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Sammanfattning 
 
Syftet med arbetet var att ta reda på vilka faktorer som påverkar klimatet för 
lamellparkett på golvvärme i våra småhus. Under vilka omständigheter blir klimatet 
mer ogynnsamt med golvvärme än utan? 
 
Detta gjordes genom en fältstudie för att översiktligt inringa påverkande faktorer och 
få en helhetsbild över förekommande problematik. Därefter gjordes mätningar för att 
se vilket klimat och vilka temperaturer lamellparkett utsätts för i praktiken. Bland 
annat mäts temperaturfall över en golvkonstruktions olika skikt, relativa 
luftfuktigheten, RF, och temperatur vid golvnivå jämfört med brösthöjd och 
utomhusvärde, samt temperaturfall över golvvärmeslingorna. 
 
Resultatet indikerar att golv av bok tar skada oftare än andra träslag, här har dock ej 
påvisats att skadorna skulle vara mer frekvent förekommande vid golvvärme än utan. 
Det är väsentligt färre som upplever att de har påverkade golv än vad denna studie 
visar. 
 
 
 
Abstract 
 
The purpose of this assignment is to specify the factors affecting the climate for multi-
layer parquet on heated floors in our houses. Under what circumstances does the 
heated floor affect the indoor climate in a bad way? 
 
The question will be answered by a field study in order to get an overarching 
perspective of the affecting factors and get the bigger picture of the problem 
accurate. Following measurements on a new house was made to se what climate 
and temperatures multi-layer parquet is exposed to in reality.  
 
The results indicate more trouble with beech than oak. There is a smaller group 
feeling their floor is affected in some way, than this study shows. 
 



 4

Innehållsförteckning 

FÖRORD 2 

SAMMANFATTNING 3 

ABSTRACT 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 

BAKGRUND 6 

GOLVVÄRME - VATTENBUREN 7 
GOLVKONSTRUKTION MED GOLVVÄRME 8 

INSTALLATION OCH LÄGGNING AV GOLVVÄRME 9 
REGLERING 11 

LAMELLPARKETT 13 
LÄGGNING AV TRÄGOLV 14 
SKADOR PÅ TRÄGOLV 15 

INOMHUSKLIMAT 17 
VÄRMEÖVERFÖRING VID BERÖRING. 17 
UPPLEVELSE AV INOMHUSKLIMAT MED GOLVVÄRME 18 

LUFTFUKTIGHET 19 
VÄRMEBEHOV 21 
ARKITEKTUR OCH ESTETIK 23 
BRUKARVANOR 23 
MÄTUTRUSTNING 24 

UTFÖRANDE 25 

ARBETSPLAN 25 
AVGRÄNSNINGAR 25 
FRÅGESTÄLLNINGAR 26 
STUDIE A 27 

OBJEKTBESKRIVNING A 28 
RESULTAT A 33 
RESULTATSAMMANFATTNING A 36 
ANALYS OCH SLUTSATSER A 37 
DISKUSSION A 37 



 5

STUDIE B 38 
OBJEKTBESKRIVNING B 38 
MÄTNINGAR B 40 
BESKRIVNING AV MÄTPUNKTERNAS PLACERING 41 
VÄDER 48 
MÄTRESULTAT B 49 
RESULTATSAMMANFATTNING B 54 
ANALYS  OCH SLUTSATSER B 54 
DISKUSSION B 54 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 55 

FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 56 

SAMARBETSPARTNERS 57 

 
 
 



 6

  
Bakgrund 
 
Kombinationen lamellparkettgolv och golvvärme är relativt sett en modern företeelse. 
Idag är det vanligt att man i småhus bygger golvvärme som enda värmekälla. På 
golvvärmen lägger man gärna trägolv, ofta en lamellparkett. Lamellparkettens inträde 
på marknaden som alternativ till massiva trägolv skedde för omkring 50 år sedan.  
 
