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Sammanfattning 
I samband med omorganiseringen av en av sina monteringslokaler, vill företaget Camfil Svenska AB 
se över lokalens tak. Verkstaden har i dagsläget ett väldigt lågt tak av lättbetong och förmodas ha 
dåliga isoleringsegenskaper som, i företagets ögon, skapar onödiga kostnader för uppvärmning 
respektive kylning. Ljudnivån vid drift skapar dessutom en bullrig arbetsatmosfär, som man gärna 
gör något åt. Fördelen med lättbetongen är dess höga brandklass, vilken företaget helst bibehåller.  

En offert för ombyggnad av taket till en konstruktion med ljuddämpandeinnertaksplattor, ett yttertak 
av korrugerad plåt och rejäl isolering är inhämtad från en byggfirma. Camfil vill dock inte utesluta 
alternativet tilläggsisolering, med invändig, ljuddämpande sprutisolering.  

Dessa två alternativ har jämförts med varandra och med den nuvarande takkonstruktionen, primärt 
med avseende på hur väl de värmeisolerar. Även akustik, brandbeständighet och vilka möjligheter 
alternativen ger gällande andra nödvändiga installationer i lokalen är faktorer som undersökts. En 
utvärderingsmodell har tagits fram och använts på de olika alternativen.  

Modellen indikerar att man i detta fall inte kan räkna med tillräcklig återbetalning på något av 
investeringsalternativen. Kostnadsbesparingarna är alltså inte tillräckligt stora för att de ska vara 
ekonomiskt försvarbara. Det som kan sägas är att en klar förbättring i akustik ges av de båda 
förändringsalternativen. I alternativet för ombyggnad får man dessutom en utformning som förbättrar 
möjligheterna för andra verkstadsinstallationer. Med det ekonomiska perspektivet som det tyngsta, 
bör man emellertid utvärdera andra möjligheter att förbättra de icke uppfyllda faktorerna när inget av 
åtgärdsalternativen genomförs.



Abstract 
While reorganizing an assembly workshop, the company of Camfil Svenska AB wants to look over 
its ceiling. Today, the ceiling is built with lightweight concrete, which expects to perform poorly in 
thermal insulation and that leads to, as the company sees it, unnecessary high costs of heating and 
cooling. The level of noise during production hours is also a concern. In manners regarding fire 
safety the company does not want to lower the standard, as it is already high.  

A building company has made a prospect of costs and construction of a new roof. Their solution 
consists of an inner ceiling with sound absorbing board and an outer one with a thick layer of thermal 
insulation lying on corrugated iron. Camfil does not want to rule out the alternative to put an extra 
layer of insulation on the inside of the current roof either.   

A comparison between the two alternatives and with the current construction on how they perform as 
thermal insulators has been done. Also aspects as acoustics, fire-resistance, and use of the workshop 
have been taken in consideration.  A model for evaluating the different scenarios was design and 
used on the different alternatives. 

The model shows that neither of the contemplated changes showed a good enough improvement to 
justify the costs that are related to enforce them. A huge improvement in acoustics was evident in 
both considered alternatives and better possibilities to use the workshop in the alternative with a new 
roof could be seen. Having the economical aspect as the strongest, other possibilities to improve 
characteristics that do not meet expectations with these alternatives should be investigated.
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1. Inledning 

En bakgrund till varför detta arbete är relevant, bakomliggande förutsättningar, avgränsningar, 
syfte, frågeställning, metod, samt rapportens disposition kommer att tas upp i detta inledande 
kapitel. 

1.1 Bakgrund 
Klimatfrågan spelar en central roll i dagens samhälle, både för den enskilda personen och för 
företaget. Alla måste dra sitt strå till stacken. Företag försöker att hitta lösningar som ger liten 
klimatpåverkan och är energieffektiva. Ett sätt är att se över inflödet till företaget, exempelvis 
materialet och energin. Man kan exempelvis minska klimatpåverkan genom ett aktivt val av 
material i olika processer och genom att minska transporter. Även användning av förnyelsebara 
energikällor är något som bidrar i strävan mot ett samhälle med mindre klimatpåverkan. Ett 
annat sätt att förbättra energieffektiviteten och minska klimatpåverkan är att minska själva 
förbrukningen av energi. Energi som inte förbrukas ger ingen klimatpåverkan alls och borde 
således vara den bästa typen av energieffektivisering. Inom byggandet av nya bostadshus läggs 
stort fokus på energieffektivare byggnader. Även när man renoverar äldre byggnader läggs vikt 
vid detta. Industribyggnationer bör inte vara något undantag från det förhållningssättet. 
De direktiv som finns från EU visar på att detta inte är en fråga som kan negligeras. Där ser man 
att viktiga åtgärder för att minska unionens energiberoende är att använda energi från 
förnyelsebara källor samt att just minska energianvändningen.1 I Kyotopyramiden, 
grundprinciper för renoveringen, är även här den första och bästa åtgärden att minska 
värmebehovet.2  

 
Figur 1: Kyotopyramiden 

Om tillfälle att påverka en industribyggnad för att göra den energieffektivare ges, så är det 
relevant att tänka över vad man har för alternativ att göra en insats. Den frågan som följer på 
detta är som alltid: ”Är det realistiskt genomförbart och till vilka kostnader?”. En fallstudie av 
detta kommer att göras på en av företaget Camfils byggnader, där man nu har tillfälle att se över 
takets konstruktion och energibevarande egenskaper i och med att en verkstadshall görs om och 
byter funktion. De alternativ som man står inför är att göra om taket helt eller att tilläggsisolera 
det gamla taket. Syftet är att energieffektivisera taket men i slutändan kommer det ekonomiska 
utslaget att avgöra om det är en lösning som det är värt för ett företag att satsa på. 

1.1.1 Förutsättningar 
Det finns ett antal grundläggande förutsättningar gällande påtänkta förbättringsalternativ, lokalen 
och taket i dagsläget, samt eventuell finansiering av en investering som är intressanta för att 
denna undersökning ska kunna göras. 
Förbättringsalternativ 

                                                
1 Europeiska Unionens råd, s. 2 
2 Swedisol, Isolering och vår miljö 



	   	  
	   	  

2	  

Camfil har fått en offert från en byggfirma för en eventuell ombyggnad av taket. Den relativt 
stora investering som detta skulle innebära, önskar företaget dock sätta i relation till andra 
tänkbara lösningar. Hur skulle exempelvis kostnadsbilden se ut om man valde att inte göra något 
alls åt taket? Camfil ser även att det kan vara intressant att jämföra detta med grannföretaget 
Ovacons teknik att tilläggsisolera med sprutisoleringen Spraytec.  

Utformning 

Verkstadshallen vars tak arbetet behandlar, är i dimensionerna 28  𝑚  ×  36  𝑚 = 1008  𝑚! till 
ytan. Taket byggdes för att sammanknyta två verkstadslokaler som skiljdes åt av en 
parkeringsplats. Utförandet idag är ett låglutande motfallstak i lättbetong(lutning 4°), beklätt med 
takpapp, se Figur 7, s. 20. Taket har även ett bjälklag av stål samt stöttas upp av 8 st pelare. I 
dagsläget finns det dessutom 24 stycken fönsterkupoler samt 4 st brandluckor av 
dubbelkarbonatplast i taket. Verkstadshallen är inte fristående, utan omges på alla fyra sidor av 
andra lokaler. 
Ventilation 
Lokalens temperatur regleras via ventilationsburen värme och kyla. Värme drivs med fjärrvärme 
för 49,2 öre/kWh och kylan med el för 60,20 öre/kWh.  

Ventilationsanläggningen kommer att vara automatiskt styrd att hålla en genomsnittlig 
temperatur i lokalen på 20,5 °C då lokalen är bemannad. När lokalen är obemannad är 
temperaturen 16°C under uppvärmningsperioden och avstängd under kylningsperioden. 
Uppgifter från företaget visar att uppvärmning sker då utomhustemperaturen är under 10 °C, 
kyla när den är över 15 °C, där emellan så klarar man sig på frikyla och värmeåtervinning.  
Verksamhet 
Lokalen kommer att innehålla 3 st linor, där varje lina syr ventilationsfilter samt montering av 
infästningar på filtrena. Verksamheten bedrivs i 2 skift/dygn året om timmarna 07.00 – 01.00 
måndag till torsdag och 07.00 – 17.00 på fredagar. 
Finansiering 
Camfil har inga fasta ekonomiska referensramar utan de sätts av utslaget. Investeringen görs med 
enbart eget kapital. Placeringsalternativ för pengarna är dock något som måste tas i beaktning. 
Företaget har en kredit med räntan 3,27 %. Om beslutet blir att inte investera, kan de alltså 
minska sin skuld. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att i första hand undersöka den energieffektivisering de två alternativen att 
bygga ett nytt tak, respektive tilläggsisolering av det befintliga taket ger samt att se hur de 
påverkar de sekundära faktorerna, akustik, brandklassning och användning av lokalen. Detta 
utgör sedan underlaget för en rekommendation. 
1.3 Avgränsningar 
Arbetet tar enbart hänsyn till lokalens tak. Takets samspel med golv och väggar i verkstaden 
försummas. De olika förbättringsalternativen jämförs med varandra och nuläget.  

Fuktspärrar antas finnas efter konstruktionens behov och kommer inte att behandlas i rapporten. 
I energiberäkningarna kommer en förenklad modell av energiflödet att användas. För 
uppvärmningen kommer endast energiflödet till följd av temperaturskillnad att beräknas, 
vertikalt i en dimension. Värmelaster kommer att försummas. 

För kylbehovet kommer en förenklad modell för hur solstrålningen påverkar värmeflödet genom 
taket att beräknas, inte heller här kommer hänsyn till värmelasten att tas.  
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Utrymmet mellan inner- och yttertak kommer att påverka energiförlusten. En uppskattning av 
denna inverkan kommer att redogöras för i samband med undersökningen av det alternativet. 
Den använda beräkningsmodellen tar dock inte hänsyn till detta, eftersom det kräver långt mer 
avancerade beräkningar än den kompetens skribenterna har eller kan införskaffa sig i dagsläget, 
bland annat rörande konvektion. 

1.4 Precisering av frågeställning 
Frågeställningen lyder således: 

• Vad har de framtagna förbättringsalternativen för energieffektiviserande effekter i 
förhållande till nuläget och varandra och vad ger detta för ekonomiskt utslag?  

• Hur påverkas sekundära faktorer som akustik, brandsäkerhet och användande av lokalen 
av de förändringar som alternativen innebär? 

