändrades.  
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5.2.5 Ökat ventilationsflöde 

En ökning av ventilationsflödet till dubbel kapacitet än befintligt, 0,72 l/sm2, ger resultatet som 

redovisas i Figur 5.7 nedan.  

 

Figur 5.7. Trapphusets rumstemperaturer i byggnad B efter ökat ventilationsflöde.  

5.2.6 Rörisolering på vattenledningar 

De PEX-slangar som är utförda rör i rör förses med isoleringstjocklek Serie 1A, motsvarande 40 mm 

mineralull runt om. Det innebär att alla rör i bjälklaget får samma isolering. Resultatet på 

inomhustemperaturen redovisas i Figur 5.8 nedan.  

 

Figur 5.8. Trapphusets rumstemperaturer i byggnad B efter rörisolering placerats på varje vattenledning.  
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5.2.7 Kontroll av byggnad A 

Trapphuset i byggnad B har en total Atemp om 114,4 m2 och den sammanlagda effekten från 

vattenledningar i befintligt utförande är 2570 W. Detta innebär 22,5 W/m2. Byggnad A har Atemp 176,6 

m2. Med samma mängd vattenledningar per kvadratmeter som i byggnad B får byggnad A totalt 3973 

W. Vilket innebär 795 W per plan om rörstråken placeras på varje plan som i byggnad B. Resultatet på 

inomhustemperaturen i trapphuset i byggnad A redovisas i Figur 5.9.  

 

Figur 5.9. Kontroll av trapphuset i byggnad A med mängden vattenledningar per kvadratmeter som utfört i byggnad B.  

 

5.2.8 Sammanställning av medeltemperaturer 

Byggnadernas medeltemperaturer över alla våningsplan över hela året sammanställs utifrån de olika 

undersökningarna i Tabell 5.1. Även temperaturskillnad redovisas mot den referenstemperatur som 

föreligger respektive parameterstudie.  

Tabell 5.1. Sammanställning av medeltemperaturer och temperaturskillnader från befintligt utförande och parameterstudie. 

Byggnad Utförande 
Medeltemperatur 

[°C] 
Temperaturskillnad 
mot referens [°C] 

A Befintligt utförande 21,8 - 

B Befintligt utförande 24,6 - 

B Vattenledningar på vartannat plan 25,0 0,4 

B Ökad volym 24,6 0,0 

B Solskydd på glasytor i entré 24,6 0,0 

B Ändrad belysning 24,4 -0,2 

B Ökat ventilationsflöde 23,8 -0,8 

B Rörisoleringar på vattenledningar 21,9 -2,7 

A Kontroll med andel vattenledningar 24,7 2,9 
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6 ANALYS 
 

 

 

Resultaten i avsnitt 5.1 visar att simuleringsmodellerna får resultat som liknar verkligheten. 

Simuleringsresultatens trovärdighet bedöms utifrån de temperaturer som har angivits upplevda på 

plats. De uppmätta temperaturer som finns dokumenterade stämmer överens med de upplevda. 

Analys av simuleringarnas inomhustemperaturer görs i förhållande till utomhustemperaturerna som är 

tillförda simuleringsmodellerna. I simuleringsmiljön påverkas inomhustemperaturerna av 

temperaturerna utomhus.  

Resultatet av byggnad A i Figur 5.1 visar behagliga temperaturer under hela året, med undantag för de 

hetaste sommarmånaderna. En förhöjning av temperaturen tydliggörs under sommaren eftersom 

inomhustemperaturerna följer utomhustemperaturernas kurva. De övre våningsplanen har 

temperaturer högre än de 18 grader som termostaterna är inställda på under hela året. Ökade 

temperaturer högre upp i byggnadernas våningsplan tyder på termiska drivkrafter. Resultatet för 

befintligt utförande av byggnad A anses trovärdigt, trots att verkligt uppmätta temperaturer inte finns 

dokumenterade.  

Resultatet av byggnad B i Figur 5.2 visar en förhållandevis jämn kurva över hela året. De boendes 

anmärkningar av vistelse i trapphuset var att temperaturen hålls konstant hög under året. Verkligt 

uppmätta temperaturer är inom det intervall av temperaturer som resultatet visar. Verkligt uppmätta 

temperaturer är något lägre än simuleringstemperaturerna på plan 5. Diagrammet visar på tydliga 

temperaturökningar mellan våningsplanen högre och högre upp i byggnaden. Även detta tyder på 

termiska drivkrafter. Simuleringsmodellerna för byggnad A och byggnad B har utförts med samma 

noggrannhet. Resultatet från byggnad B anses även det trovärdigt.  

Både Figur 5.1 och Figur 5.2 visar en förhöjning av temperaturer i april och oktober samt en sänkning 

av temperaturer i maj och september. Detta beror på värmetermostaters av- och påslagning under vår 

och höst. I simuleringsmodellerna har radiatorernas effekter antagits vara maximalt inställda under 

vintertid. På samma vis har de antagits vara helt avstängda sommartid. Där av den ojämna formen på 

kurvorna. Under vår och höst kan temperaturkurvorna antas ha mer utjämnade linjer, vilket inte är 

beaktat i den här studien.  

Orsaker på temperaturökningarna har studerats via olika parametrar i byggnaderna. Genom att ändra 

en parameter åt gången i simuleringsmodeller kan den mest effektiva förändringen upptäckas. På så 

sätt hålls de omgivande förutsättningarna konstant och det är möjligt att undersöka en specifik 

parameter utförligt.  

Den största skillnaden som direkt upptäcktes mellan byggnaderna i studiens början var 

vattenledningarnas planvisa rördragning. Byggnad A har rörstråk på ungefär vartannat plan medan 

byggnad B har rörstråk på varje plan. Genom undersökning av rörstråkens lösning från byggnad A på 
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trapphuset i byggnad B fås resultatet som visas i Figur 5.3. Den totala mängden värmeförluster från rör 

i trapphuset har minskat. Ändå har den totala rumstemperaturen ökat vid beräkning av medelvärde 

enligt Tabell 5.1. I Figur 5.3 antyds även en större skillnad mellan de lägre våningarna och våningarna 

högre upp. Resultatet från byggnad B i befintligt utförande i Figur 5.2 visar en jämnare 

temperaturökning mellan våningarna. Resultaten i parameterstudien om färre våningsplan med 

vattenledningar kan bero på att värmen blir koncentrerad på vissa plan och stannar kvar där utan att 

ha någonstans att ta sig ut. Istället kommer mer värmeeffekt från de värmespridande ledningarna 

vilket ökar temperaturerna.  

Figur 5.4 och Figur 5.5 visar att varken ökad volym eller tillägg av solskydd på fönster i entrén gav 

särskilt stora förbättrande resultat. Båda förändringarna är små i förhållande till den totala volym 

trapphuset har. Volymförändringen har undersökts utifrån de rådande förhållandena. Det hade 

eventuellt kunnat bli en större förändring om volymförändringen hade varit mer tilltagen. Ökad volym 

skapar större utrymme för luft att sprida sig på. Däremot är inte låg rumshöjd orsaken till höga 

temperaturer i de här byggnaderna, enligt den utförda studiens resultat. Solskydd är en enkel åtgärd 

mot oönskad värme där det finns stora glaspartier. I ett centralt placerat trapphus finns det inte 

utrymme för så stora glaspartier och i det här fallet var det inte särskilt nödvändigt med 

solavskärmning i det stora hela.  

Förändringen av trapphusets belysningsarmaturer ger en liten förändring på trapphusets 

inomhustemperatur enligt Figur 5.6. Förändringen är inte lösningen på det stora problemet eftersom 

temperaturerna är fortsatt höga enligt diagrammet. Att byta till belysningsarmaturer som förbrukar 

lägre energi är en förhållandevis enkel förändring att göra eftersom den har sin bidragande orsak till 

temperaturökning. Enligt Tabell 5.1 sänks temperaturen med 0,2 grader i medeltal över våningar och 

hela året. Detta kan även göra stor skillnad på upplevd temperatur eftersom värmestrålningen från 

lampor minskar.   

Genom att öka ventilationen vädras en del av den varma luften ut. Figur 5.7 visar att genom att öka 

ventilationsflödet till det dubbla sänks temperaturen i trapphuset. Tabell 5.1 visar en 

temperaturminskning av 0,8 grader med de föreslagna förändringarna på ventilationsflödet. 

Ytterligare ökning av ventilationsflödet skulle troligen sänka temperaturen ytterligare. Beaktande av 

ventilationssystemets kapacitet för att öka till sådana flöden och förlusten av redan producerad värme 

måste tas vid utförande av sådan förändring. Ökat flöde bidrar också till ökad energianvändning för 

ventilationsaggregatet vilket i sin tur även avger mer värme. Detta innebär att de värmeförluster som 

redan finns ventileras ut och högre energiförbrukning för ventilationssystemet skapas. 

Ventilationsflöden bör hållas på rekommenderade flöden enligt de branschkrav som finns.  

Tillägg av rörisolering på oisolerade vattenledningar gav störst effekt av de studerade parametrarna. 

Figur 5.8 visar temperaturer i likhet med resultatet från befintligt utförande av byggnad A i Figur 5.1. 

Temperaturkurvan där alla vattenledningar i trapphuset i byggnad B är isolerade visar på normala 

inomhustemperaturer. Temperatursänkningen i medeltal blir 2,8 grader enligt Tabell 5.1. Detta 

betyder att värmeförluster från oisolerade rör har stor påverkan på det termiska klimatet inomhus. 

Resultaten medför att förändringar bör göras angående utförande av varmvattenledningar för att 

kunna påverka temperaturer i trapphusen.  