Trägolv rör sig alltid, oavsett om det finns golvvärme eller inte under, däremot kan 
rörelsen bli större hos golv med golvvärme. Maximal tillåten yttemperatur på trägolvet 
är 27 ºC, enligt både AMA1 och Golvbranschen.2 Vid höga temperaturer och låga 
relativa luftfuktigheter, RF, sker en uttorkning av såväl trä som många andra 
byggnadsmaterial. När trä torkar och fuktkvoten sjunker blir krympning ofta en följd, 
vilket i lamellparkett kan leda till sprickor, kupighet och stavsläpp. För hög fuktkvot 
kan också generera formförändringar hos materialet, dessutom kan limfogarna 
skadas. 
 
Det är en allmän uppfattning i branschen att lamellparkett och andra trägolv under 
senare år uppmärksammats på grund av problem som sprickor, stavsläpp och 
kupighet med mera, även om omfattningen totalt inte är stor. Frågan som branschfolk 
och konsumenter ställer sig är om denna problematik härrör från golvvärmen, 
förändrade planlösningar eller ökad ventilation etc. 
 
Skadas golv med golvvärme oftare än golv utan golvvärme? Är det endast 
golvvärmen i sig som orsakar problemen eller är där flera omgivande faktorer som är 
med och påverkar. Vilka är de faktorer som påverkar golven och hur går dessa att 
förändra för ett optimalt inomhusklimat för lamellparketten. Detta är frågeställningar 
som detta arbete skall belysa och försöka finna svar på. 

 

                                                           
1 Svensk Byggtjänst, AMA, Nordstedts AB 1998 
 
2 Golvbranschen GBR, Trägolv på golvvärme, utgåva 1:2003 
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Golvvärme - vattenburen 
 
Golvvärme har en lång historia. Redan under romartiden lät man förbränningsgaser 
från centralt placerade eldstäder ledas ut i kanaler under golvet. I Storbritannien 
började man under 20-talet utveckla system liknande de vi använder idag. Sedan 
1980-talet får man i Sverige betrakta golvvärme som ett etablerat värmesystem.3  
 
Det finns tre typer av system för golvvärme, vattenburen värme, luftburen värme och 
värmeavgivande el-slingor. Vattenburna system är det som dominerar marknaden 
idag. Framför allt läggs vattenburen golvvärme vid nybyggnation och elburen vid 
ombyggnad. I Sverige förkommer luftburen vanligast i industrilokaler, främst 
beroende på den höga bygghöjden.  
 
 
 

Figur 1. Beskrivning av värmesystem för jord- och bergvärmepumpar.4 
 
I detta arbete behandlas huvudsakligen vattenburna system från Energijägarna. 
Systemen är dimensionerade för ~70 W/m2 golvyta vid en inomhustemperatur på  
20 °C. Enligt BBR skall ett nybyggt hus idag inte ha större effektbehov än  
35-55 W/m2.  
 
 
                                                           
3 STR Teknikergrupp, Golvvärme i träbjälklag, PM nr 03:1, SP Borås 2003-06-01 
 
4 http://www.energijagarna.se/uploads/drift_skotsel_gv.pdf 2005-06-09 
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Golvkonstruktion med golvvärme 
 
Golvvärmesystemet samverkar termiskt med golvkonstruktionen på flera sätt. 
Utjämning av temperaturfältet från slingorna påverkas av materialval i och vid 
golvytan. Golvets termiska tröghet påverkar möjligheterna att reglera tillförd värme till 
rummet. Framförallt behöver golvkonstruktionen anpassas exempelvis i 
isoleringsgrad för golvvärme. Enligt AMA skall bjälklaget utformas i samråd med 
parkettillverkaren beträffande golvkonstruktioner med golvvärme. Detta är exempel 
på konstruktioner med lamellparkettgolv enligt AMA. Hur golvkonstruktionen är 
uppbyggd är viktigt för hur golvvärmen skall fungera. En grund med golvvärme är 
varmare än en utan. 
 
