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VEM VÄNDER VI OSS TILL?
Handledningen är främst till för dig som äger eller förvaltar flerbostadshus men
den kan även vara användbar om du t.ex. jobbar som konsult eller entreprenör.

BAKGRUND
Tilläggsisolering av vindsbjälklag är en relativt enkelt och vanlig
energieffektiviseringsåtgärd i hus som är från 1990-talet och äldre. Åtgärden
minskar värmeförlusterna vilket sparar pengar genom att energibehovet för
uppvärmning minskar.
Dessutom minskas värmeeffektbehovet vilket ger lägre belastning på el- eller
fjärrvärmesystemen när det är som kallast. Detta leder ofta till både minskade
kostnader och minskade fossila utsläpp.
Ytterligare en fördel är att tilläggsisoleringen kan förbättra inomhusklimatet i
lägenheterna direkt under vinden. Naturligtvis på vintern men även på sommaren
genom att isoleringen även isolerar mot höga temperaturer.

SYFTET MED HANDLEDNINGEN
Åtgärden kan verka enkel men innebär en förhöjd risk för att fuktproblem kan
uppstå. Risken ökar genom att temperaturen på vinden blir lägre efter isoleringen
vilket i kombination med eventuellt läckage av luft från lägenheterna och fuktig
utomhusluft, kan leda till problem.
Syftet med denna handledning är ta upp sådant som är viktigt att beakta för att
undvika fuktproblemen men även annat som man bör tänka på i samband med
planering och genomförande.
Som alternativ till isolering av vindsbjälklaget kan man välja att isolera på in- eller
utsidan av yttertak och ytterväggar. Det kan vara aktuellt om man vill skapa
ytterligare uppvärmd area för t.ex. varmförråd eller bostäder och om det finns
tillräcklig fri takhöjd. Denna handledning är dock inriktat mot isolering av
vindsbjälklag.
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PROCESSBESKRIVNING
Handledningen beskriver vad som behöver beaktas i de olika
stegen nedan. Som en del av förstudien väljer man om
arbetet ska genomföras som en utförande- eller
totalentreprenad. Vid totalentreprenad är det den
kontrakterade entreprenören som genomför projekteringen
vilket gör att steg D HANDLA UPP görs direkt efter steg A
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FÖRSTUDIE
OCH BESLUT

Gör först en översiktlig bedömning av både den potentiella nyttan och dels
svårigheter som är viktiga att beakta. Detta leder till beslut om att genomföra
åtgärden eller ej. Förstudien kan göras med egen personal eller konsult. Ibland kan
en potentiell utförare/entreprenör bidra till underlaget som del av sitt
offertunderlag.

#1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR.
GÖR EN INSPEKTION PÅ VINDEN, DOKUMENTERA
GÄRNA MED BILDER.
a) Vad är det för bjälklagsarea, vad är det fri höjd (vid takfot och nock)?
b) Finns tecken på fuktskador (t.ex. missfärgningar på virke, mögellukt etc).
c) Är det tomt på vinden eller fungerar den som förråd etc. Ska dessa funktioner
vara kvar där eller flyttas? Vad behöver rivas ut och vad behöver byggas upp igen?
d) Finns det behov av nya gångbryggor för passager, inspektion etc.
e) Finns det behov av att renovera eller komplettera installationer på vinden (el,
ventilation, avluftningar etc.)
f) Vad behöver göras åt befintligt bjälklag? Vad finns för befintlig isolering, hur
mycket och hur är skicket. Behöver t.ex. gammal isolering tas bort för att kunna
säkerställa en god täthet?
g) Hur ser möjligheterna ut att avlägsna utriven isolering och annat material och
hur kan ny isolering tillföras praktiskt. Tänk på störningsrisk för de som bor i huset.
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FÖRSTUDIE OCH
BESLUT FORTS.