Rörisoleringen på PEX-slangar är antagna att ha samma egenskaper som rörisoleringen på de raka 

rörstråken. Om det skulle vara möjligt att montera rörisolering av den egenskapen på böjbara PEX-
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slangar skulle det kunna sänka temperaturen inomhus. Den specifika isoleringen som används på de 

raka vattenledningarna går inte att använda på böjbara rör. Isoleringsmaterialet är sprött och inte 

böjbart. Det finns en typ av isolering, till exempel fabrikat Armaflex, som är böjbar som går att 

använda på böjbara rör. Materialet består av cellplast. Det är däremot svårt att komma åt de böjbara 

rören som ofta dras i trånga utrymmen. Det är även tidskrävande att montera isolering på alla rör. 

Åtgärder som kan utföras är att till exempel projektera på sådant sätt att de böjbara rören inte 

behöver dras så långt. Även att isolera de böjbara rören så långt det år. Ju färre oisolerade ytor som 

finns desto bättre för det termiska klimatet.  

En kontroll av byggnad A gjordes med avseende att testa byggnadens utformning. Trapphusvolymen i 

byggnad B är mindre än i byggnad A. I befintligt utförande hade båda trapphusen ungefär samma 

mängd värmeavgivande effekt från sina respektive vattenledningar. Andelen effekt per kvadratmeter 

från byggnad B i byggnad A gav högre inomhustemperatur som resultat, enligt Figur 5.9. 

Temperaturnivåerna är i likhet med befintligt utförande av byggnad B. Tabell 5.1 visar en 

temperaturökning av 2,9 grader i trapphuset i medeltal.  

Sammanställningen av medeltemperaturer i Tabell 5.1 ger en snabb överblick av den parameterstudie 

som är utförd. Medelvärdena är presenterade över alla våningsplan över hela året. I 

analyssammanhang kan medelvärden presenteras noggrannare och beräknas för olika perioder och 

jämföras mellan varandra, till exempel sommarfall och vinterfall. I den här studien har 

årsmedeltemperaturer presenterats för att göra en överskådlig analys. De stora skillnaderna i 

parameterstudien tydliggörs. Studiens syfte uppnås genom att förmedla var rotorsaken till 

temperaturökningar är belägen.  
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7 DISKUSSION 
  

 

 

Den här studiens problembeskrivning är en intressant synvinkel på dagens byggande och nyttjande av 

byggnader. Kunskapen om byggnader utvecklas hela tiden med nya lösningar och nya metoder i takt 

med att kraven blir allt högre. Energieffektivisering är ett stort ämne i många forum och även vad 

gäller byggnader. Energieffektiva hus ger mindre onödiga utsläpp samt är billigare under drift. Det är 

av vikt för bostadsbyggare att studera energianvändningen i byggnader för att de boende ska vara 

nöjda samt för att uppfylla de krav som är ställda. Problemlösning är intressant och nödvändigt för att 

komma framåt och för att lyckas med sitt byggande.  

Att göra simuleringar på byggnader är en metod som underlättar i utredningar och undersökningar. 

Hypoteser kan testas först i simuleringsmiljö utan att åtgärder och uppföljning med mätningar 

behöver göras direkt i själva byggnaden. Simuleringsresultatens tillförlitlighet basers på hur noggranna 

indata är samlat och tillfört modellen samt hur tillförlitligt simuleringsverktyget är. Simuleringsverktyg 

kan aldrig visa den exakta verkligheten eftersom de är uppbyggda av ekvationer som beräknar ett 

utfall. Tillförlitliga och utvecklade simuleringsverktyg kan däremot ge en fingervisning till hur 

verkligheten ser ut. Studie i simuleringsmiljö är både kostnadseffektivt och miljövänligt eftersom 

verkliga tester inte behöver utföras.  

Det främsta resultatet i den här studien är att värmeläckage i de studerade byggnaderna beror på 

dåligt isolerade varmvattenledningar i trapphusens bjälklag. Lösningen med rörisolering kan verka 

uppenbar och som en enkel lösning. Man måste ha förståelse för Lindbäcks byggsystem för att förstå 

komplexiteten i de installationer som utförs. Produktion i volymer gör byggandet smidigt på många 

sätt. Lösningar och metoder är unikt framtagna för Lindbäcks för att göra byggandet effektivt i hela 

kedjan. I slutändan behövs också en bra produkt med nöjda kunder. Därför är det viktigt att när 

problem upptäck göra undersökningar som kan användas som underlag vid produktutveckling.  

Resultaten i den här studien kan hjälpa byggare att ta reda på roten till oönskade temperaturhöjningar 

i byggnader. Studien är baserad på Lindbäcks byggsystem. Noggrant insamlande av data har utförts för 

att studien ska få den trovärdighet som krävs. De specifika resultaten i den här studien kan Lindbäcks 

ha nytta av i vidare diskussion om lösningar och metoder i att förbättra det termiska klimatet i 

byggnaderna. Andra byggare kan använda resultaten som referens. Med den här studien som grund 

kan andra byggare fundera på hur deras installationer och olika parametrar kan påverka 

inomhusmiljön i byggnader. Vid analys av parameterstudiens resultat kan byggare få en förståelse för 

hur stor påverkan olika åtgärder kan ge.  

Vald metod har varit att samla information om byggnaderna som i sin tur har använts för att bygga 

upp modeller i simuleringsmiljö. Vid sådana studier läggs stor tillit på den programvara som används. 

Tillräckligt bra data behöver vara insamlat för att kunna bygga upp simuleringsmodeller som 

motsvarar verkligheten. Det krävs kunskap om byggnaders uppbyggnad och vilka parametrar som är 
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av vikt att ta fram för att bygga upp simuleringsmodeller. Det krävs kunskap om hur den programvara 

som används ska hanteras samt hur programvaran hanterar de parametrar som tillförs 

simuleringsmodellen.  

IDA ICE är en populär programvara som ofta används bland aktörer i branschen. På universitet finns 

kurser i energieffektivisering av byggnader där användning av programvaran står i fokus. Jag själv har 

fått lärdom om och använt IDA ICE under min utbildning. Programvaran utvecklas hela tiden därför är 

det viktigt att även ha en handledare som kan vägleda vid funderingar eller oklarheter. Jag har haft en 

handledare på Lindbäcks som dagligen arbetar med att analysera Lindbäcks byggnader i IDA ICE. 

Handledningen har varit viktig för att få förståelse för vilka inställningar som är bra att göra för att 

studien ska få tillförlitliga och trovärdiga resultat.  

Studien hade kunnat göras mer omfattande genom att undersöka fler byggnader. Fler av Lindbäcks 

byggnader berörs av problemet med varma trapphus. Alla byggnader ser olika ut på något vis, men 

troligen har de en gemensam faktor som skapar förhöjd inomhustemperatur. Det hade varit 

intressant, med den här studien som grund, att studera andra byggnader med varma trapphus för att 

undersöka om de har dåligt isolerade varmvattenledningar i bjälklagen. Förslag på en vidare studie 

utifrån den här studien är att studera fler byggnader med andra utformningar.  

I den här studien avgränsades att undersöka vertikala schakt närmare. I de vertikala schakten finns 

också oisolerade vattenledningar. De vertikala schakten är placerade i anslutning till trapphus 

eftersom vattnet distribueras till lägenheter från trapphusen. Troligen bidrar även schakten och varma 

schaktväggar till trapphusens uppvärmning. Trots att schaktens värmeförluster avgränsades från 

studien har förbättringar kunnat tas fram och skillnader påvisats utifrån åtgärder på 

varmvattenledningar i bjälklag. Ytterligare förbättringar hade troligtvis kunnat göras i praktiken om 

åtgärder i schakten utfördes.  

Energiförbrukningen för byggnaderna kan studeras närmare och i andra vinklar. En ytterligare studie 

hade kunnat vara att kalibrera byggnadernas energiprestanda mot simuleringsmodellerna. Även att 

titta på hur mycket värmeförluster från varmvattenledningar påverkar driftkostnader. 

Energiförbrukningen i byggnaderna med varma trapphus är högre än den hade kunnat vara om 

värmeförlusterna skulle regleras.  

Det är oklart hur mycket värme som går förlorad i hela värmesystemet i byggnaderna fram till 

radiatorerna i lägenheterna. Boende upplever behagliga temperaturer i sina bostäder så det är 

troligen inget stort problem. Genom den här studien visas däremot att stora värmeförluster sker för 

varje meter av oisolerade vattenledningar. En vidare studie hade kunnat vara att undersöka 

varmvattenledningar i lägenheternas bjälklag. Samt vilken påverkan det ger på termiskt klimat i 

lägenheterna och hur det påverkar värmesystemet.  

Båda byggnaderna har idag oisolerade vattenledningar i trapphusen. Enbart byggnad B får förhöjda 

temperaturer. Detta kan bero på skillnader i längder på oisolerade ledningar. De antagna längderna 

skiljer sig åt mellan byggnaderna. Även antal längdmeter oisolerade ledningar i förhållande till 

trapphusens volymer kan spela roll. Trapphuset i byggnad A utgör en större yta och volym än 

trapphuset i byggnad B. 
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Aspekten att trapphuset i byggnad A vetter mot fasad kan spela roll för resultatet. Genom beräkningar 

från kapitel 3 tas hänsyn till värmeflöden mellan utomhus och inomhus genom fasaden. Trapphuset i 

byggnad B har inte lika stor yta som angränsar mot fasad. IDA ICE tar hänsyn till värmeflöden genom 

materialskalet. Byggnad A har även fler köldbryggor i direkt anslutning till trapphuset som kan påverka 

det termiska klimatet.  