 

 
Figur 2.  Bilderna beskriver olika typer av golvkonstruktioner anpassade för 
golvvärme 5                   
 

 
                                                           
5 AMA-nytt, Rätt installation av elvärme i golv, Ama-nytt vvs el utgåva 2:2003 s46-48 

 
Betongbjälklag, ingjuten golvvärme, ångspärr, 
grålumppapp 

 

 
Betongbjälklag, fuktskydd, golvvärmeslingor, 
grålumppapp 

 

 
Träbjälkag, spårade golvspånskivor, 
ångspärr, grålumppapp  
 

 
Träbjälklag, glespanel och golvvärme, ångspärr, 
grålumppapp 

 Träbjälklag, golvvärme i 
bjälklagsplåtar, ångspärr, 
grålumppapp 

Träbjälklag, golvskiva, 
golvvärme i 
avjämningsmassa, ångspärr, 
grålumppapp 
 

 
Golvbjälklag, ångspärr, 
isolerskivor, värmefolie, 
grålumppapp  
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Installation och läggning av golvvärme 
 
Det finns många varianter av system för vattenburen golvvärme på marknaden. 
Generellt ligger slingorna ingjutna, i kassett, spårade spånskivor eller mellan 
glespanel. 
 
Energijägarna har två olika system för golvvärme. Det ena systemet har rör ingjutna i 
betong, detta system används på platta på mark. Rören är diffusionstäta och speciellt 
anpassade för golvvärme. Förläggningen sker med skena som fixerar rören vid 
gjutning och därmed tillser att rören hamnar på erforderligt djup. Rören ligger med 
fördel under armeringsnätet så slipper man problem med att slingorna flyter upp. 

Figur 3. Denna bild visar ingjutna värmerör  för ett golvvärmesystem till 
betongbjälklag.6 
 
Det andra systemet är slingor i kassett som läggs flytande på ett bärande undergolv. 
Systemet består av en kraftig aluminiumplåt med pålimmade cellplastskivor under. 
Generellt används kassettsystem till mellanbjälklag av trä.  

 
Figur 4. Bilden visar värmerör i kassett för golvvärme på bjälklag av trä7

                                                           
6 produktblad Energijägarna 
 
7 http://www.energijagarna.se/11.html 2005-06-09 
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Beroende på underlag kan man stegljudsisolera under golvet, exempelvis med 
lumppapp. Trägolv skall alltid skyddas med en underliggande ång- eller fuktspärr. 
Istället för en stegljudsdämpning och en separat ångspärr lägger man ofta en matta 
med båda dessa egenskaper kombinerat, till exempel aerofoam. Det är dessutom 
viktigt att det inte finns någon luftspalt mellan golvvärmen och trägolvet. Det är vanligt 
förekommande att man lägger 13 mm golvgips på golvslingorna. Golvgipsen skyddar 
slingorna innan övergolv kommit på plats dessutom fördelar det värmen bättre i 
övergolvet. Dock krävs en aning högre utgående temperatur för att få önskad värme. 

 
Figur 5. Energijägarnas system med kassetter är anpassat för denna typ av 
golvkonstruktion. a: trägolv eller lamellparkett  b: stegljudsisolering   c: ångspärr 
idag ersätts ofta stegljudsisolering respektive ångspärr av en slags duk som 
kombinerar båda egenskaperna    d: gips   e: kassettsystem  f: slinga  g: bjälklag med 
spånskiva 

 
Figur 6. Energijägarnas system för kassettgolvvärme.8 
 

                                                           
8 Produktblad Energijägarna 
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Det finns olika sätt att placera slingorna i ett golv. Tilloppsslingan skall ligga i 
randzonen mot yttervägg och kompensera för det större värmebehovet. 
Värmefördelaren bör placeras centralt i huset för att tilloppsslingorna skall bli så korta 
som möjligt. 