1.5 Metod 
Arbetet har genomförts genom att först lägga upp en teoretisk referensram med hjälp av tryckta 
källor, intervjuer och internetkällor. Denna faktastomme, samt den information som har angetts 
av Camfil under förutsättningar, har lagt den grund författarna har stått på under arbetet. Utifrån 
denna har en utvärderingsmodell utformats som sedan tillämpats på alternativen.  
I de energiberäkningar som har genomförts erfordras klimatdata. Dessa har insamlats från 
SMHI:s databaser. Klimatdata när det gäller solstrålning och genomsnittlig dygnstemperatur 
kunde fås för de koordinater som lokalen ligger på men dagstemperaturen kunde endast fås för 
var tredje timme i Tullinge, som geografiskt var den väderstation närmast lokalen. 
Arbetet har vidare genomförts som en fallstudie på ett befintligt tak. Den framtagna modellen har 
tillämpats på det befintliga taket och de två alternativa lösningar. Slutligen sker en jämförande 
analys som är relativ på så sätt att alternativen förbättring är i jämförelse med nuläget. Utifrån 
detta har en rekommendation presenterats. 
1.6 Rapportens disposition 

Först kommer en teoretisk referensram som består av följande kapitel:  
- Värmeöverföring 
- Takkonstruktioner 
- Akustik 
- Brandklassning 
- Ekonomisk teori 
- Material och isolering 

I Värmeöverföring lägger den teoretiska grunden för hur energiberäkningarna för de olika 
alternativen kommer att ske. Takkonstruktioner definierar vilka olika konstruktioner som det 
finns, samt tillämpning. Akustik och Brandklassning förklarar hur material beter sig inom de 
områdena. Ekonomisk teori kommer vidare att lägga grunden för den investeringskalkyl som 
senare görs. 

Material och isolering behandlar först isoleringsmaterial och deras egenskaper. Här återfinns 
även tillverkning och materialets miljöpåverkan. Den aspekten bör tas hänsyn till även om det är 
egalt för Camfil vilken klimatpåverkan tillverkningen av materialet har. En åtgärd som 
energieffektiviserar och minskar deras klimatpåverkan skulle i ett större perspektiv endast flytta 
problemet från användare till tillverkare. Detta följs av att vedertagna konstruktioner för ett nytt 
tak presenteras, dessa kommer att användas i analysen av det nya taket för att verifiera om det 
framtagna alternativet är godtagbart. Det eventuella innertaket kommer att bestå av plattor av en 
viss typ och relevanta egenskaper kommer här att presenteras. Tilläggsisolerande material 
kommer även det att behandlas i den teoretiska referensramen.  
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Utifrån den teoretiska referensramen och förutsättningarna utformas en utvärderingsmodell. I 
den ställs de formler upp som behövs för att göra energiberäkningarna samt förklaringar kring 
hur de sekundära faktorerna ska bedömas. Modellen används sedan på respektive alternativ för 
att först validera om den påtänkta lösningen är acceptabel och för att ge underlag inför den 
jämförande analysen. 

I den jämförande analysen bedöms alternativens lösningar slutligen med varandra och nuläget 
efter hur utvärderingsmodellen bedömer att de presterar. 

Slutligen redovisas kapitlet innehållande slutsatserna. Här ges en rekommendation, baserad på 
iakttagelser från den jämförande analysen. Även en kritisk granskning av eget arbete, samt  
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Värmeöverföring 
Med hjälp av värmeöverföringsteori kan ett isoleringsskikts egenskaper bestämmas. Värme kan 
överföras på tre olika sätt: konduktion, konvektion och radiation. Detta kapitel avser att ge en 
inblick i dessa fenomen. Även begreppet Steady State kommer att förklaras.  
2.1.1 Steady State 
En Steady State-modell är ett sätt att göra en endimensionell analys av ett 
värmeöverföringsfenomen. Steady State-modell kräver kunskap om konduktion, vilket gås 
igenom i nästa kapitel.3 Det går också att applicera resultatet av en energibalansräkning rörande 
enskild termisk strålning på denna modell.4 

2.1.2 Konduktion 
Konduktionen beskriver ett materials förmåga att leda värme. Grunden till detta är att när en 
temperaturgradient existerar i ett material, går det att visa att en energiförflyttning sker från 
området med hög temperatur till det med låg temperatur. Läran om konduktion innefattas av fyra 
olika begrepp: värmekonduktivitet, värmegenomgångskoefficient, värmemotstånd samt 
värmeflöde. De variabler som förekommer inom dessa har ingen enhetlig benämning, i 
litteraturen motsvarar 𝜆- och k-värde varandra samt U- och h-värde varandra.5 
Värmekonduktivitet 
I byggsammanhang pratar man här ofta om värmekonduktivitet, vilket är en materialkonstant. 
Den betecknas 𝜆 och har enheten W (m ∗ K), vilket är en förenkling av ursprungsenheten som 
skrivs (W ∗ h) (m ∗ K ∗ h). Enhetsmässigt kan man utläsa att konstanten visar värmemängden i 
Watt-timmar som går genom 1 meter av materialet på 1 timme då temperaturskillnaden mellan 
startytan och slutliga ytan är 1 K (motsvarar 1°C). Enligt den förenklade utskriften av enheten, 
räcker det emellertid att låta 𝜆 vara den värmeenergi som passerar 1 meter av materialet då 
temperaturskillnaden är 1 K. Hädanefter betecknas ett materials värmekonduktivitet för 𝜆-värde, 
vilket är en allmänt vedertagen benämning. 6,7,8 
Värmegenomgångskoefficient 

𝜆-värdet beskriver ett materials generella egenskaper gällande värmeledningsförmåga. 
Värmegenomgångskoefficienten används istället som ett verktyg när man vill göra lite mer 
specifika beräkningar. När man frågar efter isolationsegenskaperna i exempelvis en husvägg, är 
det i regel detta värde, snarare än 𝜆-värdet, som anges. I detta sammanhang vet man nämligen 
inte bara vad husets tak och väggar har för material, utan också hur tjockt detta/dessa är. Det som 
anges är något som brukar kallas för U-värdet, vilket är ett annat ord för 
värmegenomgångskoefficienten. U-värdet beräknas ur uttrycket  

 𝑈 = 𝜆
𝑑  (1) 

där 𝜆 är 𝜆-värdet och d är isoleringsskiktets tjocklek. Man kan alltså beskriva U-värdet som den 
värmeenergimängd som passerar 1 meter i en specifik konstruktion när temperaturskillnaden 
mellan insida och utsida är 1 K.9,10  
 
                                                
3 Holman, Heat Transfer, s. 27 
4 Joachim Claesson 
5 Holman, Heat Transfer, s. 1 
6 Rockwool isolering, Lambda-värde, R-värde och U-värde 
7 Holman, Heat Transfer, s. 5-9 
8 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Värmekonduktivitet 
9 Finska Miljöministeriet, Byggnadens värmeisolering, s. 4 
10 Andersson, Fant, Landfors, During, Södergren, Att tilläggsisolera hus, s. 9 



	   	  
	   	  

6	  

Värmemotstånd 
U-värdet beskriver hur mycket värme som rör sig genom en viss konstruktion. Det finns ett 
motsvarande begrepp som beskriver konstruktionens motstånd mot värmeflöde. Detta kallas R-
värdet och beräknas ur formeln 𝑅 = 1 𝑈, vilket innebär att det är U-värdet inverterat. Följande 
gäller: ett högt R-värde motsvarar ett lågt U-värde och en god isoleringsförmåga. Det omvända 
gäller för motsatsfallet.11,12 När ett U-värde för en byggnadskonstruktion bestående av olika 
materialtyper ska räknas ut, krävs det att värmemotståndet för var och en av dessa komponenter 
först räknas ut. Dessa värden adderas sedan, för att slutligen inverteras till det totala U-värdet 
enligt formeln nedan. 

 𝑈!"! =
!

!!!!!!⋯!!!
=    !

!
!!
! !
!!
!⋯! !

!!

  (2) 

R1-Rn är resistanserna för materialen 1 till n i konstruktionen och U1-Un är motsvarande U-
värden. 

Värmeflöde 
Värmemotstånd och värmegenomgångskoefficient, som nämndes i de två senaste styckena, är 
olika sätt att beskriva en konstruktions isolationsegenskaper. Värmeflödet, q, är ett sätt att 
uttrycka energimängden som passerar genom ett materialskikt per tidsenhet, givet ytterligare 
förutsättningar. Värmeflöde beskrivs med formeln 𝑞 = −𝜆 ∗ 𝐴 ∗ ∆!

!!
, där 𝜆 är 𝜆-värdet, A är 

tvärsnittsarean, ∆T är temperaturskillnaden mellan skiktets start- och ändyta och Δ𝑥 är avståndet 
mellan dessa ytor (med andra ord skiktets tjocklek). Minustecknet är med i formeln för att 
tillfredsställa termodynamikens andra princip, det vill säga att värme flödar nedåt på 
temperaturskalan. 

Formeln kan även skrivas som 

 𝑞 = −𝑈 ∗ 𝐴 ∗ Δ𝑇    (3) 

eftersom 𝑈 =    !
!!

 och ∆𝑥 = 𝑑.13  

 
 

 

 

Figur 2: J = q, S =A, Förenklat hur värmeflödet genom en stav ser ut beroende på längd och temperatur. 

 
2.1.3 Konvektion 
Konvektiv värmeöverföring sker i gränsskiktet mellan ett materials yta och ett strömmande 
medium, som till exempel luft, där sedan värmen transporteras till kallare delar av material eller 
utrymmen av medium med olika tryck. I ett luftfyllt rum kan förklaringen av konvektion 
förenklas till att varm luft stiger, medan kall luft sjunker. Detta på grund av skillnaden i 
densitet.14,15 Konvektionen är en väldigt komplex process och de parametrar som går att få fram, 
beror på en rad variabla egenskaper. Hur man går till väga för att mäta luftens kinematiska 
viskositet, naturliga hastighet och avstånd från eventuella läckor och värmeledande källor i 

                                                
11 Holman, Heat Transfer, s. 29 
12 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Värmekonduktivitet 
13 Holman, Heat Transfer, s. 27 
14 Holman, Heat Transfer, s. 10 
15 Bengt-Åke Petersson, ”Tillämpad byggnadsfysik”, s. 231 
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typfallet är frågor som måste besvaras. Detta med mycket avancerade beräkningsmodeller, vilket 
inte är applicerbart i en endimensionell Steady State-modell.16 
2.1.4 Radiation 
Radiation är synonymt med strålning, vilket i detta fall innebär elektromagnetiska vågor. Denna 
mekanism skiljer sig från konduktion och konvektion på så sätt att den kan ske i vakuum, 
eftersom den inte är beroende av materia för att förflytta sig. I byggsammanhang är det stora 
externa bidraget till denna del av värmeöverföringsberäkningarna solstrålningen. 