Den tidigare utförda studien av en VS-konsult visade att åtgärder på byggnadens installationssystem 

kunde förbättra det termiska klimatet. Den här studien visar det samma gällande isolering på 

varmvattenledningar och ökat ventilationsflöde. Föreslagna åtgärder måste analyseras och sättas i sitt 

sammanhang hur väl de fungerar i praktiken. Ökat ventilationsflöde innebär ökad energiförbrukning 

både genom att själva ventilationssystemet kräver större effekt men även att annan uppvärmd luft 

ventileras ut. Studierna visar att störst vikt bör läggas på de varmvattenledningar som finns i bjälklagen 

i byggnaderna. Där finns kostnadsbesparingar och energieffektivisering att hämta. Så lite 

värmeförluster som möjligt är att sträva efter. För ett lyckat byggande.  
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8 SLUTSATSER 
 

 

 

Slutsatserna av den här studien är att de upplevda temperaturerna i byggnaderna visas i resultat i 

simuleringsmiljö när byggnadsspecifika data har införts i simuleringsmodell. Skillnader i utformning 

mellan byggnad A och byggnad B som påverkar dess olika inomhustemperaturer är inte uppenbara. 

Skillnaden av det termiska klimatet beror troligen på dess installationer. Studien visar att byggnad B 

har ett varmare trapphus på grund av mängden dåligt isolerade varmvattenledningar på dess yta. 

Resultat från parameterstudien visar att isolering av oisolerade vattenledningar kan förbättra det 

termiska klimatet i byggnad B. Även bättre belysningsarmaturer och ökat ventilationsflöde kan ge 

lägre temperaturer i trapphuset.  
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Bilaga 1 – Indata materialskikt 

Byggnad A 
 

Tabell 1. Byggnad A - ingående material och lambdavärden. 

Nr Material Tjocklek 
[m] 

λ-värde 
[W/mK] 

Kommentar om λ-värde Referens 

A1 Yttervägg 

A1.1 Brandgips (x2) 0,030 0,25   [1] 

A1.2 Plastfolie 0,0002 0 Antaget värde på grund av att plast 
leder värme dåligt.  

  

A1.3 Reglar/isolering 0,220 0,043 Inhomogent skikt Tabell 2 

A1.4 Vindskyddsskiva 0,009 0,23 Beräknat med R = 0,04 m2K/W och 
skiktets tjocklek.  

[2] 

A1.5 Ventilerad putsfasad 0,046 0,23 Värmemotstånd antaget likvärdigt som 
en träfasad. Beräknat med R = 0,20 
m2K/W och skiktets tjocklek. 

[3] 

A2 Lägenhetsskiljandevägg (LS-vägg) 

A2.1 Brandgips (x2) 0,030 0,25   [1] 

A2.2 Reglar/isolering 0,095 0,043 Inhomogent skikt Tabell 2 

A2.3 Luftskikt 0,020 0,11 Beräknat med R = 0,18 m2K/W för 20 
mm ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

A2.4 Reglar/isolering 0,095 0,043 Inhomogent skikt Tabell 2 

A2.5 Brandgips (x2) 0,030 0,25   [1] 

A3 Bjälklag i trapphus 

A3.1 Klinker 0,013 1,7 Antaget likvärdigt som betong. [3] 

A3.2 Golvgips 0,013 0,25   [4] 

A3.3 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 

A3.4 Reglar/luftskikt 0,130 0,65 Inhomogent skikt Tabell 2 

A3.5 Reglar/isolering 0,095 0,047 Inhomogent skikt Tabell 2 

A3.6 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 

A3.7 Brandgips 0,015 0,25   [1] 

A3.8 Luftskikt 0,315 2,0 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 300 
mm ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

A3.9 Undertak 0,010 0,25 Normalgips [5] 

A4 Platta mot mark i trapphus 

A4.1 Klinker 0,013 1,7 Antaget likvärdigt som betong. [3] 

A4.2 Golvgips 0,013 0,25   [4] 

A4.3 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 

A4.4 Reglar/luftskikt 0,188 0,74 Inhomogent skikt Tabell 2 
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A4.5 Platonmatta 0,006 0,055   [6] 

A4.6 Betong 0,200 1,7   [3] 

A4.7 Markisolering 0,300 0,036 Cellplast [3] 

A4.8 Mark 1,0 2,0 Jord [7] 

A5 Bjälklag i trapphus mot översta planet 

A5.1 Plastmatta 0,002 0,18   [7] 

A5.2 Golvgips 0,013 0,25   [4] 

A5.3 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 

A5.4 Golvåsar/isolering 0,296 0,042 Inhomogent skikt Tabell 2 

A5.5 Luftskikt/isolering 0,044 0,052 Inhomogent skikt Tabell 2 

A5.6 Plastfolie 0,0002 0 Antaget värde på grund av att plast 
leder värme dåligt.  

  

A5.7 Reglar/isolering 0,120 0,046 Inhomogent skikt Tabell 2 

A5.8 Brandgips 0,015 0,25   [1] 

A5.9 Gips 0,013 0,25   [5] 

A5.10 Luftskikt 0,226 1,4 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 200-
300 mm ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

A5.11 Undertak 0,010 0,25 Normalgips [5] 

A6 Takblock i trapphus 

A6.1 Ventilerat yttertak av 
panel + papp 

0,030 0,12 Beräknat med R = 0,25 m2K/W och 
skiktets antagna tjocklek.  

[3] 

A6.2 Takstol/lösull 0,500 0,045 Inhomogent skikt Tabell 2 

A6.3 Plastfolie 0,0002 0 Antaget värde på grund av att plast 
leder värme dåligt.  

  

A6.4 Läkt/Luftskikt 0,022 0,14 Inhomogent skikt Tabell 2 

A6.5 Brandgips 0,015 0,25   [1] 

A6.6 Gips 0,013 0,25   [5] 

A7 Yttervägg på vind 

A7.1 Brandgips 0,015 0,25   [1] 

A7.2 Gips 0,013 0,25   [5] 

A7.3 Plastfolie 0,0002 0 Antaget värde på grund av att plast 
leder värme dåligt.  

  

A7.4 Reglar/isolering 0,045 0,044 Inhomogent skikt Tabell 2 

A7.5 Reglar/isolering 0,170 0,042 Inhomogent skikt Tabell 2 

A7.6 Reglar/isolering 0,045 0,044 Inhomogent skikt Tabell 2 

A7.7 Vindskyddsskiva 0,009 0,23 Beräknat med R = 0,04 m2K/W och 
skiktets tjocklek.  

[2] 

A7.8 Ventilerad fasad av 
panel + papp 

0,054 0,22 Samma utformning som yttertak. 
Beräknat med R = 0,25 m2K/W och 
skiktets tjocklek.  

[3] 

A8 Bjälklag i lägenhet 

A8.1 Parkett 0,014 0,14 Trä [3] 

A8.2 Golvgips 0,013 0,25   [4] 

A8.3 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 
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A8.4 Reglar/luftskikt 0,130 0,72 Inhomogent skikt Tabell 2 

A8.5 Reglar/isolering 0,095 0,042 Inhomogent skikt Tabell 2 

A8.6 Plywood/luftskikt 0,012 0,10 Inhomogent skikt Tabell 2 

A8.7 Luftskikt 0,082 0,51 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 50-
100 mm ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

A8.8 Reglar/isolering 0,120 0,045 Inhomogent skikt Tabell 2 

A8.9 Brandgips 0,015 0,25   [1] 

A8.10 Gips 0,013 0,25   [5] 

A9 Platta mot mark i lägenhet 

A9.1 Parkett 0,014 0,14 Trä [3] 

A9.2 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 

A9.3 Reglar/luftskikt 0,195 0,94 Inhomogent skikt Tabell 2 

A9.4 Platonmatta 0,006 0,055   [6] 

A9.5 Betong 0,200 1,7   [3] 

A9.6 Markisolering 0,300 0,036 Cellplast [3] 

A9.7 Mark 1,0 2,0 Jord [7] 

A10 Takblock i lägenhet 

A10.1 Ventilerat yttertak av 
panel + papp 

0,030 0,12 Beräknat med R = 0,25 m2K/W och 
skiktets antagna tjocklek.  

[3] 

A10.2 Takstol/lösull 0,500 0,045 Inhomogent skikt Tabell 2 

A10.3 Plastfolie 0,0002 0 Antaget värde på grund av att plast 
leder värme dåligt.  

  

A10.4 Reglar/isolering 0,120 0,046 Inhomogent skikt Tabell 2 

A10.5 Brandgips 0,015 0,25   [1] 

A10.6 Gips 0,013 0,25   [5] 

 

 

Tabell 2. Byggnad A - lambdavärden inhomogena skikt. 

Nr Material Dimension 
[m] 

λ-värde 
[W/mK] 

Kommentar om λ-värde Referens 

A1.3 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,555 0,036   [8] 

A2.2 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,555 0,036   [8] 

A2.4 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,555 0,036   [8] 

A3.4 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Luftskikt 0,255 0,81 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 100-200 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

A3.5 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,255 0,036   [8] 

A4.4 Reglar 0,045 0,14   [3] 
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Luftskikt 0,255 1,2 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 100-200 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

A5.4 Golvåsar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,555 0,036   [8] 

A5.5 Luftskikt 0,045 0,28 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 25-50 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

Isolering 0,555 0,036   [8] 

A5.7 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,355 0,036   [8] 

A6.2 Takstol 0,045 0,14   [3] 

Lösull 1,155 0,042   [3] 

A6.4 Läkt 0,070 0,14   [3] 

Luftskikt 0,230 0,14 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 20-25 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

A7.4 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,405 0,036   [8] 

A7.5 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,555 0,036   [8] 

A7.6 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,405 0,036   [8] 

A8.4 Reglar 0,042 0,14   [3] 

Luftskikt 0,558 0,81 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 100-200 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

A8.5 Reglar 0,042 0,14   [3] 

Isolering 0,558 0,037   [9] 

A8.6 Plywood 0,300 0,13   [3] 

Luftskikt 0,300 0,080 Beräknat med R = 0,15 m2K/W för 10 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

A8.8 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,355 0,036   [10] 

A9.3 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Luftskikt 0,555 1,22 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 200 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

A10.2 Takstol 0,045 0,14   [3] 

Lösull 1,155 0,042   [3] 

A10.4 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,355 0,036   [10] 
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Tabell 3. Byggnad A - densiteter. 