Figur 7 A och B. visar olika mönster att lägga slingorna i. Eftersom de flesta rum har 
både ytterväggar och innerväggar tillämpas i stort sett bara A. Dessutom minskar 
förnimmelsen av varm kontra kall slinga mellan fotstegen. 

 

Reglering 
 
Det vanligaste sättet att reglera temperaturen på utgående vatten till golvslingorna, 
cirkulationsvattnet, är genom maxbegränsad framledningstemperatur som styrs med 
temperaturinformation från en givare utomhus. I de olika rummen för respektive 
slinga, finns temperaturgivare som mäter rumstemperaturen. Är det kallare än inställd 
temperatur öppnas ventilen till cirkulationsvattnet och är det varmare så stängs 
ventilen helt. Ventilen öppnas eller stängs genom reglering av ett termiskt styrdon. 
Detta är en typ av on-off reglering av golvvärmen. På returen från rummet strömmar 
vattnet genom en reglerventil där man förinställer vattnets flödeshastighet beroende 
på rummets effektbehov och slingans längd. 
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Figur 8. Golvvärmefördelare 9 
 
Cirkulationsvattnets temperatur är beroende på husets värmebehov, rådande 
utomhustemperatur och önskad inomhustemperatur. Vid önskad inomhustemperatur 
på 23 °C regleras framledningstemperaturen på vattnet enligt kurvan nedan. Val av 
kurva förinställs vid installation. 
 
 

 
Figur 9. Ungefärlig framledningstemperatur på cirkulationsvattnet vid olika 
utomhustemperaturer med 23 ºC inomhus.10 

 

                                                           
9 http://www.energijagarna.se/uploads/golvvarmefordelaren.pdf 2005-06-15 
10http://www.energijagarna.se/uploads/drift_skotsel_gv.pdf 2005-06-09 

 

1. Påfyllnings och avtappningsventil 
2. Anslutning golvvärmerör 
3. Returledningsstam 
4. Justerventil (svart) 
5. Avluftningsnippel 
6. Väggfästen 
7. Framledningsstam 
8. Avstängningsventil 
9. Termiskt styrdon 
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Lamellparkett 
 
En beskrivning av vad detta innebär är på sin plats. Inom byggbranschen kallas 
golvbräder uppbyggda av flera skikt för lamellbräder. Lamellbräderna bildar 
tillsammans lamellparkett. I dagligt tal kallas dessa golv, kanske inte helt rättvisande, 
endast för samlingsnamnet parkettgolv. Parkettgolv kan dock vara både massiva och 
av lameller. Golvbranschen har här valt att göra ett förtydligande och kalla 
lamellparketten för lamellparkett. I revisionen av AMA där det idag heter lamellbräder, 
föreslås en förändring av lamellbräder till det nya namnet lamellparkett. 
Förhoppningsvis kommer lamellparkett att bli det nya vedertagna begreppet för 
byggbranschen, golvindustrin, för konsumenter samt inom forskning och utbildning. 
Fortsättningsvis är det dessa golv som menas när lamellparkett skrivs. 
 
Trägolv kan vara massiva, parkett i form av massiva stavar, mosaik eller 
lamellparkett. För att ett golv skall få benämnas trägolv måste det enligt AMA 98 ha 
en tjocklek > 14 mm. Lamellparkett är ett golv som är uppbyggt av lameller, i detta 
fall av trä. Golven byggs ofta i tre skikt. I botten ett stabiliserande bottenskikt av trä. 
Mellanskiktet är stötupptagande och utförs i High Density Fibreboard, HDF, tvärlagda 
ribbor av furu eller gran, så kallad ribbmatta, eller plywood av exempelvis björk. 
Högst upp ligger ett ytskikt av trä. Ytskikten är idag enligt AMA minimum 3,6 mm 
tjocka. AMA är i dagsläget under revision, minimimåttet för ytskiktet är föreslagen till 
minst 2,5 mm samt regler om lackbeläggning som idag finns försvinner. 
Europastandarden11 för lamellparkett gäller som svensk standard sedan 2003- 06- 18 
och lamellparkett idag tillverkas efter denna.  
 

