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Uppdrag

Termografering av fastighet för att kunna identifiera och
dokumentera energiläckage.

Utomhustemperatur

Ca -2 grader Celsius. Halvmulet

Värmekamera modell

Flir T425. Emissivitet 0,95 om inget annat anges.

Fastighetsuppgifter enligt uppdragsgivare

Hustyp
Tak
Grundläggning
Grundmur
Stomme
Fönster
Fasad
Uppvärmningssystem
Ventilation
Förbrukning El och värme

1 plans hus
Sadeltak med tegel
Gjuten betongplatta
Träkonstruktion
Träkonstruktion
3-glas fönster
Träpaneler
Frånluftvärmesystem Nibe F750 med vattenburen
golvvärme
Självdrag
17000 kWh/18månader

Syfte med termografering av fastighet och småhus

Termografering av fastighet och småhus har för syfte att undersöka fastighetens
isoleringsförmåga och eventuellt hitta energiläckor eller brister i byggnaden.
Målsättningen är att ge nödvändiga underlag i form av infraröda bilder som kan underlätta
beslut om lämpliga åtgärder inför ett renoveringsprojekt. Detta leder till energibesparingar och
förebygger framtida skador av mer omfattande karaktär.
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Termogram 1. Bilden är tagen på vardagsrummet som ligger i anslutning av ytterväggen och den
vänstra innerväggen.
Iakttagelse.
Av temperaturmätningar kan man
konstatera en tydlig nedkylning
längs en del av taket (blå/lilla
färgad i den infraröda bilden) som
är ungefär en meter bred. Genom
att titta på färgåtergivningen kan
man få en bättre uppfattning om
bristernas utbredning eftersom de
mörkare färgerna återger stora
energiförluster.
Ytan i frågan är stor och bidrar
negativ till energikomforten
inomhus. Det är svårt att avgöra
vad det kan bero på. Orsaken bör
analyseras innan åtgärd sätts in
eller i samband med det.
Åtgärdsförslag.
Bör åtgärdas men orsaken
undersökas för att undvika
återkommande avvikelse. Ytor av
samma karaktär brukar normalt
visa jämnt temperatur på hela ytan.
Skillnader i temperatur kan ligga
till grund för framtida och mer
omfattande skador exempelvis
fuktvandring och mögel.
Övrigt.
IR_0019 : DC_0020;
IR_0021 : DC_0022;
IR_0023 : DC_0024.
Dessa bilder i CDn visar fler bilder
av området i frågan, tagna i en
annan vinkel.
Mätningar.
Referens T

Avvikande T

Delta T

Sp2 = 20,3 °C

Sp1 = 12,1 °C

D1 = 8,2 °C

Li2 = 21,1°C

Li1 = 16,5 °C

D2 = 4,6 °C
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Termogram 2. Bilden visar del av mansardtaket vid yttervägg.
Iakttagelse.
Av tempretaturpunkterna kan
man konstatera en tydlig
nedkylning och genom att titta på
färgåtergivning kan man få en bra
uppfattning om bristernas
utbredning. Yta ifråga är stor och
bidrar negativ till
energikomforten inomhus.
Troligvis har isoleringsmaterialet
sjunkit ihop genom åren och
oisolerade tomrum har uppstått
som följd. Ytan ovan fönstern
visar önskad isoleringsförmåga
och förstäkter därmed vår hypotes
om ihopsjunken isolering.
Åtgärdsförslag.
Oisolerade tomrum måste fyllas
på med passande
isoleringsmaterial.
Övrigt.
IR_0019: DC_0020;
IR_0021: DC_0022;
IR_0033: DC_0034;
IR_0035: DC_0036;
IR_0037: DC_0038;
IR_0039: DC_0040;
IR_0041: DC_0042;
IR_0043: DC_0044;
Dessa bilder i CDn visar precis
liknande isolerings problem och
bör även åtgärdas.
Mätpunkter.
Närliggande T
Sp3 = 17,7 °C