Nr Material Densitet ρ 
[kg/m3] 

Kommentar om densitet Referens 

A1 Yttervägg 

A1.1 Brandgips (x2) 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

A1.2 Plastfolie 1350 PVC-plast [3] 

A1.3 Reglar/isolering 54 Inhomogent skikt Tabell 4 

A1.4 Vindskyddsskiva 800 Beräknat med vikten 7,6 kg/m2 och skivans 
tjocklek.  

[2] 

A1.5 Ventilerad putsfasad 349 Sammansatt av tre skikt Tabell 4 

A2 Lägenhetsskiljandevägg (LS-vägg) 

A2.1 Brandgips (x2) 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

A2.2 Reglar/isolering 54 Inhomogent skikt Tabell 4 

A2.3 Luftskikt 1,2   [3] 

A2.4 Reglar/isolering 54 Inhomogent skikt Tabell 4 

A2.5 Brandgips (x2) 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

A3 Bjälklag i trapphus 

A3.1 Klinker 2300 Antaget likvärdigt som betong.  [3] 

A3.2 Golvgips 1120 Beräknat med vikten 14,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[4] 

A3.3 Golvskiva 600 Träspånskiva [3] 

A3.4 Reglar/luftskikt 76 Inhomogent skikt Tabell 4 

A3.5 Reglar/isolering 90 Inhomogent skikt Tabell 4 

A3.6 Golvskiva 600 Träspånskiva [3] 

A3.7 Brandgips 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

A3.8 Luftskikt 1,2   [3] 

A3.9 Undertak 660 Beräknat med vikten 6,6 kg/m2 och skiktets 
tjocklek. 

[11] 

A4 Platta mot mark i trapphus 

A4.1 Klinker 2300 Antaget likvärdigt som betong.  [3] 

A4.2 Golvgips 1120 Beräknat med vikten 14,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[4] 

A4.3 Golvskiva 600 Träspånskiva [3] 

A4.4 Reglar/luftskikt 76 Inhomogent skikt Tabell 4 

A4.5 Platonmatta 78 Beräknat med vikten 0,47 kg/m2 och skiktets 
tjocklek. 

[6] 

A4.6 Betong 2300   [3] 

A4.7 Markisolering 30 Cellplast [3] 

A4.8 Mark 2000 Jord [7] 
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A5 Bjälklag i trapphus mot översta planet 

A5.1 Plastmatta 1100   [7] 

A5.2 Golvgips 1120 Beräknat med vikten 14,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[4] 

A5.3 Golvskiva 600 Träspånskiva [3] 

A5.4 Golvåsar/isolering 54 Inhomogent skikt Tabell 4 

A5.5 Luftskikt/isolering 17 Inhomogent skikt Tabell 4 

A5.6 Plastfolie 1350 PVC-plast [3] 

A5.7 Reglar/isolering 72 Inhomogent skikt Tabell 4 

A5.8 Brandgips 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

A5.9 Gips 720 Beräknat med vikten 9,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[5] 

A5.10 Luftskikt 1,2   [3] 

A5.11 Undertak 660 Beräknat med vikten 6,6 kg/m2 och skiktets 
tjocklek. 

[11] 

A6 Takblock i trapphus 

A6.1 Ventilerat yttertak av 
panel + papp 

500 Sammansatt skikt, värde för trä använt. [3] 

A6.2 Takstol/lösull 45 Inhomogent skikt Tabell 4 

A6.3 Plastfolie 1350 PVC-plast [3] 

A6.4 Läkt/Luftskikt 118 Inhomogent skikt Tabell 4 

A6.5 Brandgips 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

A6.6 Gips 720 Beräknat med vikten 9,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[5] 

A7 Yttervägg på vind 

A7.1 Brandgips 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

A7.2 Gips 720 Beräknat med vikten 9,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[5] 

A7.3 Plastfolie 1350 PVC-plast [3] 

A7.4 Reglar/isolering 66 Inhomogent skikt Tabell 4 

A7.5 Reglar/isolering 54 Inhomogent skikt Tabell 4 

A7.6 Reglar/isolering 66 Inhomogent skikt Tabell 4 

A7.7 Vindskyddsskiva 800 Beräknat med vikten 7,6 kg/m2 och skivans 
tjocklek.  

[2] 

A7.8 Ventilerat yttertak av 
panel + papp 

500 Sammansatt skikt, värde för trä använt. [3] 

A8 Bjälklag i lägenhet 

A8.1 Parkett 500 Trä [3] 

A8.2 Golvgips 1120 Beräknat med vikten 14,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[4] 

A8.3 Golvskiva 600 Träspånskiva [3] 
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A8.4 Reglar/luftskikt 36 Inhomogent skikt Tabell 4 

A8.5 Reglar/isolering 63 Inhomogent skikt Tabell 4 

A8.6 Plywood/luftskikt 251 Inhomogent skikt Tabell 4 

A8.7 Luftskikt 1,2   [3] 

A8.8 Reglar/isolering 72 Inhomogent skikt Tabell 4 

A8.9 Brandgips 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

A8.10 Gips 720 Beräknat med vikten 9,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[5] 

A9 Platta mot mark i lägenhet 

A9.1 Parkett 500 Trä [3] 

A9.2 Golvskiva 1120 Beräknat med vikten 14,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[4] 

A9.3 Reglar/luftskikt 39 Inhomogent skikt Tabell 4 

A9.4 Platonmatta 78 Beräknat med vikten 0,47 kg/m2 och skiktets 
tjocklek. 

[6] 

A9.5 Betong 2300   [3] 

A9.6 Markisolering 30 Cellplast [3] 

A9.7 Mark 2000 Jord [7] 

A10 Takblock i lägenhet 

A10.1 Ventilerat yttertak av 
panel + papp 

500 Sammansatt skikt, värde för trä använt. [3] 

A10.2 Takstol/lösull 45 Inhomogent skikt Tabell 4 

A10.3 Plastfolie 1350 PVC-plast [3] 

A10.4 Reglar/isolering 72 Inhomogent skikt Tabell 4 

A10.5 Brandgips 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

A10.6 Gips 720 Beräknat med vikten 9,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[5] 

 

 

Tabell 4. Byggnad A - densiteter inhomogena skikt. 

Nr Material Densitet ρ 
[kg/m3] 

Kommentar om densitet Referens 

A1.3 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 

A1.5 Luftskikt 1,2 25 mm av fasadskiktet.  [3] 

Isolering 125 Fasadboard. 13 mm av fasadskiktet.  [3] 

Puts 1800 Kalkcementbruk. 8 mm av fasadskiktet.  [3] 

A2.2 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 

A2.4 Reglar 500   [3] 
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Isolering 18 Medelvärde [8] 

A3.4 Reglar 500   [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

A3.5 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 

A4.4 Reglar 500   [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

A5.4 Golvåsar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 

A5.5 Luftskikt 1,2   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 

A5.7 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 

A6.2 Takstol 500   [3] 

Lösull 27   [3] 

A6.4 Läkt 500   [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

A7.4 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 

A7.5 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 

A7.6 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 

A8.4 Reglar 500   [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

A8.5 Reglar 500   [3] 

Isolering 30   [9] 

A8.6 Plywood 500 Trä [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

A8.8 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 

A9.3 Reglar 500   [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

A10.2 Takstol 500   [3] 

Lösull 27   [3] 

A10.4 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [8] 
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Tabell 5. Byggnad A - specifik värmekapacitet. 

Nr Material Specifik värme-
kapacitet c 

[kg/m3] 

Kommentar om specifik värmekapacitet Referens 

A1 Yttervägg 

A1.1 Brandgips (x2) 800   [3] 

A1.2 Plastfolie 1250 PVC-plast [3] 

A1.3 Reglar/isolering 853 Inhomogent skikt Tabell 6 

A1.4 Vindskyddsskiva 800 Gips [3] 

A1.5 Ventilerad putsfasad 926 Sammansatt av tre skikt Tabell 6 

A2 Lägenhetsskiljandevägg (LS-vägg) 

A2.1 Brandgips (x2) 800   [3] 

A2.2 Reglar/isolering 853 Inhomogent skikt Tabell 6 

A2.3 Luftskikt 1000   [3] 

A2.4 Reglar/isolering 853 Inhomogent skikt Tabell 6 

A2.5 Brandgips (x2) 800   [3] 

A3 Bjälklag i trapphus 

A3.1 Klinker 900 Antaget likvärdigt som betong.  [3] 

A3.2 Golvgips 800   [3] 

A3.3 Golvskiva 1500 Trä [3] 

A3.4 Reglar/luftskikt 1075 Inhomogent skikt Tabell 6 

A3.5 Reglar/isolering 905 Inhomogent skikt Tabell 6 

A3.6 Golvskiva 1500 Trä [3] 

A3.7 Brandgips 800   [3] 

A3.8 Luftskikt 1000   [3] 

A3.9 Undertak 800 Gips [3] 

A4 Platta mot mark i trapphus 

A4.1 Klinker 900 Antaget likvärdigt som betong.  [3] 

A4.2 Golvgips 800   [3] 

A4.3 Golvskiva 1500 Trä [3] 

A4.4 Reglar/luftskikt 1075 Inhomogent skikt Tabell 6 

A4.5 Platonmatta 1083 Består av plast och luft, inhomogent 
skikt.  