 
Figur 10 A,B,C. Bilderna beskriver olika uppbyggnader av lamellparkett.12 
 
Stavarna kan ha olika bredd och limmas i olika mönster. Det vanligaste är en, två 
eller tre stavar i bredd. En stav, kallad enstav kallas även för planka, det rör sig dock 

                                                           
11 Trägolv-lamellparkett, svensk standard, SS-EN 13489, 2003-06-18, Swedish Standards Institute 
 
12 Magazine trägolv, Tarkett 

C 1:lackskikt 2:lamell trestav 
3:tvärlagda ribbor av furu 
eller gran 4:stabiliserande 
bottenskikt.  

 
B 1:lackskikt 2:lamell enstav 
3:stabiliserande bottenskikt av 
björkplywood.  

 
 
A 1:lackskikt 2:lamell 
trestav 3:Mellanskikt av 
HDF 4:stabiliserande 
bottenskikt.  
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fortfarande om lamellparkett och inte massiva golv. Stavarna löper parallellt på 
lamellbräderna eller ligger i mönster, exempelvis som rutor. 
 
Enligt golvbranschen är det två träslag som är direkt olämpliga på golvvärme, bok 
och kanadensisk lönn.13 Dessa anses olämpliga eftersom de rör sig mer än andra 
träslag och att man då riskerar större springbildning kupning, och stavsläpp. 
 
 

Läggning av trägolv 
 
Vid läggning av trägolv skall golvmaterial, underlag och arbetsställe vara uppvärmda 
till minst 18 ºC. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara 30 - 60%. Då 
lamellparkett läggs på underlag  med golvvärme skall golvkonstruktionen vara 
försedd med fuktskydd av plastfilm. Vid större golvbrädder än 12 m skall golvet 
utföras med rörelsefog15. Golvbranschen själva har ytterligare rekommendationer. 
Lamellbräder och lamellrutor har en tiondel av rörelsebehovet gentemot massiv 
parkett. Det är mycket viktigt att även för lamellparkett lämna rörelsefogar kring, 
väggar trappor och dörrar etc. Rörelsefogar bör vara minst en mm per meter. 
 
 

 

                                                           
13 Golvbranschen GBR, Trägolv på golvvärme, utgåva 1:2003 
 
14 http://www.tarkett-floors.com/floors/site/sv-se/topic/wood/offer.asp 2005-06-08  
 
15 Svensk Byggtjänst, AMA, MD s 608-616, Nordstedts AB 1998 

Bok      Körsbär         Rödek             Ask            Björk                  Ek 

       
 Björk     Lönn       Ek           Sappele             Merbau           Europeisk lönn 

        
    
     

Figur 11. Här syns både, en-, två- och trestavar i olika mönster och träslag.14  
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Skador på trägolv 
 
Kupning 
Vid uttorkning av golvet kupas golvbräderna, lamellerna, enligt figur b benämnt som 
konkav kupning. Vid uppfuktning av golvet kupas golvbräderna enligt a, konvex 
kupning 
 
 

 

A    B 
 
Figur 12 A, B.  A Visar konvex kupning och B visar konkav kupning, eller så kallad 
skålning. 
 
 
Sprickbildning 
Om värmen under golvet blir för hög kan golvet torka ned till mycket låga fuktkvoter < 
5% med ökad risk för sprickbildning som följd. Fukt eller ångspärr skall alltid finnas 
under trägolvet med golvvärme för att inte fukt underifrån skall drivas upp. 
 

Figur 13. En spricka i en enlamellstav av lackad bok. 
 