Effekten som denna strålning har på jorden varierar med avståndet mellan de två 
himlakropparna. Detta avstånd varierar i sin tur med 3 % under året, som störst i juli och som 
minst i januari, och är i genomsnitt 149,6 miljoner km. I det genomsnittliga läget är strålningens 
effekt 1366 W/m2. 

Anledningen till årstidsindelningen i Sverige beror således inte på avståndet från solen, eftersom 
det inte är varmare i januari än i juli. Att januari är en vintermånad och juli är en sommarmånad 
beror istället på jordens lutning. Nordpolen är nämligen vänd bort från solen under vintern, vilket 
resulterar i att strålningsmängden fördelar sig över en större yta. Under sommaren har vi det 
omvända fallet, då nordpolen är vänd mot solen och strålningsmängden istället fördelar sig över 
en mindre yta. Strålningsmängden beror givetvis även på en rad andra faktorer, såsom 
exempelvis molnighet, markens reflektionsförmåga (albedo) och absorberande gaser. Ett 
molntäcke kan förändra den direkta solstrålningen på markytan från normala dagsvärden som 
900 W/m2 till 0 W/m2. Albedon påverkar värmebalansen på marken, medan absorberande gaser i 
atmosfären, såsom ozon, stoppar en del av den infallande strålningen.17 

En energibalansmodell gör det möjligt att applicera solstrålningsdata på en Steady State-modell. 
Detta ser ut enligt nedan. 18 

 𝑄!"# = 𝑄!"#å!"#"$ +   𝑄!"#$%!&"# +   𝑄!"#$"%&'() +   𝑄!"#$%   (4) 

Där 

 𝑄!"#å!"#"$ =   𝛼!"#å!"#"$ ∗ 𝐴 ∗ (𝑇!"#$!" − 𝑇!"#$%&)  (5) 

 𝑄!"#$%!&'"# =   𝛼!"# ∗ 𝐴 ∗ (𝑇!"#!!" − 𝑇!"#$%&)  (6) 

 𝑄!"#$"%&'() =   𝑄!"# ∗ (1−   𝜀)  (7) 

 𝑄!"#$% =   
!

!
!!""#

!!!
∗ 𝐴 ∗ (𝑇!"#$!" −   𝑇!""#)  (8) 

𝑄!"# är den direkta solstrålningen på jordytan i W/m2. En del av strålningen kommer att 
absorberas och antingen lagras, ta sig ut igen eller transmitteras in i lokalen. Resten reflekteras 
direkt på ytan ut i atmosfären. 𝑄!"#å!"#"$ och 𝑄!"#$%!&!" är den del av solstrålningen som 
absorberas, för att sedan stråla respektive konvekteras ut i luften igen.  𝑄!"#$"%&'() reflekteras 
istället direkt på ytan. Den del av det som absorberas och tar sig genom materialet till andra 
sidan av barriären är 𝑄!"#$%. 𝜀 är emissionstalet och står för förhållandet mellan totalt utstrålat 
energiflöde och det som en svart yta skulle stråla ut.19 För transparenta ytor kan man direkt få 
fram den transmitterade delen av solstrålningen med hjälp av en transmissionsfaktor, kallad 
transmittansen. Den transmitterande delen är då20  

 𝑄!"#$% =   𝑄!"# ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠  (9) 

 
                                                
16 Holman, Heat Transfer, s. 215 
17 SMHI, Solstrålning 
18 Joachim Claesson 
19 Ekroth, Granryd, Tillämpad termodynamik, s. 512 
20 Petersson, Tillämpad byggnadsfysik, s. 86 
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2.2 Typer av tak 
Tak förkommer i olika former och konstruktioner och detta influerar hur värmeöverföringen 
sker. En kort presentation av olika typer och konstruktioner av tak följer för att ge en överblick 
som kommer att vara användbar för förståelsen av arbetet.  
2.2.1 Branta och flacka tak 
En grov indelning av tak är att skilja på branta och flacka. 
Branta tak definieras som tak med en lutning på över 5°. Den största fördelen med ett brant tak är 
att vatten/vätska rinner av taket.21 
Ett tak med en lutning under 5° klassificeras som ett flackt tak. Den främsta fördelen med ett 
flackt tak är att det är lämpligare vid stora ytor. Tvärtemot det branta taket så rinner vatten inte 
av, och det krävs därför ett vattentätt skikt samt en möjlighet för vattnet att rinna av, genom 
exempelvis en takbrunn.22 
2.2.2 Utformning av tak 
Under branta och flacka tak finns det olika typer av utformningar. Branta tak finns som sadel-, 
valmat- och pulpettak och flacka som motfalls- och låglutandetak.23 Flacka tak är det som i 
princip alltid förkommer på industribyggnader24. 
2.2.3 Varma och kalla tak 
Det finns två principer att bygga tak på, varma och kalla. 
Ett varmt tak är ett där taktäckningen ligger direkt på isoleringen. Värmetransporten kommer då 
att ske ortogonalt mot takytan. Effekten av detta är att snö som ligger på taket kommer att 
smälta, men i dagsläget är isoleringen oftast så pass bra att snön smälter långsamt. Det innebär 
även att vindsutrymmet är varmt om man har ett innertak. Låglutande tak är i regel varma.25 
Ligger isoleringen på innertakskonstruktionen, kallas det för ett kallt tak. Yttertaket och 
vindsutrymmet kommer då att vara kallt. För branta tak är detta en vanlig konstruktion.26 
2.3 Akustik 
Akustik definieras som ljudförhållandena i ett rum27. Buller är ett ljudförhållande som är oönskat 
eller arbetsmiljöförstörande28. På en arbetsplats skall ljudnivån ligga under 85 dB, när arbetet 
bedrivs 8 timmar om dagen, annars bör insatser vidtas för att sänka bullernivån. Arbetsgivaren 
har skyldighet att planera arbetet så att exponeringen av buller minimeras. En av de föreslagna 
tekniska åtgärderna för att minimera exponeringen är att minska bullret, bland annat genom 
ljudabsorbenter i tak och väggar.29 

Ljud kan liknas vid energivågor som breder ut sig i rummet. När dessa vågor stöter emot en yta 
så kommer en del av energivågen att transmitteras, en del absorberas och resterande del av vågen 
att reflekteras.30 Definitionen av ljudabsorptionsfaktorn, som betecknas med 𝛼, är förhållandet 
mellan den energi som absorberas och transmitteras av ytan och den infallande energin. Ett högt 
𝛼 innebär således att mycket av ljudet absorberas. 𝛼 för ett material är olika beroende på ljudets 
frekvensnivå och tjockleken på materialskiktet och kan variera mellan 0 och 1. Materialets 

                                                
21 Björk, Takguiden, s 20 
22 Björk, Takguiden, s 20 
23 Björk, Takguiden, s 19 
24 Hedberg, Lars, Hedbergstak 
25 Björk, Takguiden, s 21 
26 Björk, Takguiden, s 21 
27 NE, akustik 
28 NE, buller 
29 AFS, 2005:16 
30 Arbetsmiljöverket, Buller och bullerbekämpning, s. 80 
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porositet, förhållande mellan materialets luftvolym och totalvolym, bestämmer 𝛼. Ett lågt 𝛼 
återfinns hos styva och hårda ytor och högt vid porösa ytor.31,32  
2.4 Brandklassning 
Isolering har inte endast funktionen att bibehålla ett anpassat inomhusklimat utan agerar även 
som brandskydd. Den kan förhindra att brand uppstår, spridning av brand samt göra så att 
brandförloppet blir kontrollerat inom förutsedda ramar.  
Euroklasser är ett system som framtaget inom EU där byggmaterial klassificeras efter deras 
brandbeständighet. Klasserna de delas in i är A1, A2, B, C, D, E, och F, där A1 inte har någon 
påverkan på brandutveckling och A2 inte sägs ha någon signifikant påverkan på 
brandutveckling. Materialets brännbarhet ökar sedan från B till F.  
Euroklasser skrivs och delas in enligt följande i jämförelse med tidigare benämning: 
 
Euroklasser:  Tidigare benämning: 
A1 eller A2  Obrännbart material 
B   Ytskikt klass I 
C   Ytskikt klass II 
D   Ytskikt klass III 
E   --- 
F   Ingen deklaration 
Tabell 1. Tabell över euroklasser och tidigare benämning33,34 

2.5 Ekonomisk teori 
Investeringskalkyl innefattar en rad begrepp, som sedan används i de metoder som finns för att 
beräkna en investerings värde. Begreppen tas upp i nästa stycke och metoderna som sedan 
behandlas är kapitalvärde-, payback-, annuitets- och internräntemetoden.   
2.5.1 Begrepp 

• Grundinvestering, G - den grundutbetalning som följer själva investeringen. Denna är 
relativt enkel att estimera med hjälp av offerter, men det är ofta lätt att glömma de 
följdinvesteringar som krävs i samband med detta.  

• Inbetalningsöverskott, a - motsvarar framtida förväntade betalningskonsekvenser av 
investeringen, vilka förhoppningsvis är positiva. 

• Ekonomisk livslängd, n – den tid som det är ekonomiskt meningsfullt att använda 
investeringen.  

• Restvärde, R – om investeringen fortfarande har ett visst värde efter att den ekonomiska 
livslängden har passerat. 

• Kalkylränta, r – det lägsta förräntningskravet som företaget ställer på det bakomliggande 
satsade kapitalet. Kan baseras på saker som ränta på lånat kapital, förräntning på 
alternativa möjligheter att placera kapital eller risker som inflation och realränta. 

2.5.2 Kapitalvärdemetoden 
Alla in- och utbetalningar jämförs vid en nollpunkt som motsvarar investeringstillfället. 
Inbetalningsöverskotten i framtiden räknas alltså om till nuvärde med hjälp av kalkylräntan. 
Investeringen är lönsam om inbetalningsöverskottets nuvärde är större än grundinvesteringen, 
alltså om kapitalvärdet är större än noll. 
 