#2 HUR MYCKET LÄGRE ENERGIKOSTNAD FÅR VI?
a) Räkna ut besparingen i köpt energi (el, fjärrvärme) i kWh/år. Räkna gärna
med några olika alternativ för tjocklek på tilläggsisoleringen. T.ex. kan 200-300
mm lösull vara en rimlig tjocklek att lägga ovanpå en befintlig isolering som är
100 - 150 mm. Tänk på att den ytterligare energibesparing man uppnår med att
t.ex. lägga på 400 mm istället för 300 mm är relativt liten, samtidigt som
fuktriskerna blir större.
b) Räkna ut besparingen i kronor per år (ta hänsyn till eventuella
effektrelaterade faktorer i prissättningen).
c) Tänk på att besparingskalkylen förutsätter att temperaturen i lägenheterna
inte blir förhöjd efter isoleringen vilket ofta kräver att man behöver sänka
framledningstemperaturen och justera in värmesystemet efter åtgärden.

#3 BEDÖM INVESTERINGSKOSTNAD OCH LÖNSAMHET.
a) Ta in budgetpris från ett par entreprenörer och bedöm dessa. Glöm inte att få
med kostnader för extra arbeten som följer av punkt 1 ovan.
b) Komplettera kalkylen med kostnader för injustering av värmesystemet och
andra åtgärder som kan krävas för att få rätt inomhustemperatur efter
isoleringen.
c) Gör en lönsamhetskalkyl enligt företagets praxis.

#4 BEDÖM ANDRA VÄRDEN.
a) Möjlighet till förbättrat inomhusklimat för de boende.
b) Möjlighet att förbättra tillgänglighet för servicepersonal.
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#5 GÖR EN TOTAL BEDÖMNING OCH FATTA BESLUT.
a) Väg samman kalkylresultatet, andra värden och eventuella särskilda
svårigheter/risker som har kommit fram i den inledande bedömningen.
b) Fatta beslut om att genomföra eller ej.

#6 BESTÄM HUR ARBETET SKA LÄGGAS UPP.
a) Samordning med andra åtgärder i samma byggnad.
b) Samordning med andra vindsisoleringar om fastighetsägaren har flera
byggnader som är aktuella att isolera.
c) Bestäm om arbetet ska genomföras som en utförandeentreprenad
(beställaren ansvarar för projekteringen) eller totalentreprenad
(entreprenören ansvarar för projekteringen).
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PROJEKTERING:
UNDERLAG

En del av nedanstående kan redan ha undersökts i förstudien medan annat
underlag behöver kompletteras. Detta är en checklista för vad som behöver
undersökas och beskrivas som underlag till projekteringen. Som beställare bör du
kontrollera att den som gör projekteringen har beaktat dessa frågor.

#1 EV. INREDNING/ANVÄNDNING (T.EX. FÖRRÅD) SOM
KOMPLICERAR GENOMFÖRANDET.

#2 TAKETS TYP/KONSTRUKTION (TAKLUTNINGAR,
GEOMETRI OCH INRE VOLYM)

#3 YTTERTAKET.
a) Konstruktion/skikt. (bärande konstruktion, råspont, tätskikt, taktäckning).
b) Ålder och skick.
c) Täthet vid genomföringar och luckor, takavvattningens funktion.
d) Närliggande underhållsbehov som med fördel kan samordnas med isoleringen.
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#4 BJÄLKLAGET.
a) Konstruktion/skikt.
b) Befintlig isolering, ursprunglig och tidigare tilläggsisolering.
c) Tätheten. Generell fuktspärr (kondition), luckor, genomföringar
(termografering kan vara en metod för att spåra problem). Även om bjälklaget
består av betong kan det finnas läckor vid olika genomföringar för rör och kablar
som behöver tätas.
c) Hur ventileras angränsande lägenheter? Om det finns mekanisk till- och
frånluft bör man se till att lägenheterna normalt håller ett undertryck eftersom det
förhindrar fuktig luft att tränga upp på vinden. Övertryck i lägenheterna är en stor
riskfaktor som bör åtgärdas.