Tabell 6 

A4.6 Betong 900   [3] 

A4.7 Markisolering 750 Cellpast [7] 

A4.8 Mark 1000 Jord [7] 

A5 Bjälklag i trapphus mot översta planet 

A5.1 Plastmatta 920   [7] 

A5.2 Golvgips 800   [3] 

A5.3 Golvskiva 1500 Trä [3] 

A5.4 Golvåsar/isolering 853 Inhomogent skikt Tabell 6 

A5.5 Luftskikt/isolering 815 Inhomogent skikt Tabell 6 

A5.6 Plastfolie 1250 PVC-plast [3] 

A5.7 Reglar/isolering 879 Inhomogent skikt Tabell 6 
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A5.8 Brandgips 800   [3] 

A5.9 Gips 800   [3] 

A5.10 Luftskikt 1000   [3] 

A5.11 Undertak 800 Gips [3] 

A6 Takblock i trapphus 

A6.1 Ventilerat yttertak av 
panel + papp 

1500 Sammansatt skikt, värde för trä använt. [3] 

A6.2 Takstol/lösull 826 Inhomogent skikt Tabell 6 

A6.3 Plastfolie 1250 PVC-plast [3] 

A6.4 Läkt/Luftskikt 1117 Inhomogent skikt Tabell 6 

A6.5 Brandgips 800   [3] 

A6.6 Gips 800   [3] 

A7 Yttervägg på vind 

A7.1 Brandgips 800   [3] 

A7.2 Gips 800   [3] 

A7.3 Plastfolie 1250 PVC-plast [3] 

A7.4 Reglar/isolering 870 Inhomogent skikt Tabell 6 

A7.5 Reglar/isolering 853 Inhomogent skikt Tabell 6 

A7.6 Reglar/isolering 870 Inhomogent skikt Tabell 6 

A7.7 Vindskyddsskiva 800 Gips [3] 

A7.8 Ventilerat yttertak av 
panel + papp 

1500 Sammansatt skikt, värde för trä använt. [3] 

A8 Bjälklag i lägenhet 

A8.1 Parkett 1500 Trä [3] 

A8.2 Golvgips 800   [3] 

A8.3 Golvskiva 1500 Trä [3] 

A8.4 Reglar/luftskikt 1035 Inhomogent skikt Tabell 6 

A8.5 Reglar/isolering 849 Inhomogent skikt Tabell 6 

A8.6 Plywood/luftskikt 1250 Inhomogent skikt Tabell 6 

A8.7 Luftskikt 1000   [3] 

A8.8 Reglar/isolering 879 Inhomogent skikt Tabell 6 

A8.9 Brandgips 800   [3] 

A8.10 Gips 800   [3] 

A9 Platta mot mark i lägenhet 

A9.1 Parkett 1500 Trä [3] 

A9.2 Golvskiva 1500 Trä [3] 

A9.3 Reglar/luftskikt 1038 Inhomogent skikt Tabell 6 

A9.4 Platonmatta 1083 Består av luft och plast, inhomogent 
skikt.  

Tabell 6 

A9.5 Betong 900   [3] 

A9.6 Markisolering 750 Cellpast [7] 

A9.7 Mark 1000 Jord [7] 

A10 Takblock i lägenhet 

A10.1 Ventilerat yttertak av 
panel + papp 

1500 Sammansatt skikt, värde för trä använt. [3] 



11 
 

A10.2 Takstol/lösull 826 Inhomogent skikt Tabell 6 

A10.3 Plastfolie 1250 PVC-plast [3] 

A10.4 Reglar/isolering 879 Inhomogent skikt Tabell 6 

A10.5 Brandgips 800   [3] 

A10.6 Gips 800   [3] 

 

 

 

Tabell 6. Byggnad A - specifik värmekapacitet inhomogena skikt. 

Nr Material Specifik värme-
kapacitet c 

[kg/m3] 

Kommentar om specifik värmekapacitet Referens 

A1.3 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

A1.5 Luftskikt 1000 25 mm av fasadskiktet.  [3] 

Isolering 800 Fasadboard mineralull. 13 mm av fasadskiktet.  [3] 

Puts 900 Antaget likvärdigt som betong. 8 mm av fasadskiktet.  [3] 

A2.2 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

A2.4 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

A3.4 Reglar 1500   [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

A3.5 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

A4.4 Reglar 1500   [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

A.4.5 Plast 1250 Skiktet består av 1/3 plast.  [3] 

Luft 1000 Skiktet består av 2/3 luft.  [3] 

A5.4 Golvåsar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

A5.5 Luftskikt 1000   [3] 

Isolering 800   [3] 

A5.7 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

A6.2 Takstol 1500   [3] 

Lösull 800 Mineralull  [3] 

A6.4 Läkt 1500   [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

A7.4 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

A7.5 Reglar 1500   [3] 
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Isolering 800   [3] 

A7.6 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

A8.4 Reglar 1500   [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

A8.5 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

A8.6 Plywood 1500 Trä [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

A8.8 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

A9.3 Reglar 1500   [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

A9.4 Plast 1250 Skiktet består av 1/3 plast.  [3] 

Luft 1000 Skiktet består av 2/3 luft.  [3] 

A10.2 Takstol 1500   [3] 

Lösull 800 Mineralull  [3] 

A10.4 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

 

 

Byggnad B 
 

Tabell 7. Byggnad B – ingående material och lambdavärden. 

Nr Material Tjocklek 
[m] 

λ-värde 
[W/mK] 

Kommentar om λ-värde Referens 

B1 Yttervägg putsfasad 

B1.1 Brandgips (x2) 0,030 0,25   [1] 

B1.2 Plastfolie 0,0002 0 Antaget värde på grund av att plast 
leder värme dåligt.  

  

B1.3 Reglar/isolering 0,170 0,043 Inhomogent skikt Tabell 8 

B1.4 Vindskyddsskiva 0,009 0,23 Beräknat med R = 0,04 m2K/W och 
skiktets tjocklek.  

[2] 

B1.5 Putsbärare 0,050 0,036 Mineralull [3] 

B1.6 Puts 0,020 0,8   [7] 

B2 Yttervägg träfasad 

B2.1 Brandgips (x2) 0,030 0,25   [1] 

B2.2 Plastfolie 0,0002 0 Antaget värde på grund av att plast 
leder värme dåligt.  

  

B2.3 Reglar/isolering 0,170 0,043 Inhomogent skikt Tabell 8 

B2.4 Reglar/isolering 0,045 0,043 Inhomogent skikt Tabell 8 
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B2.5 Vindpapp 0,001 0 Betår av plast, värdet antaget på grund 
av dålig värmeledande förmåga. 

  

B2.6 Ventilerad träfasad 0,050 0,25 Beräknat med R = 0,20 m2K/W och 
skiktets tjocklek.  

[3] 

B3 Lägenhetsskiljandevägg (LS-vägg) 

B3.1 Brandgips (x2) 0,030 0,25   [1] 

B3.2 Reglar/isolering 0,095 0,046 Inhomogent skikt Tabell 8 

B3.3 Luftskikt 0,020 0,11 Beräknat med R = 0,18 m2K/W för 20 
mm ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

B3.4 Reglar/isolering 0,095 0,046 Inhomogent skikt Tabell 8 

B3.5 Brandgips (x2) 0,030 0,25   [1] 

B4 Bjälklag i trapphus 

B4.1 Klinker 0,017 1,7 Antaget likvärdigt som betong. [3] 

B4.2 Golvgips 0,013 0,25   [4] 

B4.3 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 

B4.4 Reglar/luftskikt 0,130 0,67 Inhomogent skikt Tabell 8 

B4.5 Reglar/isolering 0,095 0,048 Inhomogent skikt Tabell 8 

B4.6 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 

B4.7 Brandgips 0,015 0,25   [1] 

B4.8 Luftskikt 0,318 2,0 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 300 
mm ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

B4.9 Undertak 0,020 0,036 Antaget tabellerat värde för mineralull.  [3] 

B5 Bjälklag mot källare i trapphus 

B5.1 Klinker 0,017 1,7 Antaget likvärdigt som betong. [3] 

B5.2 Golvgips 0,013 0,25   [4] 

B5.3 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 

B5.4 Reglar/luftskikt 0,188 1,0 Inhomogent skikt Tabell 8 

B5.5 Platonmatta 0,006 0,055   [6] 

B5.6 Betong 0,120 1,7   [3] 

B6 Takblock i trapphus 

B6.1 Ventilerat yttertak 
av panel + papp 

0,030 0,12 Beräknat med R = 0,25 m2K/W och 
skiktets antagna tjocklek.  

[3] 

B6.2 Takstol/lösull 0,500 0,045 Inhomogent skikt Tabell 8 

B6.3 Plastfolie 0,0002 0 Antaget värde på grund av att plast 
leder värme dåligt.  