Referens T

Avvikande T

Delta T

Sp2 = 18,3 °C

Sp1 = 14,4 °C

D1 = 3,9 °C

Sp4 = 17,9 °C
Sp5 = 17,2 °C
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Termogram 2. Nedanstående bild visar kanten mellan yttervägg och golv i rum som ligger på
övervåningen.
Iakttagelse.
Kall luft läcker in vid övergången
mellan golv och ytterväggen som
medför stora värmeförluster.
För att uppnå en behagligt
termiskt inomhustemperatur bör
lufttemperaturen ligga mellan 18
och 22 °C. Detta medför i sin tur
att temperaturen på golv, tak och
väggar ska ligga ±2 °C jämfört
med inomhustemperaturen.
Köldbryggor med upp till 5°C
temperaturskillnad kan accepteras
om det rör sig om en liten
begränsad yta vid hörn mot
ytterväggar eller längs kanten
mellan golv och yttervägg. Just i
detta fall framgår större
temperaturskillnader med upp till
13,7 °C skillnad.
Åtgärdsförslag.
Springor eller skarvar vid
isolering längs kanten
yttervägg/golv måste drevas för
att minska värmeläckage. I
samband med detta kontrollera
gärna att ytor är torra och rena.
Övrigt.
Bild IR_0013 och DC_0014 visar
också samma yttervägg.

Mätpunkter.
Referens T

Avvikande T

Delta T

Sp4 = 17,0 °C

Sp1 = 3,3 °C

D1 = 13,7 °C

Sp4 = 17,0 °C

Sp2 = 7,8 °C

D2 = 9,2 °C

Sp4 = 17,0 °C

Sp3 = 7,9 °C

D4 = 9,1 °C

Sp4 = 17,0 °C

Sp5 = 10,0 °C

D5 = 7,0 °C
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Termogram 4. Bilden visar vinkeln mellan innervägg och tak i sovrum.
Iakttagelse.
Mindre otäthet i övergången
mellan innervägg och tak. Den
kalla fläcken är inte stor och
påverkar inte märkbart komforten
av inomhusklimatet. Skillnader i
temperatur kan dock ligga till
grund för framtida och mer
omfattande skador exempelvis
fuktvandring och mögel.
Åtgärdsförslag.
Orsak bör undersökas innan
åtgärd sätts in. Oisolerade
tomrum och luftfickor kanske
behöver fyllas på med passande
isoleringsmaterial.
Övrigt.
IR_0003: DC_0004;
IR_0036: DC_0037;
IR_0049: DC_0050;
Dessa bilder visar precis liknande
otätheter och bör ses om.

Mätningar.
Referens T

Avvikande T

Delta T

Sp2 = 20,0 °C

Sp1 = 16,6 °C

D1 = 3,4 °C
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Fakta om termisk analys och Mätmetodsbeteckningar

Att tolka bilderna: På högersidan av värmebilderna visas en färgskala. Den visar minsta och
högsta temperatur på hela den infraröda bilden. Färgskalan är unik för varje infraröd bild och
man kan därför inte jämföra färg/temperatur mellan två olika bilder. Man ska lägga mer fokus
på temperaturskillander på ytor av samma karaktär än själva temperaturen eftersom den
avslöjar eventuella isoleringsbrister och ojämnheter i temperatur.
Med ”Referens T” menas den temperatur som ligger till grund för jämförelse av två
mätpunkter med likartade termodynamiska egenskaper varav den andra visar en avvikande
temperatur här kallad ”Avvikande T”. Delta T är temperaturskillanden mellan Referens T och
Avvikande T.
Mätmetodsbeteckningar
Sp : Spot point (mätpunkt)
Ar : Area
Li : Linje

Slutsatser och rekommendationer

Som det framgår av bilderna är de allvarligare problemen kopplade till de kalla ytorna som
går längs taket i vardagsrummet ”termogram 1 och 2”. Det är stora ytor som troligtvis inte är
tillräckligt isolerade och bidrar till den största energiförlusten i fastigheten.
Sovrum som upplevs kallt vid låga utomhustemperaturer är inte helt ovanligt problem i
nybyggda hus. Just rum som gränsar mot två ytterväggar är väldigt utsatta för avkylning
samtidigt som just i det här fallet är avståndet till värmesystemet relativt långt. Detta gör att
golvvärmetemperaturen inte riktig håller samma höga temperatur som i andra delar av huset.
Socialstyrelsens rekommendationer säger att temperaturen för normala boende bör ligga runt
20-23 °C och 22-24 är rekommenderad temperatur för äldre och sjuka boende.
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