#5 VINDENS VENTILATION, VENTILER, TAKFOT, ANDRA
SPRINGOR/ÖPPNINGAR.
a) Risk för att regn/snö kommer in genom öppningar. Finns några synliga spår?
b) Befintlig ventilation av vinden via takfot och eventuella ventiler.
c) Risk för att luftrörelser på vinden kan påverka isoleringen (särskilt lösull är
känslig för vind).
d) Inventera vilka ventilationskanaler och andra installationer (vattenrör,
avluftning från avlopp mm) som finns på vinden. Kontrollera täthet och isolering.
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#6 EV. SKADOR OCH BEFINTLIGA PROBLEM.
a) Lukt, synliga rötskador, missfärgningar eller misstänkt mögelpåväxt. Vid synliga
skador kontakta expertis för rätt åtgärd.
b) Förmodade orsaker till skador eller påväxt (t.ex. inläckage av varm fuktig luft
via otätt bjälklag, felaktig hantering av byggmaterial vid byggnation, otätt yttertak,
yrsnö).
c) Mögelprovtagning kan övervägas om det är uppenbara problem på vinden eller
i bostäderna. Observera dock att det ofta finns någon form mögel vid
provtagningar på träytor i dessa miljöer utan att det behöver innebära problem.

#7 DOKUMENTERA I TEXT OCH BILD!
a) Fotografera som underlag dokumentationen. Tänk på att det kan vara svårt i
praktiken vilket kräver förberedelse och god utrustning.
b) Dokumentera var bilderna är tagna. Lägg gärna in i ett dokument tillsammans
med text som beskriver vad bilden visar och vad man särskilt bör uppmärksamma.
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PROJEKTERING:
BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Följande är en checklista på vad som bör framgå i teknisk beskrivning av
isoleringsåtgärden.

#1 UTFORMNING AV SJÄLVA ISOLERINGEN.
a) Ska tidigare isolering tas bort eller ligga kvar.
b) Isoleringsskiktets tjocklek.

#2 ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA, ÖKA ELLER STYRA
VINDENS VENTILATION.
a) Bestäm eventuella åtgärder för att begränsa vindens ventilation (t.ex. genom
att ventiler sätts igen eller att öppningar vid takfoten minskas). Åtgärderna kan
behöva göras för att minska fukttillskott från utomhusluften och bör grundas på
utlåtande från fuktsakkunnig.
b) Installation av avfuktare på vindar är också möjligt. Man bör dock vara
medveten om det tillsyns- och underhållsbehov som följer med en sådan insats.
c) Styrd ventilation (som ventilerar bara när ånghalten är lägre ute än inne). Även
här binder man in behov av tillsyn och underhåll.

#3 METOD OCH MATERIALVAL
a) Lösull, isolerskivor eller kombination. Lösull är vanligast vid tilläggsisolering.
b) Mineralull eller biobaserat isoleringsmaterial. Mineralull är väl beprövat medan
biobaserade material har lägre klimatpåverkan vid tillverkning.
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#4 VINDAVLEDARE, SARGAR ETC.
a) Åtgärder för att hindra att ventilationsluft via takfoten blåser in i isoleringen.
b) Skydd mot inträngning av nederbörd i samband med stark vind.
c) Skydd så att inte isoleringen täcker ventilationsspalter.
d) Sargar kring luckor genom vindsbjälklaget.

#5 ÅTGÄRDER SOM SÄKERSTÄLLER YTTERTAKETS TÄTHET
a) Ev. samtidig större renovering av yttertaket (baserat på allmän kondition/
ålder).
b) Ev. möjlighet att isolera yttertakets utsida (kompletterande kondensisolering).
c) Ev. intresse att isolera hela yttertaket (till parallell-tak), för att t.ex.
åstadkomma varma förråd.
d) Ev. underhållsåtgärder/ mindre reparationer (viktigt att få täta genomföringar,
anslutningar, infästningar, skarvar, överlapp).