                                                
31 Arbetsmiljöverket, Buller och bullerbekämpning, s. 80 
32 Åkerlöf, Byggnadsakustik, s. 120-122 
33 Isover isolering, Brand 
34 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Europeisk brandklassning av material, produkter och konstruktioner 
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Kapitalvärde = 

   𝑎1 ∗
1

1+𝑟
+ 𝑎2 ∗

1

1+𝑟 2 +. . .+𝑎𝑛 ∗
1

1+𝑟 𝑛 + 𝑅 ∗
1

(1+𝑟)𝑛
− 𝐺  (10) 

2.5.3 Payback-metoden 
Detta koncept bygger på hur lång tid det tar att få tillbaka det investerade beloppet och är således 
relativt enkelt. För detta krävs endast en känd grundinvestering och kända årliga 
inbetalningsöverskott. Inbetalningsöverskotten finns enbart under investeringens livslängd. 
Återbetalningstiden är den tid det tar till dess att summan av inbetalningsöverskotten är lika stor 
som grundinvesteringen. Denna tid jämförs sedan med den återbetalningstid som anses 
acceptabel. 
Återbetalningstid = 

 !
(!!∗

!
!!! !!!∗

!
!!! !!⋯!!!∗

!
!!! !)/!

  (11) 

2.5.4 Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden är nära besläktad med kapitalvärdemetoden, men i denna modell sprider man 
istället ut investeringens lönsamhet på dess livstid. Detta kan vara praktiskt i de fall då flera olika 
investeringsalternativ, med olika livslängd ska jämföras. Investeringen är lönsam om differensen 
mellan det genomsnittliga inbetalningsöverskottet och den årliga genomsnittliga 
kapitalkostnaden är positiv. 

Differens = 

 (𝑎! ∗
!
!!!

+ 𝑎! ∗
!

!!! !+. . .+𝑎! ∗
!

(!!!)!
) ∗ !

!! !!! !! − 𝐺 − 𝑅 ∗ !
!!! ! ∗ !

!!(!!!)!!
   (12) 

2.5.5 Internräntemetoden 
Metoden går ut på att beräkna den räntesats som investeringen avkastar. Detta värde jämförs 
sedan med företagets kalkylränta och bör vara större än denna för att investeringen ska kunna 
anses som lönsam. Samma formel som i kapitalvärdemetoden används för internräntemetoden, 
något omkastad. 
G =  

 𝑎! ∗
!
!!!

+ 𝑎! ∗
!

!!! !+. . .+𝑎! ∗
!

!!! ! + 𝑅 ∗
!

(!!!)!
   (13) 

Ett r som löser sambandet måste sedan lösas ut. 
2.5.6 Beräkning av kalkylränta 

När en kalkylränta ska tas fram vid investeringskalkylering, är det viktigt att känna till företagets 
krav på förräntning. Detta bestäms i regel av andra placeringsalternativ för pengarna, den ränta 
till vilken företaget kan låna kapital samt inflationen. Den faktiska räntan blir35 
 r = ralternativ  + rlån - rinflation   (14) 

Riksbanken jobbar för att hålla inflationen på ett stabilt värde omkring 2 % varje år.36  
2.6 Isoleringsmaterial 
Ordet isolering har olika betydelser. Inom byggnadsteknik har isolering funktionen att skydda 
från kyla, fukt, ljud och brand.37 Värmeisoleringen specifikt skall hålla värmeförlusterna i 

                                                
35 Skärvad, Olsson, Företags ekonomi 100, s. 305-321 
36 http://www.riksbank.se/Penningpolitik/Prisstabilitet-/Inflationen-just-nu/ 
37 NE, isolering 
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byggnaden på en rimlig nivå.38 Det finns huvudsakligen två typer av isoleringsmaterial som står 
för 87% av den europeiska marknaden, mineralull och cellplaster. Utöver det tillkommer 
naturliga isoleringsmaterial som på grund av höga tillverkningskostnader inte har fått större 
genomslag.39  

Måttet på hur väl ett material isolerar värme anges i ett så kallat 𝜆-värde, någon nämnvärd 
förbättring av detta värde har inte skett för isoleringsmaterial sedan 1990-talet. Fokus har legat 
på att förbättra den klimatpåverkan materialet har i produktionen.40  

Materialets densitet är det som påverkar hur väl det isolerar. I ett material med låg densitet finns 
mycket tomrum, där luften fångas och blir stillastående. Stillastående luft har i sin tur ett väldigt 
låg 𝜆-värde. Det är den stillastående luften som isolerar mer än själva materialet. Fenomenet 
konvektion gör att enbart en luftspalt dock inte är lämpligt som värmeisolerande skikt.41 

Isoleringsmaterialens egenskaper som efter behov kommer att behandlas är 
- Tillverkning och materialkomponenter 
- Värmeisolering och 𝜆-värde 
- Akustik 
- Brandklass 

2.6.1 Mineralull 
Mineralullen står för 60% av den europeiska marknaden gällande isoleringsmaterial och finns i 
två typer, stenull och glasull, där båda förekommer i takkonstruktioner.42 
Tillverkning och materialkomponenter 
Mineralull tillverkas genom att långa trådar spinns från en smälta som sedan trasslar ihop sig.43 
Tillverkningen av mineralull har förbättrats under de senaste åren. För varje ton CO2 som släpps 
ut i tillverkningen av mineralull så sparas 200 ton CO2 under livscykeln som isolerande 
material.44   

Mineralullen Stenull består huvudsakligen av bergarten amfibolit, samt tillsatser. Tillsatsernas 
förekomst och mängd varierar beroende på de önskade egenskaperna hos stenullen och 
tillverkarens preferenser.45 Tillverkarna satsar även på att återvinna så mycket råmaterial som 
möjligt.46 Glasull består till 72 % av återvunnet glas, samt ett antal andra ämnen i mindre 
mängder.47 

Värmeisolering och 𝜆-värde 
Isoleringen av värme sker genom att luften som befinner sig i mineralullen fångas mellan 
fibertrådarna och blir stillastående.48 Ett generellt lambda-värde för mineralull är mellan 0,030 
och 0,045 W/m2K.49  
Akustik 
Ljudabsorptionsfaktorn i mineralullen beror på porositeten och tjockleken.50 Det är även skillnad 
på ljudabsorptionen hos glasull och stenull. För höga frekvenser, 1000 Hz ligger 
                                                
38 NE, värmeisolering 
39 Papadopoulus, Environmental performance evaluation of thermal insulation materials and its impact on the building, s 2179 
40 Papadopoulus, State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments, 81 ff 
41 Burström, Byggnadsmaterial, s 466 
42 Papadopoulus, State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments, s 79 
43 Burström, Byggnadsmaterial, s 467-468 
44 Eurima, Production of stone wool and glass wool 
45 Karamonas, The impact of temperature and moisture on the thermal performance of stone wool, s 1403 
46 Eurima, Production of stone wool and glass wool 
47 Lidgren, Bygg fuktsäkra takkonstruktioner, s. 10 
48 Karamonas, The impact of temperature and moisture on the thermal performance of stone wool, s. 1402 
49 Papadopoulus, State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments, s. 81 
50 Isover isolering, Vad är mineralull? 
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ljudabsorptionen mellan 0,79 och 0,99 för de båda materialen. Glasull absorberar dock lägre 
frekvenser bättre, och kan ha en absorptionsfaktor på upp till 0,79 på låga frekvenser, 125 Hz. 
Stenull har maximalt 0,19 som absorptionsfaktor vi denna frekvens.51 

Brandklass 
Mineralull är i brandklassen A1 eller A252, det vill säga obrännbart. Stenullen har en högre 
smälttemperatur och är bättre lämpad för isolering som utsätts för höga temperaturer eller som 
brandisolering.53,54 
2.6.2 Cellplaster 
Cellplaster står för resterande 27% av den europeiska marknaden.55 Det finns olika typer av 
cellplaster där de två vanliga är EPS (Expanderad polystyren) och XPS (Extruderad polystyren) 
men där endast EPS förekommer i tak. Utöver det finns även det högpresterande materialet PIR 
(Polyisocyanurat) som är en vidareutveckling av PUR (Polyuretan).56  
Tillverkning och materialkomponenter 
EPS tillverkas genom expansion av kulor, de expanderade kulorna som blir ihåliga och ofta är 
väggen mellan kulorna öppen. Cellplasten, som har populärnamnet frigolit, består till 95% av 
polystyren och 5% pentan. Pentangasen försvinner dock i tillverkningens sista steg. I 
tillverkningen av EPS behövs olja, ett miljöförstörande material, men 1 kg i tillverkningen 
använd olja motsvarar 200 kg olja i bränslebesparing under en byggnads livstid, som estimeras 
till 50 år.57  

PUR kritiseras då det i tillverkning släpps ut ett ämne som är skadligt för ozon-lagret. I 
framställningen av PIR finns detta ämne inte längre och materialet i sig bidrar inte till 
klimatpåverkan.58 Tillverkningen sker genom att ett blåsningsmedel tillsätts i en flytande lösning 
som gör att lösningen blir ett skum som sedan stelnar.59 

Värmeisolering och 𝜆-värde 
Värmeisoleringen sker genom att luften i materialet står stilla, i EPS i de expanderade kulornas 
ihåligheter, och i PIR i skummets ihåligheter. I EPS kan man även ersätta luften med en gas som 
har lägre 𝜆-värde än luft för att ge materialet lägre 𝜆-värde.60,61 PIR kallas för högpresterande 
just på grund av sitt låga 𝜆-värde, då ett tunnare lager av PIR isolerar värme lika bra som ett 
tjockare lager av ett normalpresterande isoleringsmaterial.62 Ett generellt 𝜆-värde för EPS är 
0,029 W/m2K – 0,041 W/m2K 63 och för PIR 0,023 W/m2K – 0,028 W/m2K 64. 
Akustik 
De akustiska egenskaperna för cellplaster gynnas då materialet har slutna porer, i motsats till 
värmeisoleringen. Dock så förkommer cellplast inte utan en skyddande beklädnad, eftersom att 
brandbeständigheten är dålig. De akustiska egenskaperna styrs därmed av det material som 
beklädnaden består utav. 
 
                                                
51 Papadopoulus, State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments, s. 81 
52 Swedisol, Mineralull – prestanda och livslängd 
53 Papadopoulus, State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments, s. 79 
54 Lars Wancke 
55 Papadopoulus, State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments, s 79 
56 Lidgren, Bygg fuktsäkra takkonstruktioner, s. 10 
57 Thermisol, ThermiSol Cellplast 
58 Clase, Inventering och utvärdering av högpresterande isolering, s15 
59 Clase, Inventering och utvärdering av högpresterande isolering, s15 
60 Burström, Byggnadsmaterial, s 470 
61 Lidgren, Bygg fuktsäkra takkonstruktioner, s 11 
62 Clase, Inventering och utvärdering av högpresterande isolering, s 3 
63 Papadopoulus, State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments, s 81 
64 Clase, Inventering och utvärdering av högpresterande isolering, s 15 
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Brandklass 
EPS ligger i brandklassen F65, som är den sämsta brandklassen. PIR kan antända men har inget 
brandförlopp utan självslocknar.66 PIR är dock inte klassat som obrännbart67 som skulle vara 
brandklass A, utan ligger i brandklass B68. Ingen av materialen återfinns som det innersta mot ett 
rum eller lokal utan någon form av beklädnad som ökar brandsäkerheten, enligt tillverkaren 
Thermisol. 
2.6.3 Lättbetong 
Lättbetongen utvecklades för att möta efterfrågan på ett material som både har värmeisolerande 
egenskaper och är bärande.  