  

B6.4 Reglar/isolering 0,120 0,047 Inhomogent skikt Tabell 8 

B6.5 Gips 0,013 0,25   [5] 

B6.6 Brandgips 0,015 0,25   [1] 

B6.7 Luftskikt 0,117 0,73 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 100-
200 mm ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

B6.8 Undertak 0,020 0,036 Antaget tabellerat värde för mineralull.  [3] 

B7 Källarvägg utsida 
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B7.1 Betong 0,200 1,7   [3] 

B7.2 Isolering 0,100 0,036 Cellplast [3] 

B8 Källarvägg insida 

B8.1 Betong 0,200 1,7   [3] 

B9 Källargolv 

B9.1 Klinker 0,017 1,7 Antaget likvärdigt som betong. [3] 

B9.2 Betong 0,200 1,7   [3] 

B9.3 Markisolering 0,300 0,036 Cellplast [3] 

B9.4 Mark 1,0 2,0 Jord [7] 

B10 Bjälklag i lägenhet 

B10.1 Parkett 0,013 0,14 Trä [3] 

B10.2 Golvgips 0,013 0,25   [4] 

B10.3 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 

B10.4 Reglar/luftskikt 0,130 0,72 Inhomogent skikt Tabell 8 

B10.5 Reglar/isolering 0,095 0,042 Inhomogent skikt Tabell 8 

B10.6 Plywood/luftskikt 0,012 0,10 Inhomogent skikt Tabell 8 

B10.7 Luftskikt 0,082 0,51 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 50-
100 mm ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

B10.8 Reglar/isolering 0,120 0,045 Inhomogent skikt Tabell 8 

B10.9 Gips 0,013 0,25   [5] 

B10.10 Brandgips 0,015 0,25   [1] 

B11 Bjälklag mot källare i lägenhet 

B11.1 Parkett 0,013 0,14 Trä [3] 

B11.2 Golvgips 0,013 0,25   [4] 

B11.3 Golvskiva 0,022 0,14 Träspånskiva [3] 

B11.4 Reglar/luftskikt 0,130 1,0 Inhomogent skikt Tabell 8 

B11.5 Platonmatta 0,006 0,055   [6] 

B11.6 Betong 0,120 1,7   [3] 

B12 Takblock i lägenhet 

B12.1 Ventilerat yttertak 
av panel + papp 

0,030 0,12 Beräknat med R = 0,25 m2K/W och 
skiktets antagna tjocklek.  

[3] 

B12.2 Takstol/lösull 0,500 0,045 Inhomogent skikt Tabell 8 

B12.3 Plastfolie 0,0002 0 Antaget värde på grund av att plast 
leder värme dåligt.  

  

B12.4 Reglar/isolering 0,120 0,047 Inhomogent skikt Tabell 8 

B12.5 Gips 0,013 0,25   [5] 

B12.6 Brandgips 0,015 0,25   [1] 
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Tabell 8. Byggnad B - lambdavärden inhomogena skikt. 

Nr Material Dimension 
[m] 

λ-värde 
[W/mK] 

Kommentar om λ-värde Referens 

B1.3 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,555 0,037 Äldre version av isolering, referens [8].  [12] 

B2.3 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,555 0,037 Äldre version av isolering, referens [8].  [12] 

B2.4 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,555 0,037 Äldre version av isolering, referens [8].  [12] 

B3.2 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,555 0,039   [13] 

B3.4 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,555 0,039   [13] 

B4.4 Reglar 0,042 0,14     

Luftskikt 0,258 0,81 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 100-200 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

B4.5 Reglar 0,042 0,14   [3] 

Isolering 0,258 0,037 Äldre version av isolering, referens [8].  [12] 

B5.4 Reglar 0,042 0,14   [3] 

Luftskikt 0,558 1,2 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 100-200 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

B6.2 Takstol 0,045 0,14   [3] 

Lösull 1,155 0,042   [3] 

B6.4 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,355 0,036   [10] 

B10.4 Reglar 0,042 0,14   [3] 

Luftskikt 0,558 0,81 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 100-200 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

B10.5 Reglar 0,042 0,14   [3] 

Isolering 0,558 0,037   [9] 

B10.6 Plywood 0,300 0,13   [3] 

Luftskikt 0,300 0,080 Beräknat med R = 0,15 m2K/W för 10 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

B10.8 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,355 0,036   [10] 

B11.4 Reglar 0,042 0,14   [3] 

Luftskikt 0,558 1,2 Beräknat med R = 0,16 m2K/W för 100-200 mm 
ickeventilerat luftskikt. 

[3] 

B12.2 Takstol 0,045 0,14   [3] 

Lösull 1,155 0,042   [3] 

B12.4 Reglar 0,045 0,14   [3] 

Isolering 0,355 0,036   [10] 
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Tabell 9. Byggnad B - densiteter. 

Nr Material Densitet ρ 
[kg/m3] 

Kommentar om densitet Referens 

B1 Yttervägg putsfasad 

B1.1 Brandgips (x2) 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

B1.2 Plastfolie 1350 PVC-plast [3] 

B1.3 Reglar/isolering 54 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B1.4 Vindskyddsskiva 800 Beräknat med vikten 7,6 kg/m2 och skivans 
tjocklek.  

[2] 

B1.5 Putsbärare 85   [14] 

B1.6 Puts 1800   [7] 

B2 Yttervägg träfasad 

B2.1 Brandgips (x2) 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

B2.2 Plastfolie 1350 PVC-plast [3] 

B2.3 Reglar/isolering 54 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B2.4 Reglar/isolering 54 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B2.5 Vindpapp 1350 Antaget likvärdigt som PVC-plast. [3] 

B2.6 Ventilerad träfasad 500 Skiktet består till största del av trä.  [3] 

B3 Lägenhetsskiljandevägg (LS-vägg) 

B3.1 Brandgips (x2) 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

B3.2 Reglar/isolering 50 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B3.3 Luftskikt 1,2   [3] 

B3.4 Reglar/isolering 50 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B3.5 Brandgips (x2) 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

B4 Bjälklag i trapphus 

B4.1 Klinker 2300 Antaget likvärdigt som betong.  [3] 

B4.2 Golvgips 1120 Beräknat med vikten 14,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[4] 

B4.3 Golvskiva 600 Träspånskiva [3] 

B4.4 Reglar/luftskikt 71 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B4.5 Reglar/isolering 96 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B4.6 Golvskiva 600 Träspånskiva [3] 
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B4.7 Brandgips 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

B4.8 Luftskikt 1,2   [3] 

B4.9 Undertak 295 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B5 Bjälklag mot källare i trapphus 

B5.1 Klinker 2300 Antaget likvärdigt som betong.  [3] 

B5.2 Golvgips 1120 Beräknat med vikten 14,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[4] 

B5.3 Golvskiva 600 Träspånskiva [3] 

B5.4 Reglar/luftskikt 36 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B5.5 Platonmatta 78 Beräknat med vikten 0,47 kg/m2 och skiktets 
tjocklek.  

[6] 

B5.6 Betong 2300   [3] 

B6 Takblock i trapphus 

B6.1 Ventilerat yttertak 
av panel + papp 

500 Sammansatt skikt, värde för trä använt. [3] 

B6.2 Takstol/lösull 45 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B6.3 Plastfolie 1350 PVC-plast [3] 

B6.4 Reglar/isolering 72 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B6.5 Gips 720 Beräknat med vikten 9,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[5] 

B6.6 Brandgips 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

B6.7 Luftskikt 1,2   [3] 

B6.8 Undertak 295 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B7 Källarvägg utsida 

B7.1 Betong 2300   [3] 

B7.2 Isolering 30 Cellplast [3] 

B8 Källarvägg insida 

B8.1 Betong 2300   [3] 

B9 Källargolv 

B9.1 Klinker 2300 Antaget likvärdigt som betong.  [3] 

B9.2 Betong 2300   [3] 

B9.3 Markisolering 30 Cellplast [3] 

B9.4 Mark 2000 Jord [7] 

B10 Bjälklag i lägenhet 

B10.1 Parkett 500 Trä [3] 

B10.2 Golvgips 1120 Beräknat med vikten 14,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[4] 

B10.3 Golvskiva 600 Träspånskiva [3] 
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B10.4 Reglar/luftskikt 36 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B10.5 Reglar/isolering 63 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B10.6 Plywood/luftskikt 251 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B10.7 Luftskikt 1,2   [3] 

B10.8 Reglar/isolering 72 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B10.9 Gips 720 Beräknat med vikten 9,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[5] 

B10.10 Brandgips 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

B11 Bjälklag mot källare i lägenhet 

B11.1 Parkett 500 Trä [3] 

B11.2 

Golvgips 

1120 Beräknat med vikten 14,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[4] 

B11.3 Golvskiva 600 Träspånskiva [3] 

B11.4 Reglar/luftskikt 36 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B11.5 Platonmatta 78 Beräknat med vikten 0,47 kg/m2 och skiktets 
tjocklek.  

[6] 

B11.6 Betong 2300   [3] 

B12 Takblock i lägenhet 

B12.1 Ventilerat yttertak 
av panel + papp 

500 Sammansatt skikt, värde för trä använt. [3] 

B12.2 Takstol/lösull 45 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B12.3 Plastfolie 1350 PVC-plast [3] 

B12.4 Reglar/isolering 72 Inhomogent skikt Tabell 
10 

B12.5 Gips 720 Beräknat med vikten 9,0 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[5] 

B12.6 Brandgips 825 Beräknat med vikten 12,7 kg/m2 och skivans 
tjocklek. 

[1] 

 

 

Tabell 10. Byggnad B - densiteter inhomogena skikt. 

Nr Material Densitet ρ 
[kg/m3] 

Kommentar om densitet Referens 

B1.3 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde. Antaget samma densitet som nyare version. [8] 

B2.3 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde. Antaget samma densitet som nyare version. [8] 
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B2.4 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde. Antaget samma densitet som nyare version. [8] 

B3.2 Reglar 500   [3] 

Isolering 14   [9] 

B3.4 Reglar 500   [3] 

Isolering 14 Medelvärde [13] 

B4.4 Reglar 500   [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

B4.5 Reglar 500   [3] 

Isolering 30   [9] 

B4.9 Bärverk 200 Beräknat med vikten 4 kg/m2 och skiktets tjocklek.  [15] 

Isolering 95 Antaget tabellerat värde för mineralull. [3] 

B5.4 Reglar 500   [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

B6.2 Takstol 500   [3] 

Lösull 27   [3] 

B6.4 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [10] 

B10.4 Reglar 500   [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

B10.5 Reglar 500   [3] 

Isolering 30   [9] 

B10.6 Plywood 500 Trä [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

B10.8 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [10] 

B11.4 Reglar 500   [3] 

Luftskikt 1,2   [3] 

B12.2 Takstol 500   [3] 

Lösull 27   [3] 

B12.4 Reglar 500   [3] 

Isolering 18 Medelvärde [10] 

 

 

Tabell 11. Byggnad B - specifik värmekapacitet. 