#6 ÅTGÄRDER SOM SÄKERSTÄLLER VINDSBJÄLKLAGETS
TÄTHET
a) Vid behov ta bort befintlig fyllnadsmaterial/isolering och lägg ut ett nytt eller
förbättrat spärrskikt (om det behövs för att säkerställa tätheten).
b) Täta vid alla genomföringar.
c) Om möjligt se till att angränsande lägenheter har undertryck via mekanisk
ventilation (övertryck är en riskfaktor).
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#7 ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA ATT LUFT FRÅN
SPALTER I FASADEN TILLFÖRS VINDEN.
a) T.ex. kan en spalt innanför tegelfasad föra upp fuktig luft på vinden. Sådana
eventuella luftflöden kan behöva avledas.

#8 INSTALLATIONER PÅ VINDEN SOM BEHÖVER BEAKTAS
INNAN ISOLERINGEN LÄGGS PÅ.
a) Finns det installationer som behöver förnyas?
b) Ventilationskanaler som kan behöva isoleras.
c) Vattenledningar, värmesystem, avluftningar etc. som kan innebära risk för
läckage eller kondensutfällning.
d) Kan vara en fördel att samtidigt installera arbetsbelysning om sådan saknas.

#9 GÅNG/KRYPBRYGGOR/EV. NYA TAKLUCKOR FÖR ATT
KUNNA INSPEKTERA/UNDERHÅLLA INSTALLATIONER MM.
a) Minskar risken att isoleringen blir nedtrampad etc.
b) Se till tillgänglighet för normalt servicebehov.
c) Tänk igenom vad som behöver kommas åt (även för t.ex. skadedjursbekämpning).

#10 BRANDSKYDD
a) Åtgärder på grund av otäta genomföringar eller ventilationskanaler och
bristfällig brandskyddsisolering.
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Om man har valt en utförandeentreprenad (enligt AB 04) sker upphandlingen efter
projekteringen. Vid val av totalentreprenad (ABT 06) ingår detaljprojekteringen
i det som handlas upp. Följande punkter är en checklista för vad som bör framgå
i entreprenadavtalet.

#1 UPPHANDLINGSUNDERLAG/AVTAL
a) Beskrivningar/krav som säkerställer åtgärder för att uppnå täthet uppåt och
nedåt, önskad ventilation, skydd mot yrsnö och regn etc. enligt ovan.
b) Uppgift om beräknad energibesparing.
c) Produktdata för isoleringsmaterial.
d) Metodbeskrivning.
e) Standarder, prestandadeklaration.
f)

Garantier.

#2 ENTREPRENÖREN
a) Bör uppfylla ”behörig lösull”.
b) Referenser.
c) Försäkringar.
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#3 HUR SAMPLANERING TILLSAMMANS MED
ENTREPRENÖR SKA SKE
a) Information till de boende.
b) Tillfartsväg och tillgång till elkraft.
c) Arbetsmiljöansvar.

#4 KONTROLL/BESIKTNINGAR
a) Besiktning innan isoleringen läggs på, foto och film.
b) Entreprenörens egenkontroll, Installationsprotokoll.
c) Slutbesiktning.
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#1 UNDER GENOMFÖRANDET
a) Säkerställ information till boende.
b) Hantera praktiska frågor på plats (t.ex. tillfartsvägar, elkraft).
c) Kontrollera utförandet på plats.

#2 EFTER GENOMFÖRANDET
a) Slutbesiktning.
b) Följ upp uppnådd energibesparing. Kontrollera om framledningstemperaturen
kan sänkas och om en injustering av värmesystemet behöver göras (isolering kan
ha stor effekt på de till vinden angränsande lägenheterna).
c) Undersök om inomhusklimatet har förbättrats (om det funnits tidigare
problem).
d) Inför gärna okulär besiktning som årlig rutin. Kan kombineras med löpande
fukt/temperaturmätning med logger. Viktigt med sakkunnig person som
utvärderar dessa uppföljande mätningar.
e) Garantibesiktning.