Värmeisolering och 𝜆-värde 
Lättbetongen förkommer som ett antal undergrupper men i Sverige används autoklaverad nästan 
uteslutande.69 Autoklaverad lättbetong är finkornigare och porösare än annan lättbetong. Med 
porositeten ökar värmeisoleringen men hållfastheten minskar. Lättbetong är indelat i 
kvalitetsgrupper, enligt tabell 2, där högre kvalitet motsvarar högre hållfasthet. Högre hållfasthet 
Autobetyder lägre porositet som i sin tur ökar 𝜆-värdet.70 

Kvalitetsgrupp Hållfasthet (MPa) 𝜆 (W/m2K) 
400 1,7 0,10 
450 2,3 0,12 
500 3,0 0,14 
600 5,0 0,17 

Tabell 2. Förhållande mellan kvalitetsgrupp, hållfasthet och 𝜆-värde för lättbetong.71,72  

Lättbetongen har sämre värmeisolerande egenskaper än material som är ämnade endast för 
värmeisolering och inte som bärande.73 
Akustik 
Lättbetong har dåliga akustiska egenskaper då den har en hård och icke-porös yta.74 
Ljudabsorptionsfaktorn ligger på 0,44 vid en frekvens på 250 Hz, och är annars lägre oavsett 
frekvens.75 
Brandklass 
Lättbetong är ett obrännbart material och tillhör brandklassen A1.76 
2.7 Isolerprinciper 
Nedan följer olika lösningar på isolering som svenska tillverkare av isoleringsmaterial föreslår 
för låglutande tak för den konstruktionsprincip som är påtänkt vid ombyggnationen, 
flerskiktslösning på plåtunderlag. 
2.7.1 Mineralullsbaserade lösningar 
Enligt Paroc, en av de två största leverantörerna av mineralull i Sverige, är den lämpligaste 
lösningen för ett låglutande tak att ytterst ha takpapp, följt av isolering, fuktspärr och sedan plåt. 
                                                
65 Lidgren, Bygg fuktsäkra takkonstruktioner, s 13 
66 Clase, Inventering och utvärdering av högpresterande isolering, s 15 
67 Lidgren, Bygg fuktsäkra takkonstruktioner, s 12 
68 Takcentrum, PIR Isolering 
69 Burström, Byggnadsmaterial, s 274 
70 Burström, Byggnadsmaterial, s 274 
71 Siporexhandboken, s 10 
72 Burström, Byggnadsmaterial, s 277 
73 Petterson, Tillämpad byggnadsfysik, s 133 
74 Arbetsmiljöverket, Buller och bullerbekämpning, s 80 
75 Acoustical surfaces, Sound absorption coefficients 
76 Siporex/Ytong, Lättbetonghandboken, s 164 
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Isoleringen består av en lastfördelande överlagsskiva och en underlagsskiva, båda i stenull, se 
Figur 3. 

 

 
 

 

Figur 3. Bild på Parocs lösning för låglutande tak där de olika lagren åskådliggörs 

 

 
 

Tabell 3. Lambdavärden brandklass för mineralullsskivor från tillverkaren Paroc77,78 

Denna konstruktion förkommer med olika tjocklekar på isoleringen där det totala U-värdet för 
hela konstruktionen varierar mellan 0,207 W/m2K och 0,094 W/m2K.79  

Hedbergstak byggde det som klassas som Sveriges energisnålaste industrilokal, syftet var att 
bygga en industrilokal som skulle ge inspiration till andra på hur de kunde energieffektivisera. I 
denna lokal har man använd 380 mm isolering enligt Parocs princip, samt med Parocs material. 
U-värdet på denna takkonstruktion är 0,094 W/m2K.80 

För låglutande tak rekommenderar Rockwool, den andra av de två största 
mineralullsleverantörerna, sin konstruktionsprincip Hardrock Energy. Uppbyggnaden är den 
samma som hos Paroc: ytterst takpapp, överskiva, underskiva, fuktspärr och underst plåt, se 
Figur 4. Både över- och underskivan är i stenull.81 
 
  
 

 
 

Figur 4. Bild på Rockwools lösning för låglutande tak där de olika lagren åskådliggörs 

 

 
 

Tabell 4. Lambdavärden brandklass för mineralullsskivor från tillverkaren Rockwool.82  

Deras rekommenderade lösning för en lokal i södra Sverige, där indelningen södra och norra 
enbart görs, är 170 mm Hardrock energy och 60 mm Stålunderlagsskiva. Den kompletta 
takkonstruktionen har ett U-värde på 0,15 W/m2K.83 

2.7.2 Cellplastbaserade lösningar 
Inga specifika konstruktionslösningar har hittats hos tillverkare eller återförsäljare av EPS. En 
tillverkare, Thermisol, säger dock att den vanligaste produkten för låglutande tak är det EPS 

                                                
77 Paroc isolering, ROB80 
78 Paroc isolering, ROS20 
79 Paroc isolering, Tak med tätskiktsmatta eller duk 
80 Lars, Hedberg, Hedbergstak 
81 Rockwool isolering, Nybyggnation stålunderlag 
82 Rockwool isolering, Hard rock energy systemtak 
83 Rockwool isolering, Nybyggnation stålunderlag 

Material 𝝀-värde Brandklass 
Överlagsskiva ROB80 0,038 A1 
Underlagskiva ROS20 0,036 A1 

Material 𝝀-värde Brandklass 
Hardrock Energy 0,036 A2 
Stålunderlagskiva Energy 0,036 A2 
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material som har 80 kPa som tryckhållfasthet. Även en andra tillverkare rekommenderar 80 kPa 
för låglutande tak på grund av den last som materialet klarar av.84 
2.7.3 Tilläggsisolering 
Tilläggsisolering görs för att förbättra en befintlig konstruktions värmeisolering. Denna kan 
göras in- eller utvändigt. Vid invändig tilläggsisolering på tak kommer takhöjden att påverkas. 

Tilläggsisolering med mineralull 
Tilläggsisolering invändigt med mineralull kan göras med plattor eller med ett sprutbart och 
självhäftande isoleringsmaterial. Skillnaden mellan de olika alternativen är att plattor har skarvar 
mellan sig, samt att de inte alltid kan fylla ut utrymmet till 100%. Spraytec är ett sprutbart och 
självhäftande mineralullsbaserat material som kan användas för isolering och tilläggsisolering på 
olika byggnadskonstruktioner. Spraytec förekommer som glas- och stenullsbaserat. Det 
stenullsbaserade Spraytec har den primära funktionen att skydda från brand och den 
glasullbaserade en kombination av förbättrad värmeisolering, akustik och kondensisolering.85  

 

 
 

Tabell 5. Lambdavärde och brandklass för Spraytecs två material. 86 

 
Figur 5 Grafer som visar hur många procent av ljudet som absorberas vid en viss frekvens och tjocklek av Spraytecs material.87  

Tilläggsisolering med cellplast 
I och med att platsen som tilläggsisoleringen tar upp gärna hålls till ett minimum, lämpar sig det 
högpresterande isoleringsmaterialet PIR som invändig tilläggsisolering. Obeklädd PIR kan ej 

                                                
84 cellplastdirekt.se, Cellplast 
85 Nils Wancke 
86 Ibid 
87 Ibid 

Material 𝝀-värde Brandklass 
Spraytec G 0,032 A2 
Spraytec S 0,038 A1 
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sitta mot en inomhusmiljö då brandklassen är för dålig. De akustiska egenskaperna och 
brandklassen blir således de som beklädnaden ger, som tidigare angivet. 
2.7.4 Ljudisolerande innertak 
Innertaksplattan Ecophon är en glasullsbaserad produkt, som  Glasullen är täckt med ett målat 
rengöringsbart ytskikt. Det primära syftet för den är absorbera ljud och därmed ge ett bättre 
arbetsklimat. Brandklassen för denna produkt är A2.88 Ljudabsorptionen för olika frekvenser ser 
ut enligt nedan. 

 

 
Figur 6 Graf som visar hur stor absorptionsfaktorn är för innertaksplattan Echphon Hygiene Performance A C4 vid olika 

frekvenser89 

  

                                                
88 Ecophon, Hygiene Performance A C4 
89 Ibid 
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3. Utvärderingsmodell 
Utifrån det som litteraturstudien visat har en utvärderingsmodell som används för varje alternativ 
tagits fram. Genom att denna visas hur bedömningar och beräkningar sker. De variabler som är 
fasta för alla alternativ kommer även att bestämmas här. 

Utvärderingen av de olika alternativen kommer att ske enligt följande 

STEG 1 
De förutsättningar som gäller för alternativet kommer att specificeras. 

STEG 2 
Identifiera material och relevanta parametrar såsom: 

- 𝜆-värde (W/m*°C) 
- Tjocklek (mm) 
- Area (m2) 
- Övriga materialspecifika parametrar 

𝜆-värdena och tjocklekarna på materialen i konstruktionen används för att beräkna Utak och 
Ufönster, om alternativet innehåller fönster, med hjälp av ekvationerna (1) och (2).  
STEG 3 
Energiförlusterna genom taket för den period där uppvärmning erfordras kommer att stå direkt 
relation till Utak samt Ufönster, om fönster finns. Beräkningen sker i en Steady-State-modell där 
värmeförlusterna beräknas med ekvation (3) och sedan konverteras till kWh med hjälp av antalet 
driftstimmar.  