Nr Material Specifik värme-
kapacitet c 

[kg/m3] 

Kommentar om specifik värmekapacitet Referens 

B1 Yttervägg putsfasad 

B1.1 Brandgips (x2) 800   [3] 

B1.2 Plastfolie 1250 PVC-plast [3] 

B1.3 Reglar/isolering 853 Inhomogent skikt Tabell 
12 
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B1.4 Vindskyddsskiva 800 Gips [3] 

B1.5 Putsbärare 800 Mineralull [3] 

B1.6 Puts 790   [7] 

B2 Yttervägg träfasad 

B2.1 Brandgips (x2) 800   [3] 

B2.2 Plastfolie 1250 PVC-plast [3] 

B2.3 Reglar/isolering 853 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B2.4 Reglar/isolering 853 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B2.5 Vindpapp 1250 PVC-plast [3] 

B2.6 Ventilerad träfasad 1500 Skiktet består till största del av trä.  [3] 

B3 Lägenhetsskiljandevägg (LS-vägg) 

B3.1 Brandgips (x2) 800   [3] 

B3.2 Reglar/isolering 853 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B3.3 Luftskikt 1000   [3] 

B3.4 Reglar/isolering 853 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B3.5 Brandgips (x2) 800   [3] 

B4 Bjälklag i trapphus 

B4.1 Klinker 900 Antaget likvärdigt som betong. [3] 

B4.2 Golvgips 800   [3] 

B4.3 Golvskiva 1500 Trä [3] 

B4.4 Reglar/luftskikt 1070 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B4.5 Reglar/isolering 898 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B4.6 Golvskiva 1500 Trä [3] 

B4.7 Brandgips 800   [3] 

B4.8 Luftskikt 1000   [3] 

B4.9 Undertak 800 Skiktet består till största del av mineralull [3] 

B5 Bjälklag mot källare i trapphus 

B5.1 Klinker 900 Antaget likvärdigt som betong. [3] 

B5.2 Golvgips 800   [3] 

B5.3 Golvskiva 1500 Trä [3] 

B5.4 Reglar/luftskikt 1035 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B5.5 Platonmatta 1083 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B5.6 Betong 900   [3] 

B6 Takblock i trapphus 

B6.1 Ventilerat yttertak 
av panel + papp 

1500 Sammansatt skikt, värde för trä använt. [3] 

B6.2 Takstol/lösull 826 Inhomogent skikt Tabell 
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12 

B6.3 Plastfolie 1250 PVC-plast [3] 

B6.4 Reglar/isolering 879 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B6.5 Gips 800   [3] 

B6.6 Brandgips 800   [3] 

B6.7 Luftskikt 1000   [3] 

B6.8 Undertak 800 Skiktet består till största del av mineralull [3] 

B7 Källarvägg utsida 

B7.1 Betong 900   [3] 

B7.2 Isolering 750 Cellplast [7] 

B8 Källarvägg insida 

B8.1 Betong 900   [3] 

B9 Källargolv 

B9.1 Klinker 900 Antaget likvärdigt som betong. [3] 

B9.2 Betong 900   [3] 

B9.3 Markisolering 750 Cellplast [7] 

B9.4 Mark 1000 Jord [7] 

B10 Bjälklag i lägenhet 

B10.1 Parkett 1500 Trä [3] 

B10.2 Golvgips 800   [3] 

B10.3 Golvskiva 1500 Trä [3] 

B10.4 Reglar/luftskikt 1035 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B10.5 Reglar/isolering 849 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B10.6 Plywood/luftskikt 1250 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B10.7 Luftskikt 1000   [3] 

B10.8 Reglar/isolering 879 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B10.9 Gips 800   [3] 

B10.10 Brandgips 800   [3] 

B11 Bjälklag mot källare i lägenhet 

B11.1 Parkett 1500 Trä [3] 

B11.2 Golvgips 800   [3] 

B11.3 Golvskiva 1500 Trä [3] 

B11.4 Reglar/luftskikt 1035 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B11.5 Platonmatta 1083 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B11.6 Betong 900   [3] 

B12 Takblock i lägenhet 

B12.1 Ventilerat yttertak 
av panel + papp 

1500 Sammansatt skikt, värde för trä använt. [3] 
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B12.2 Takstol/lösull 826 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B12.3 Plastfolie 1250 PVC-plast [3] 

B12.4 Reglar/isolering 879 Inhomogent skikt Tabell 
12 

B12.5 Gips 800   [3] 

B12.6 Brandgips 800   [3] 

 

 

Tabell 12. Byggnad B - specifik värmekapacitet inhomogena skikt. 

Nr Material Specifik värme-
kapacitet c 

[kg/m3] 

Kommentar om specifik värmekapacitet Referens 

B1.3 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

B2.3 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

B2.4 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

B3.2 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

B3.4 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

B4.4 Reglar 1500   [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

B4.5 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

B5.4 Reglar 1500   [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

B5.5 Plast 1250 Skiktet består av 1/3 plast.  [3] 

Luft 1000 Skiktet består av 2/3 luft.  [3] 

B6.2 Takstol 1500   [3] 

Lösull 800 Mineralull [3] 

B6.4 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

B10.4 Reglar 1500   [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

B10.5 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 

B10.6 Plywood 1500 Trä [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

B10.8 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 
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B11.4 Reglar 1500   [3] 

Luftskikt 1000   [3] 

B11.5 Plast 1250 Skiktet består av 1/3 plast.  [3] 

Luft 1000 Skiktet består av 2/3 luft.  [3] 

B12.2 Takstol 1500   [3] 

Lösull 800 Mineralull [3] 

B12.4 Reglar 1500   [3] 

Isolering 800   [3] 
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Bilaga 2 – Värmeförluster från 

vattenledningar 
 

 

Rör i rör – Varmvatten 

Rör i rör – VVC 

Rör i rör – Kallvatten 

Rör i rör – Värme sekundär, T 

Rör i rör – Värme sekundär, R 

 

Serie 1A – Varmvatten  

Serie 1A – VVC 

Serie 1A – Kallvatten 

Serie 1A – Värme sekundär, T 

Serie 1A – Värme sekundär, R 

 



DB: 18.2.2018

20.3.2018, jessikalampa

PAROC Calculus
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

Denna programvara beräknar isoleringslösningar från Paroc Teknisk Isolering. Beräkningarna baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO
12241. Paroc Group är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan orsakas av att använda denna programvara.Den senaste
versionen av detta program finns alltid på Paroc webbplats

Varmvatten - rör i rör : Rör

Media

Typ Vatten

Mediatemperatur 60 °C

Omgivning

Omgivande temperatur 20 °C

Vindhastighet 0 m/s

Relativ fuktighet 50 %

Objekt

Material PEX, Cross-linked polyethylene

Tjocklek 2.8 mm

Längd 1 m

Ytterdiameter 20 mm

Isolering  

1 - [CP] - Tomrör 7 mm 41.1 °C

Ytskikt  

PVC plast Emissivitet: 0.4

Resultat

Värmeförlust isolerad 20.6  W/m

Värmeförlust för sektionen 20.6  W

Värmeförlust oisolerad 31.8  W/m

Yttemperatur isolerad 41.1 °C

Daggpunkt 9.3 °C
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20.3.2018, jessikalampa

PAROC Calculus
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

Denna programvara beräknar isoleringslösningar från Paroc Teknisk Isolering. Beräkningarna baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO
12241. Paroc Group är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan orsakas av att använda denna programvara.Den senaste
versionen av detta program finns alltid på Paroc webbplats

VVC - rör i rör : Rör

Media

Typ Vatten

Mediatemperatur 55 °C

Omgivning

Omgivande temperatur 20 °C

Vindhastighet 0 m/s

Relativ fuktighet 50 %

Objekt

Material PEX, Cross-linked polyethylene

Tjocklek 2.8 mm

Längd 1 m

Ytterdiameter 20 mm

Isolering  

1 - [CP] - Tomrör 7 mm 38.7 °C

Ytskikt  

PVC plast Emissivitet: 0.4

Resultat

Värmeförlust isolerad 17.8  W/m

Värmeförlust för sektionen 17.8  W

Värmeförlust oisolerad 27.3  W/m

Yttemperatur isolerad 38.7 °C

Daggpunkt 9.3 °C



DB: 18.2.2018

20.3.2018, jessikalampa

PAROC Calculus
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

Denna programvara beräknar isoleringslösningar från Paroc Teknisk Isolering. Beräkningarna baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO
12241. Paroc Group är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan orsakas av att använda denna programvara.Den senaste
versionen av detta program finns alltid på Paroc webbplats

Kallvatten - rör i rör : Rör

Media

Typ Vatten

Mediatemperatur 10 °C

Omgivning

Omgivande temperatur 20 °C

Vindhastighet 0 m/s

Relativ fuktighet 50 %

Objekt

Material PEX, Cross-linked polyethylene

Tjocklek 2.8 mm

Längd 1 m

Ytterdiameter 20 mm

Isolering  

1 - [CP] - Tomrör 7 mm 14.1 °C

Ytskikt  

PVC plast Emissivitet: 0.4

Resultat

Värmeförlust isolerad -4.5  W/m

Värmeförlust för sektionen -4.5  W

Värmeförlust oisolerad -6.1  W/m

Yttemperatur isolerad 14.1 °C

Daggpunkt 9.3 °C



DB: 18.2.2018

20.3.2018, jessikalampa

PAROC Calculus
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

Denna programvara beräknar isoleringslösningar från Paroc Teknisk Isolering. Beräkningarna baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO
12241. Paroc Group är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan orsakas av att använda denna programvara.Den senaste
versionen av detta program finns alltid på Paroc webbplats