Perioden för uppvärmning är 9 oktober – 16 maj enligt bilaga 1. 
Energin som krävs för uppvärmning (Evärme) i kWh räknas ut enligt nedan 

 Evärme = (Utak*Atak*∆T*tvärme + U*fönster*Afönster*∆T*tvärme)/1000  (13) 
Konstant för alla alternativ är 
∆T = Tinne -  Tute = 15,95°C  
tvärme = 5112 tim,  
antalet uppvärmda timmar enligt bilaga 1. Att man adderar energiflödet genom taket och genom 
fönstren är en följd av att respektive U-värde har olika stora ytor. Variablerna som måste föras in 
för varje alternativ är Atak, Afönster, Utak och Ufönster.  
STEG 4 
Energiförlusterna genom taket beräknas för den perioden då kylning i lokalen sker. Olika 
modeller kommer att tillämpas för taket och takfönstren. För taket används kombinationen 

STEG	  1	   Förutsättningar	   SpeciTika	  för	  alternativet	  

STEG	  2	   Materialparametrar	   Kvantitet	  

STEG	  3	   VärmeTlöden,	  uppvärmning	   Energiförlust	  

STEG	  4	   VärmeTlöden,	  kylning	   Energiförlust	  

STEG	  5	   Pengavärde	   Ekonomiskt	  utslag	  

STEG	  6	   Sekundära	  aspekteker	  
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energibalans och Steady-State-modellens ekvationer (4) – (8), på grund av solstrålningens 
inverkan. I uträkningen för fönstren kommer den direkt transmitterade solstrålningen att 
användas enligt ekvation (9). Additionen av dessa ger en siffra på antalet W som går genom 
taket, och med antalet timmar kylning konverteras detta till energiförlust i kWh. 
Perioden för kylning är 17 juni – 30 augusti enligt bilaga 1. Med ekvation (4) – (8) fås en Ttakyta 
som är beroende av Utak på konstruktionen.  

 𝑇!"#$!" =   
ℰ∗!!"#!

!
! !!! ! !!∗!!""#!!∗!!"#$%&∗!

!∗!!   !
! !!! ! !!

  (14) 

Ttakyta används sedan för att lösa ekvation (11) samt ekvation (9) och samtidigt beräkna det totala 
energiflödet vid kylning (Ekyla) i kWh enligt 

Ekyla = (
!

𝛼 !!! ! !! ∗ 𝐴 ∗ 𝑇𝑡𝑎𝑘𝑦𝑡𝑎 − 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 + 𝑞𝑠𝑜𝑙 ∗ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠) ∗
𝑡𝑘𝑦𝑙𝑎

1000
  (15) 

Konstant för alla alternativ är 
qsol = 320,7 W/m2 
Tute = 19,06°C 
tkyla = 672 timmar, antalet kylda timmar 
𝛼 = 10 W/m2°C 
transmittans = 0,75, där fönster finns. 
ℰ = 0,9 
enligt bilaga 1. 

STEG 5 
Energiförlusterna kommer med den ekonomiska teorin att räknas om till pengavärde enligt 
nedan.  

 𝐾!ä!"# = 𝐸!"#ä!"#ä!"# − 𝐸!"#$%&!#'((ä!"# ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑠!ä!"#  (16) 
 𝐾!"#$ = 𝐸!"#ä!"#$%& − 𝐸!"#$%&!#'()*"! ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑠!"#$  (17) 

där  
Kvärme = Kostnadsbesparing vid uppvärmning (kr) 
Kkyla = Kostnadsbesparing vid kylning (kr) 
Enulägekyla = Energiförlust för nuläget under kylningsperioden (kWh)  
Ealternativkyla = Energiförlust för alternativet under nedkylningsperioden (kWh) 
Enulägevärme = Energiförlust för nuläget under uppvärmningsperioden (kWh)  
Ealternativvärme = Energiförlust för alternativet under uppvärmningsperioden (kWh) 
prisvärme = Priset för värme (kr/kWh) 
priskyla = Priset för kylning (kr/kWh) 
Investeringskalkylen kommer att göras med payback-metoden, eftersom det bedöms mest 
relevant att ta reda på alternativens återbetalningstid när det ska ske en inbördes jämförelse. 
Kapitalvärdemetoden blir intressant eftersom det finns en ekonomisk livslängd, samt jämna 
årliga inbetalningsöverskott. Därför kommer även den användas i jämförelsen. 
Annuitetsmetoden är egentligen bara ett sätt att använda kapitalvärdemetoden vid ojämna 
kassaflöden, vilket inte gör sig gällande här. Slutligen lämpar sig internräntemetoden bäst då den 
årliga förräntningen söks, men i detta fall kan detta bara sättas in i jämförelsen om den 
konverteras till återbetalningstid. Detta åstadkoms direkt av payback-metoden. 
Sammanfattningsvis används alltså ekvation (10) och (11) för investeringskalkylen. 

Företaget kommer att använda sig av eget kapital, vilket innebär att kalkylräntan inte berörs av 
den ränta till vilken företaget kan låna. Man skulle dock kunna minska sin kredit genom att 
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använda detta kapital till att gör en återbetalning på den, vilket kan ses som en alternativkostnad. 
Inflationen kommer att tas med i beräkningen med Riksbankens målbild som referens.  
I investeringskalkylen gäller följande: 

Kalkylänta (%) = r = rkapital – rinflation = 3,27 % - 2 % = 1,27 %  
Ekonomisk livslängd = n = 50 år 
a = Kvärme + Kkyla 
G = Kostnad för grundinvesteringen (kr) 
Med dessa värden i ekvation (11) fås en payback-tid som inte bör överskrida den ekonomiska 
livslängden på för att investeringen ska vara ekonomiskt gynnsam. 
Enligt kapitalvärdemetoden ska dessa värden i ekvation (10) generera ett positivt kapitalvärde 
för att investeringen ska anses gynnsam. 
STEG 6 
Andra parametrar som är relevanta men som det inte kan sättas något ekonomiskt värde på 
kommer att utvärderas efter de egenskaper som alternativen besitter. Utifrån detta kan man 
avgöra om en förbättring eller försämring från nuläget sker.  
Dessa är 

- Akustik 
- Brandklass 
- Användning av lokalen 
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4. Verkstaden i nuläget 
En nulägesanalys av verkstaden kommer i detta kapitel att genomföras för att ha ett utgångsläge i 
den fortsatta analysen där förbättringsalternativen tas upp. 
4.1 Specifika förutsättningar 
Utförandet idag är ett låglutande motfallstak i lättbetong. Eftersom inomhusmiljön är i 
direktkontakt med yttertak så är taket av typen varmt. I dagsläget sitter det dessutom 24 stycken 
fönsterkupoler av dubbel karbonatplast. Lättbetongen är av märket Siporex, märkt BE 4,3 200 
27M FS k2251 samt beklädd med 2 cm takpapp i olika skikt. Ingen ytterligare isolering.  

 

Figur 7. En schematisk skiss över lokalen i dagsläget. Vinkeln på taket är överdriven. 
4.2 Materialparametrar 
Den nuvarande konstruktionens material och egenskaper redovisas här enligt steg 2. 

Tabell 6. Materialparametrar för det nuvarande taket 

4.3 Energiberäkningar 
Beräkningar utförda enligt steg 3 och 4 i utvärderingsmodellen. Någon kostnadsbesparing 
redovisas inte här, eftersom den är 0. 

Utak (W/m2K) 0,688 
Ufönster (W/m2K) 6,67 
Evärme (kWh) 63 610	  
Ekyla (kWh) 7 258 
Tabell 7. Siffror från energiberäkningarna för nuläget 

4.4 Sekundära faktorer 
Akustik 
Takets yta in mot lokalen är obehandlad lättbetong. Absorptionsfaktorn för lättbetong är låg för 
nästan alla frekvenser. Detta innebär att allt ljud som uppstår under arbetet i verkstaden kommer 
att reflekteras. Med höga ljudnivåer så blir arbetsmiljön i lokalen högljudd och en sådan 
arbetsplats är inget att eftersträva. Ett framtida byte av verksamhet där ljudnivå är högre kan 
innebära att den blir ohälsosam. 

Brandklass 
Lättbetong är i klassen A1, vilket är den mest brandbeständiga klassen i klassificeringssystemet.  

 

Material λ-värde (W/ mK) Tjocklek (mm) U-värde(W/ m2K) Area (m2) 
Lättbetong 0,14 200 0,7 994,5 
Karbonatplast 0,2 1 + 1 100 8,6 + 5,8 
Luftspalt 0,14 10 7,14 8,6 + 5,8 
Takpapp 0,8 20 40 994,5 
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Användning av lokalen 
Takhöjden påverkar även hur ventilationen sätts upp i lokalen. Ventilationsrören måste sättas 
invändigt och således ta upp takhöjd. Ventilationsaggregatet kommer att endera ta upp arbetsyta, 
något som man vill undvika, eller placeras på taket. Detta innebär att det behövs ett litet hus på  
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5. Förbättringsalternativ 
Detta kapitel innefattas av analysen av de båda förbättringsalternativen.  

5.1 Alternativ 1 – nytt tak 
I detta avsnitt kommer utvärderingsmodellen appliceras på alternativet förändring av 
takkonstruktion.  
5.1.1 Specifika förutsättningar 
Det ena alternativet är att bygga ett nytt tak. Taket skulle då få lutningen 4°, samma som en 
intilliggande hall, och vara en varm takkonstruktion. Den varma yttertakkonstruktionen kommer 
att ske enligt följande princip, inifrån och ut: plåt, isolering, takpapp. Vidare kommer ett innertak 
att installeras med ljudisolerande stenullsplattor av typen Ecophon Hygiene Perfomance A C4, 
med tjockleken 20 mm. Detta betyder att utrymmet mellan innertak och yttertak blir isolerat. 
En offert på kostnader för att bygga om har tagits fram av en byggentreprenör, med förslag på 
såväl konstruktion som isoleringsmaterial. Taket kommer att höjas så att innertaket hänger på 4 
meters höjd, med 2 meter upp till yttertakets lägsta punkt. Denna budgetoffert visar att en 
grundinvestering på 4 miljoner kr kommer att krävas. 
Innertakets påverkan kommer inte att tas med i modellen men har i verkligenheten en inverkan. 
Det tunna stenullslagret som Ecophon-plattorna utgör kommer att stänga av utrymmet från resten 
av verkstaden i viss grad. Det medför att konvektionen över innertaket inte påverkas av 
ventilationen på samma sätt som luften inne i verkstaden. Det förväntade resultatet är att 
utrymmet över innertaket kommer att vara varmare än själva lokalen under sommaren och lagra 
den inträngande värmen genom taket till viss del och samtidigt fungera som ett termiskt 
motstånd. Detta medför att kylning inte behöver ske i lika hög grad. Således ger vindsutrymmet 
ombyggnadsalternativet en fördel då kylbehovet sänks med uppskattningsvis 2-3%.90 I och med 
att det enbart är en uppskattning kommer det inte att tas med i beräkningen. 