Värme sekundär, T - rör i rör : Rör

Media

Typ Vatten

Mediatemperatur 60 °C

Omgivning

Omgivande temperatur 20 °C

Vindhastighet 0 m/s

Relativ fuktighet 50 %

Objekt

Material PEX, Cross-linked polyethylene

Tjocklek 2.8 mm

Längd 1 m

Ytterdiameter 20 mm

Isolering  

1 - [CP] - Tomrör 7 mm 41.1 °C

Ytskikt  

PVC plast Emissivitet: 0.4

Resultat

Värmeförlust isolerad 20.6  W/m

Värmeförlust för sektionen 20.6  W

Värmeförlust oisolerad 31.8  W/m

Yttemperatur isolerad 41.1 °C

Daggpunkt 9.3 °C



DB: 18.2.2018

20.3.2018, jessikalampa

PAROC Calculus
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

Denna programvara beräknar isoleringslösningar från Paroc Teknisk Isolering. Beräkningarna baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO
12241. Paroc Group är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan orsakas av att använda denna programvara.Den senaste
versionen av detta program finns alltid på Paroc webbplats

Värme sekundär, R - rör i rör : Rör

Media

Typ Vatten

Mediatemperatur 45 °C

Omgivning

Omgivande temperatur 20 °C

Vindhastighet 0 m/s

Relativ fuktighet 50 %

Objekt

Material PEX, Cross-linked polyethylene

Tjocklek 2.8 mm

Längd 1 m

Ytterdiameter 20 mm

Isolering  

1 - [CP] - Tomrör 7 mm 33.7 °C

Ytskikt  

PVC plast Emissivitet: 0.4

Resultat

Värmeförlust isolerad 12.3  W/m

Värmeförlust för sektionen 12.3  W

Värmeförlust oisolerad 18.4  W/m

Yttemperatur isolerad 33.7 °C

Daggpunkt 9.3 °C



DB: 18.2.2018

20.3.2018, jessikalampa

PAROC Calculus
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

Denna programvara beräknar isoleringslösningar från Paroc Teknisk Isolering. Beräkningarna baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO
12241. Paroc Group är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan orsakas av att använda denna programvara.Den senaste
versionen av detta program finns alltid på Paroc webbplats

Serie 1A - Varmvatten : Rör

Media

Typ Vatten

Mediatemperatur 60 °C

Omgivning

Omgivande temperatur 20 °C

Vindhastighet 0 m/s

Relativ fuktighet 50 %

Objekt

Material PEX, Cross-linked polyethylene

Tjocklek 2.8 mm

Längd 1 m

Ytterdiameter 20 mm

Isolering  

1 - PAROC Hvac Combi AluCoat T 40 mm 24.3 °C

Ytskikt  

Aluminium polerad Emissivitet: 0.05

Resultat

Värmeförlust isolerad 4.9  W/m

Värmeförlust för sektionen 4.9  W

Värmeförlust oisolerad 31.8  W/m

Yttemperatur isolerad 24.3 °C

Daggpunkt 9.3 °C



DB: 18.2.2018

20.3.2018, jessikalampa

PAROC Calculus
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

Denna programvara beräknar isoleringslösningar från Paroc Teknisk Isolering. Beräkningarna baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO
12241. Paroc Group är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan orsakas av att använda denna programvara.Den senaste
versionen av detta program finns alltid på Paroc webbplats

Serie 1A - VVC : Rör

Media

Typ Vatten

Mediatemperatur 55 °C

Omgivning

Omgivande temperatur 20 °C

Vindhastighet 0 m/s

Relativ fuktighet 50 %

Objekt

Material PEX, Cross-linked polyethylene

Tjocklek 2.8 mm

Längd 1 m

Ytterdiameter 20 mm

Isolering  

1 - PAROC Hvac Combi AluCoat T 40 mm 23.8 °C

Ytskikt  

Aluminium polerad Emissivitet: 0.05

Resultat

Värmeförlust isolerad 4.3  W/m

Värmeförlust för sektionen 4.3  W

Värmeförlust oisolerad 27.3  W/m

Yttemperatur isolerad 23.8 °C

Daggpunkt 9.3 °C



DB: 18.2.2018

20.3.2018, jessikalampa

PAROC Calculus
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

Denna programvara beräknar isoleringslösningar från Paroc Teknisk Isolering. Beräkningarna baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO
12241. Paroc Group är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan orsakas av att använda denna programvara.Den senaste
versionen av detta program finns alltid på Paroc webbplats

Serie 1A - Kallvatten : Rör

Media

Typ Vatten

Mediatemperatur 10 °C

Omgivning

Omgivande temperatur 20 °C

Vindhastighet 0 m/s

Relativ fuktighet 50 %

Objekt

Material PEX, Cross-linked polyethylene

Tjocklek 2.8 mm

Längd 1 m

Ytterdiameter 20 mm

Isolering  

1 - PAROC Hvac Combi AluCoat T 40 mm 18.7 °C

Ytskikt  

Aluminium polerad Emissivitet: 0.05

Resultat

Värmeförlust isolerad -1.1  W/m

Värmeförlust för sektionen -1.1  W

Värmeförlust oisolerad -6.1  W/m

Yttemperatur isolerad 18.7 °C

Daggpunkt 9.3 °C



DB: 18.2.2018

20.3.2018, jessikalampa

PAROC Calculus
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

Denna programvara beräknar isoleringslösningar från Paroc Teknisk Isolering. Beräkningarna baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO
12241. Paroc Group är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan orsakas av att använda denna programvara.Den senaste
versionen av detta program finns alltid på Paroc webbplats

Serie 1A - Värme sekundär, T : Rör

Media

Typ Vatten

Mediatemperatur 60 °C

Omgivning

Omgivande temperatur 20 °C

Vindhastighet 0 m/s

Relativ fuktighet 50 %

Objekt

Material PEX, Cross-linked polyethylene

Tjocklek 2.8 mm

Längd 1 m

Ytterdiameter 20 mm

Isolering  

1 - PAROC Hvac Combi AluCoat T 40 mm 24.3 °C

Ytskikt  

Aluminium polerad Emissivitet: 0.05

Resultat

Värmeförlust isolerad 4.9  W/m

Värmeförlust för sektionen 4.9  W

Värmeförlust oisolerad 31.8  W/m

Yttemperatur isolerad 24.3 °C

Daggpunkt 9.3 °C



DB: 18.2.2018

20.3.2018, jessikalampa

PAROC Calculus
Beräkningsprogram Teknisk Isolering

Denna programvara beräknar isoleringslösningar från Paroc Teknisk Isolering. Beräkningarna baseras på ekvationer som beskrivs i standarden EN ISO
12241. Paroc Group är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan orsakas av att använda denna programvara.Den senaste
versionen av detta program finns alltid på Paroc webbplats

Serie 1A - Värme sekundär, R : Rör

Media

Typ Vatten

Mediatemperatur 45 °C

Omgivning

Omgivande temperatur 20 °C

Vindhastighet 0 m/s

Relativ fuktighet 50 %

Objekt

Material PEX, Cross-linked polyethylene

Tjocklek 2.8 mm

Längd 1 m

Ytterdiameter 20 mm

Isolering  

1 - PAROC Hvac Combi AluCoat T 40 mm 22.8 °C

Ytskikt  

Aluminium polerad Emissivitet: 0.05

Resultat

Värmeförlust isolerad 3  W/m

Värmeförlust för sektionen 3  W

Värmeförlust oisolerad 18.4  W/m

Yttemperatur isolerad 22.8 °C

Daggpunkt 9.3 °C



1 

 

Bilaga 3 – Antal boende i 

byggnaderna 
 

Tabell 1. Antal personer i lägenheter (BEN 2 2017, 5). 

Antal rum och kök 1 2 3 4 5+ 

Antal personer 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 

 

Tabell 2. Byggnad A - antal lägenhetstyper i byggnaden. 

Antal rum och kök 1 2 3 4 5+ 

Antal plan 1   1 1   1 

Antal plan 2   1 2 1   

Antal plan 3   1 2 1   

Antal plan 4   1 2 1   

Antal plan 5   1 2 1   

Antal plan 6           

 

Tabell 3. Byggnad A - totalt antal boende i byggnaden. 

Antal personer 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 SUMMA 

Antal plan 1 0 1,63 2,18 0 3,51 7,32 

Antal plan 2 0 1,63 4,36 2,79 0 8,78 

Antal plan 3 0 1,63 4,36 2,79 0 8,78 

Antal plan 4 0 1,63 4,36 2,79 0 8,78 

Antal plan 5 0 1,63 4,36 2,79 0 8,78 

Antal plan 6 0 0 0 0 0 0 

            42,4 

 

Tabell 4. Byggnad B - antal lägenhetstyper i byggnaden. 

Antal rum och kök 1 2 3 4 5+ 

Antal plan 0           

Antal plan 1   1 1     

Antal plan 2     2     

Antal plan 3     2     

Antal plan 4     2     

Antal plan 5     2     
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Tabell 5. Byggnad B – totalt antal boende i byggnaden.  

Antal personer 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 SUMMA 

Antal plan 0 0 0 0 0 0 0 

Antal plan 1 0 1,63 2,18 0 0 3,81 

Antal plan 2 0 0 4,36 0 0 4,36 

Antal plan 3 0 0 4,36 0 0 4,36 

Antal plan 4 0 0 4,36 0 0 4,36 

Antal plan 5 0 0 4,36 0 0 4,36 

            21,3 
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