En jämförelse av byggnadsentreprenörens förslag med rekommenderade alternativ kommer att 
göras. Funktionen med detta är att göra en rimlighetsbedömning av byggnadsentreprenörens 
lösning gällande värmeisolerande egenskaper. I jämförelsen kommer enbart hänsyn till de olika 
värmeisolerande materialen att tas. Det innebär att takkonstruktion, fallhöjd, plåtunderlag, 
takpapp och innertak kommer att vara samma för alla alternativ.  
Följande fyra isoleringsprinciper kommer att jämföras 

- Byggnadsentreprenörens 
- Parocs rekommendation för samma tjocklek 
- Rockwools rekommendation för klimatzonen 
- Sveriges energisnålaste industrilokal 

Ingen rekommendation för enbart EPS återfanns och därför kommer det heller inte ske någon 
analys på enbart EPS som isoleringsmaterial. 

Byggentreprenörens förslag 
Enligt offertens förslag ska isoleringen läggas i tre lager, med 50 mm stenull på vardera sidan av 
ett 100 mm tjockt lager cellplast. Det finns i dagsläget inget sagt om exakt vilket material som 
kommer att användas. För att kunna genomföra en beräkning så kommer material från 
väletablerade tillverkare som levererar produkter med den angivna tjockleken att antas, samt som 
har lägst λ-värde enligt önskemål från företaget.  

För stenullen kommer Rockwools produkt Hardrock Energy att användas och för EPS:en 
Thermisols Plus 80. 

                                                
90 Johan Leander 
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Figur 8. Schematisk skiss över lokalen vid ombyggnation. Vinkeln på taket är överdriven. 

5.1.2 Materialparametrar 
Byggnadsentreprenör (Offert) 

Material λ-värde (W/ mK) Tjocklek (mm) U-värde(W/ m2K) Area (m2) 
Stenull 0,036 50 + 50 0,36 1 010 
EPS 0,038 100 0,38 1 010 
Takpapp + plåt 0,376 55 6,84 1 010 

Tabell 8. Materialparametrar för taket vid ombyggnad. Värden för takpapp och plåt är framtagna med Rockwools 
beräkningsprogram. 
Rekommenderade lösningar 
Materialparametrar och U-värde för övriga rekommenderade lösningar återfinns under avsnittet 
Isoleringsprinciper, se sidan 13. 

5.1.3 Energi- och kostnadsberäkningar 
Steg 3-5 i utvärderingsmodellen och dess ekvationer har här använts. 
Alternativ Offert Rockwool Paroc Sveriges energisnålaste 

industrilokal 
Tjocklek (mm) 200 230 200 380 
Utak (W/m2K) 0,18 0,15 0,176 0,094 
Evärme (kWh) 14 823 12 353 14 494 7 741 
Ekyla (kWh) 1 545 1 294 1 512 817 
Kostnadsbesparing/år (kr) 27 440 28 810 27 620 31 360 
Nuvärde (tkr) - 2 987 - 2 936 - 2 980 - 2 842 
Återbetalningstid (år) 197 188 196 173 

Tabell 9. Energi- och kostnadsberäkningar för ombyggnadsalternativet.  

Man kan tydligt se här att alla alternativ utom det från Sveriges energisnålaste industrilokal 
ligger i närheten av varandra. Anledningen till detta är det alternativet har nästan den dubbla 
tjockleken värmeisolerande material. Byggnadsentreprenadens förslag kan anses rimligt då det 
ligger i närheten av de lösningar som de två största leverantörerna av mineralull i Sverige 
föreslår, Rockwool och Paroc.  

5.1.4 Sekundära faktorer 
Akustik 
Innertakets plattor har hög ljudabsorptionsfaktor, minst 0,9 för frekvenser över 375 Hz. Detta gör 
att ljudnivån i lokalen kommer att sänkas betydligt. Arbetsmiljön kommer att bli bättre och man 
uppfyller AFS krav bättre, då man har minskat ljudet enligt förmåga. Detta gäller oberoende av 
val av isolering i yttertaket. 
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Brandklass 
Innertaksplattan är gjord av glasull som är klassad som A2. Själva yttertakstrukturen är dock i 
klassen A1/A2 boende på val av isoleringsmaterial samt att plåten är i klass A1. 
Användning av lokalen 
Innertaket kommer att sitta på 4 m höjd vilket innebär att man har vunnit 1 m i takhöjd. 
Förekomsten av innertak innebär även att ventilationen kan installeras i vindsutrymmet och inte 
behöver ta upp utrymme i monteringslokalen. Detta innebär också att större utrymme lämnas till 
produktionslinorna. Mer högljudd verksamhet tillåts också förekomma tack vare de 
högpresterande akustikplattorna. 

5.2 Alternativ 2 - Tilläggsisolering 
I detta delkapitel ska utvärderingsmodellen appliceras på förbättringsalternativet 
tilläggsisolering. 
5.2.1 Specifika förutsättningar 
Det andra alternativet för att energieffektivisera taket är att invändigt tilläggsisolera det med 
Spraytec. I och med att takhöjden är en viktig faktor i detta sammanhang, har tjockleken på 
tilläggsisoleringen betydelse. Det är svårt att sätta ett ekonomiskt värde på sådana faktorer, men 
olika tjocklekar på isoleringsmaterialet kommer ändå att undersökas för att göra en 
rimlighetsbedömning där man väger sparade energikostnader mot förlorad takhöjd. Ett påtänkt 
och intressant alternativ till Spraytec var från början det högpresterande materialet PIR, eftersom 
takhöjden är en kritisk faktor. Enligt en av tillverkarna, Thermisol, skulle det vara möjligt att 
installera PIR invändigt. Vid kontakt med flertalet installationsfirmor som arbetar med PIR 
framkom att de varken har erfarenheten eller tror sig ha kunskapen att kunna göra en invändig 
installation. Materialet måste fästas i taket med skruv eller dylikt, vilket komprimerar 
fuktspärren eller panelbeklädnaden. Ingen kostnadsestimering för att isolera med PIR finns 
därför och på grund av detta kommer inte PIR att finnas med i analysen.  

Således blir Spraytec det enda materialet som kommer att bedömas. Den stenullsbaserade 
produkten Spraytec S används i störst utsträckning när det primära syftet med tilläggsisoleringen 
är att förbättra brandskyddet. I det här fallet är det en faktor som spelar in, men som ej är primär. 
Glasullsbaserade Spraytec G har inte lika hög brandklass men ändå hög och har dessutom både 
bättre akustiska och termiska egenskaper. Därför blir Spraytec G produkten som lämpar sig i 
detta fall. 

När det finns höga krav på termisk isolering, samt krav på akustikegenskaper, rekommenderas en 
tjocklek på isoleringsskiktet som ligger mellan 30-50 mm. Ändvärdena i detta intervall kommer 
att undersökas för att åskådliggöra skillnaden i att välja något av dessa värden. Det går inte att få 
en exakt kostnadsbild när det gäller skillnaden i grundinvestering för dessa två tjocklekar, då ett 
pris alltid förhandlas fram med Spraytec på plats. Vi har valt att använda en av Spraytec 
uppskattad grundinvestering för båda alternativen på 750 000 kr.   

 

 
Figur 9. Schematisk skiss över lokalen vid tilläggsisolering. Vinkel på taket är överdriven. 
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5.2.2 Materialparametrar  
Steg 2 i utvärderingsmodellen appliceras här på alternativet tilläggsisolering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10. Materialparametrar för alternativet tilläggsisolering. 

5.2.3 Energi och kostnadsberäkningar 
Steg 3-5 i utvärdetingsmodellen har här använts för alternativet tilläggsisolering. 
 
Tjocklek (mm) 30 50 
Utak (W/m2K) 0,4182 0,3316 
Ufönster (W/m2K) 6,67 6,67 
Evärme (kWh) 41 740 34 720 
Ekyla (kWh) 5 260 4 586 
Kostnadsbesparing/år (kr) 12 630 15 840 
Nuvärde (kr) - 283 600 - 165 100 
Återbetalningstid (år) 81 64 
Tabell 11. Energi- och kostnadsberäkningar för alternativet tilläggsisolering.  

Eftersom samma grundinvestering har använts för båda tjocklekarna, är det inte så konstigt att 
den ena ger bättre ekonomiskt utslag. Därför kommer denna tjocklek att användas i den 
kommande analysen. 

5.2.4 Sekundära faktorer 
Akustik 
Ljudabsorptionsfaktorn för Spraytec G är generellt hög, men skillnader de olika tjocklekarna 
emellan går att finna. Vid låga ljudfrekvenser, 200-1000 Hz, syns en tydlig fördel med att ha ett 
tjockare isoleringsskikt. I detta intervall är ljudabsorptionsfaktorn 20-50 procentenheter högre för 
ett 50 mm skikt jämfört med ett 30 mm skikt. Om ljudfrekvensen uppgår till värden på 1250-
3000 Hz, är det tvärtom fördelaktigt med ett 30 mm skikt. Här är dock skillnaderna betydligt 
mindre och uppgår till maximalt 10 procentenheter.91 Absorptionsfaktorn för 50 mm skiktet går 
över 0,9 vid 630 Hz, medan den för 30 mm skiktet når denna nivå först vid ca 1100 Hz. Vid 
högre frekvenser än så håller sig båda alternativen runt detta värde. 

Brandsäkerhet 
Spraytec G har brandklassen A2. 

Användning av lokalen 
Som lokalen är utformad i detta alternativ, blir skillnaden från nuläget bara den att takhöjden 
minskar med 30-50 mm. Problematik kan uppstå när ventilation ska installeras i likhet med 
nuläget. Man kan tvingas att montera anläggningen på golvet, vilket skulle inkräkta på 
produktionslinornas utrymme. Ett annat alternativ är att montera denna anläggning utomhus 
ovanpå taket, men detta innebär i sin tur att någon form av skyddande utrymme måste byggas.  
  

                                                
91 Nils Wancke 

Material λ-värde(W/mK) Tjocklek(mm) U-värde(W/m2K) Area (m2) 
Spraytec G 0,032 30/50 1,0667/0,64 994,5 
Lättbetong 0,14 200 0,7 994,5 
Takpapp 0,8 20 40 994,5 
Fönster 0,2 1 + 1 100 8,6 + 5,8 
Luftspalt 0,0714 10 7,14 8,6 + 5,8 
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6. Jämförande analys 
Alternativen är analyserade enligt vår utvärderingsmodell och jämförs även mot varandra. 
Jämförelsen sker på två sätt, där det ena är hur de undersökta egenskaperna ser ut för de olika 
alternativen, vilket följs av en relativ jämförelse på vilken förändring mot nuläget som 
alternativen ger. 

Egenskap Befintligt tak Nytt tak Tilläggsisolera 
Kostnadsbesparing/år Ingen 27 440 kr/år 15 840 kr/år 
Energibesparing i kWh/år Ingen 77% 45% 
Investering Ingen 4 000 000 kr 750 000 kr 
Paybacktid (50 år livslängd) 0 197 64 
Brandklass A1 A1 A2 
Akustik Dålig Mycket bra Mycket bra 
Användning av lokalen Dålig Mycket bra Dålig 

Tabell 12. Sammanställning av egenskaper för nuläget, alternativet nytt tak och alternativet tilläggsisolering.  

Förändring i energikostnad investering/payback och kapitalvärde 
En bedömning av de olika alternativen enbart efter hur energieffektiva de är ger att det klart 
bästa alternativet är det nya taket, då det har lägst kostnader för uppvärmning och kyla, enligt vår 
modell. Både nuläget och alternativet att tilläggsisolera, är således underlägsna ur aspekten 
energieffektivisering.  
Tas hänsyn till investeringskostnaderna är det i särklass dyrast att bygga om taket och den årliga 
kostnadsbesparing som det nya taket ger står ej i relation med investeringen då såväl 
paybacktiden som nuvärdet är extremt höga. Dock så har även tilläggsisoleringen en 
återbetalningstid som överskrider den ekonomiska livslängden, vilket gör den inte heller är ett 
bra alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv. Inga av alternativen kommer att ha återbetalat sig 
inom den ekonomiska livslängden. Detta trots att man ser en rejäl sänkning av energiförlusten 
genom taket, 77% respektive 45%.  

 
Sekundära egenskaper 
Ingen nämnvärd skillnad i brandklassningen finns mellan de tre alternativen, i och med att alla 
ligger i brandklass A. Dock så hade en konstruktion som inte är brandsäker aldrig varit påtänkt, 
så denna egenskap kan ses som en som skall bibehållas i alternativen. 
Den befintliga takkonstruktionen ger dålig akustik på grund av den låga ljudabsorptionsfaktorn. 
Akustiken i lokalen får en klar förbättring om någon av de alternativa lösningarna skulle 
genomföras. Innertaket kommer att vara belagt med en platta vars huvudfunktion är att absorbera 
ljud och Spraytecs har ljudabsorption som ett av sina primära syften tillsammans med 
värmeisolering. 

Den platsbrist som råder vid den befintliga takkonstruktionen kan enbart förbättras med ett nytt 
tak. I denna aspekt ger enbart det nya taket en förbättring. Tilläggsisoleringen sker dock i relativt 
tunt skikt på 30 mm eller 50 mm så någon nämnvärd försämring sker inte. 
Det nya taket har även en fördel i att det ger en mer flexibilitet i utnyttjandet av lokalen. 
Utrymmet över innertaket kan användas, i och med att ventilationsrören kan ligga där. Om annan 
verksamhet kommer att komma att bedrivas finns det stor potential att det nya taket kan 
tillgodose alla krav. Behåller man den befintliga takkonstruktionen, med tilläggsisolering eller 
inte, så kommer ventilationen att ta upp plats i lokalen, vilket innebär att framtida bruk av 
lokalen begränsas. I värsta fall kan påtänkt verksamhet inte bedrivas i lokalen.  
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Förändring mot befintlig konstruktion 
 
 
 
 
 
 
 

++: klar förbättring, +: förbättring, o: ingen skillnad, -: försämring, --: klar försämring 
Tabell 13. Sammanställning av förändringen mot nuläget för de två förändringsalternativen   

Den enda nackdelen med att bygga om taket är att investeringskostnaden är väldigt hög i 
jämförelse med vad man tjänar i energieffektivisering. Men även om det är den enda så är det 
förhållandet av största vikt i ett beslutstagande. Liknande gäller för att tilläggsisolera, 
besparingarna är inte tillräckligt stora i förhållande till investeringen.  
  

Egenskap Nytt tak Tilläggsisolera 
Förändring i energikostnad ++ + 
Investering/payback -- - 
Brandklassning o o 
Akustik ++ ++ 
Användning av lokalen ++ o 



	   	  
	   	  

28	  

7. Slutsatser 
7.1 Rekommendation 
Inget av alternativen ger enligt oss tillräckligt bra energieffektivisering för att kunna motivera en 
investering på enkom denna grund.  Även om man får en förbättring av akustiken så ses den som 
en sekundär parameter. De sekundära parametrarna skulle kunna motivera valet mellan två 
likvärdiga alternativ men inte göra en investering försvarbar. 

Således blir vår rekommendation att inte göra något åt taket i energieffektiviseringssyfte. De 
påtänkta åtgärder ger inte den förbättring som krävs. Lättbetongtaket idag är en acceptabel 
lösning. Lättbetongens betydligt sämre akustiska egenskaper upplevs som ett problem på plats. 
Med den ekonomiska aspekten som primär parameter, bör man dock fundera på om det kan 
finnas andra sätt att åtgärda den mindre behagliga arbetsmiljön. 
7.2 Kritisk granskning av eget arbete 
Modellen för energiflödena är förenklad, vilket gör att de framräknade besparingarna inte 
motsvarar verkligheten till 100%. Vi bedömer att den endast kan ge en uppfattning god nog för 
beslutsfattande. En mer verklighetstrogen modell skulle kunna åstadkommas genom att räkna 
med konvektionens inverkan, värmelagringen i materialen, samt att räkna hur utrymmet mellan 
inner- och yttertak påverkar.  
Eftersom det är minst skillnad mellan den nuvarande konstruktionen och alternativet att 
tilläggsisolera ger vår modell dessa emellan en bättre jämförelse. En mer exakt kostnadsbild 
hade även det kunnat ge vår modell större precision. De angivna investeringsvärdena är 
budgetofferter, vilka kan komma att ändras eller förhandlas om. Insamlad klimatdata har inte 
heller kunnat ske över en enhetlig tidsperiod och geografisk plats, vilket påverkar om än lite i 
förhållande till de förenklingar som gjorts.  
7.3 Förslag till fortsatt arbete 
Det här arbetet har syftat till att jämföra två väldigt specifika förbättringsalternativ i förhållande 
till nuläget. Förmodligen finns det många andra sätt att energieffektivisera ett tak på än de som 
har tagits upp här. Vill man enbart energieffektivisera taket så bör man exempelvis se över 
alternativet att tilläggsisolera utvändigt. Där kan material som inte togs upp i detta arbete 
undersökas och man kan då enbart fokusera på värmeisolering, eftersom de sekundära faktorerna 
här inte berörs.  

Alternativen gav störst förändring i akustik, vilket tyder på att akustiken är ett problem i lokalen. 
En utförligare undersökning, med akustiken som primär faktor, rekommenderas därför. En 
investering skulle på så sätt kunna valideras med tydligare siffror på vad förbättring av akustik 
har för positiva effekter i en monteringsverkstad som exempelvis förbättrad arbetsmiljö och 
förbättrat omhändertagande av personal. Man skulle här även kunna ha med värmeisoleringen 
som en sekundär faktor som ger ett positivt bidrag.  

När det gäller just det som har behandlats här, kan det dessutom finnas fler aspekter att väga in. 
Hur påverkar exempelvis lättbetongen behovet av antal bärande pelare i verkstaden? Går det att 
bygga ett tak som är så pass mycket lättare att man kan ha färre pelare och således vinna 
produktionsutrymme?
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Bilaga 1 
Beräkning av genomsnitt utomhus dygnstemperatur per dygn 
Den genomsnittliga dygnstemperaturen för varje dag har inhämtats för lokalen koordinater, 59,8 
17,55, för åren 1997 - 20111.  Med ett aritmetiskt medelvärde beräknas den genomsnittliga 
dygnstemperaturen. 
Bestämning av period för uppvärmning, kylning och varken eller 
Året har delats in i tre perioder baserat på genomsnittlig dygnstemperatur enligt följande. 
Genomsnittlig	  dygnstemperatur	   Behov	   Period	  
<	  10	  °C	   Uppvärmning	   9	  oktober	  –	  16	  Maj	  
10	  °C	  –	  15°C	   Inget	   17	  Maj	  -‐16	  juni,	  31	  augusti	  –	  8	  oktober	  
>	  15	  °C	   Kyla	   17	  juni	  –	  30	  augusti	  

Tabell 1. Fördelningen av uppvärmning, kylning och inget deras under året baserat på genomsnittlig dygntemperatur 

Beräkning variabler uppvärmning 
För den genomsnittliga dygnstemperaturen inomhus tas de timmar då lokalen är i drift i akt. 
Lokalen är i drift 18 timmar om dagen, måndag till torsdag, 10 timmar om dagen på fredagar, 
och inte alls på helgdagar. Med 20,5 °C under driftstimmar och annars 16°C i lokalen blir 
genomsnittstemperaturen för de tre fallen enligt följande. 
Timmar	  uppvärmning/dygn	   Genomsnitts	  temperatur	   Antal	  dagar	  
18	  timmar	   19,375	  °C	   114	  
10	  timmar	   17,875	  °C	   29	  
	  0	  timmar	   16	  °C	   70	  

Tabell 2. Genomsnittlig inomhustemperatur och antalet dagar fördelat på antalet uppvärmda timmar per dygn. Antalet dagar är 
beräknat för år 2012 

Den genomsnittliga dygnstemperaturen inomhus för den perioden blir således 18,06°C. Antalet 
timmar med uppvärmning är 5112. Den genomsnittliga dygnstemperaturen för perioden blir 
utomhus 2,11 °C. 

Beräkning variabler kylning 
Solstrålningen för koordinaterna 59,8 17,55 har inhämtats för åren 2007-2011 för den perioden 
som lokalen kyls2. Den genomsnittliga solstrålningen har beräknats under tidsspannet 07.00 – 
19.00, då det är under denna period som det är solstrålning. Utifrån data för väderstationen i 
Tullinge har den genomsnittliga utomhustemperaturen beräknats, då det är den närmaste belägna 
punkten som data kunde inhämtas för3. Den genomsnittliga utomhustemperaturen är beräknad 
för åren 2007-2010 för tidsspannet 09:00 – 18:00. Spannet av år respektive tid är valda för att 
bäst korrespondera med år respektive tid som den genomsnittliga solstrålningen är beräknad för. 
Resultat av detta gav 
qsol=320,7 W/m2 
tutedag= 19,06°C 
𝛼!"#å!"#"$ = 𝛼!"#   = 𝛼!""# = 10   !

°!!! kommer att antas under beräkningarna4. Vidare kommer 
transmittansen vid solstrålning antas vara 0,75 för tvåglasfönstren5 och emittansen ℇ vid 
solstrålning för takpappen 0,96.  
 
 

                                                
1 http://luftwebb.smhi.se/ 
2 strang.smhi.se 
3 http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/dataserier-2.1102 
4 Joachim Claesson 
5 Burström, Byggnadsmaterial, s 272 
6 Ekroth, Granryd, Tillämpad termodynamik, s. 512 