Svikt och knarr eller klickljud 
Krympningar av bjälklag under ett flytande golv kan medföra att golvet flyter ojämnt. 
Vilket kan leda till svikt, knarr eller brustna limfogar. Det är viktigt att från början tänka 
på stegljudsdämpande underlag till golvet. 
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Springor 
Golvspringor kan uppstå när golvet vill röra på sig men den fria rörelsen hindras av 
tunga möbler, för små rörelsefogar kring trappor, pelare etc. Rörelsen hos golvet 
beror av luftfuktigheten i rummet. Det som här definieras som skador är avvikelser 
som enligt AMA ej accepteras om de överskrider ett visst värde eller omfattning. Vid 
läggning tillåts 0,2 mm springor. Inom garantitidens utgång tillåts två stycken 1 mm 
breda springor vid golvareor upp till 30 m2. 
  

Stavsläpp 
Stavsläpp kan uppstå vid mycket kraftig uttorkning av lamellparkett som ofta utmattas 
i limfogarna genom omväxlande uppfuktning och uttorkning. Uttorkningen ger upphov 
till stora spänningar i limfogen mellan stavarna och det spärrande mittskiktet. 

Figur 15. Här syns hur staven släppt från underlaget och bildar en bula i golvet. 
 
 
 

 

Figur 14. Bilden visar en springa i ett enstavs oljat ekgolv. Springan är mellan 
lamellbräderna och mäter 2 mm. 
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Inomhusklimat 

Värmeöverföring vid beröring.  
 
Ett golvs termiska egenskaper beror på ordningsföljd och tjocklek hos de ingående 
skikten, värmeledningsförmåga (λ), specifik värmekapacitet (C) och densitet 
(gamma). Värmetröghet kan dock inte räknas för färdiga golv. Värmebehagligheten 
för bara fötter beror också av golvtemperaturen. Intervallet för vilket man undviker 
obehagskänslor beror av hur påklädda fötterna är och om man går och står eller 
sitter. För gående och stående skall den vara mellan 17-28 °C och sittande 19-30 °C 
16, beroende på golvmaterial. Golvmaterial med låg värmeledning som trä, kräver 
lägre yttemperaturer för behaglig komfort jämfört med exempelvis keramiska material 
med hög värmeledning som kräver högre yttemperaturer. För att en behaglig 
inomhustemperatur skall uppnås, krävs det i normalfallet framledningstemperaturer 
på mellan 30-40 °C på cirkulationsvattnet. Generell maxtemperatur är 50 °C på 
cirkulationsvattnet17 . Observera att yttemperaturer för trägolv ej får överstiga 27 °C. 

Figur 16. Optimal golvtemperatur för bara fötter som funktion av överförd 
värmemängd under 10 min. Högst 11% av personerna väntas uppleva ”optimala 
temperaturen” som mindre behaglig18.  
                                                           
16 Handbok bygg- Husbyggnader och installationer, Liber förlag 1982 
 
17 Golvbranschen GBR, Trägolv på golvvärme utgåva 1:2003 
 
18 Handbok bygg- Husbyggnader och installationer, Liber förlag 1982 

  



 18

Upplevelse av inomhusklimat med golvvärme 
 
Det finns många uttalade fördelar och nackdelar med golvvärme. Den största 
fördelen sägs vara värmekomforten för bara fötter. Städning och möblering uppges 
ofta som orsaker till att man vill ha golvvärme. Många, bl.a. GBR varnar dock för 
kallras vid fönster. Dock borde inte kallras i sig vara ett problem utan snarare att man 
saknar motverkan till kallstrålning från glasytor. 
 
Tiitso19 gjorde 1998 en enkätundersökning med syfte att ta reda på de boendes 
åsikter om golvvärme och bostadens inomhusklimat i allmänhet. Studien skedde i 
Stockholm, barnängsstugan. Värt att notera är att undersökningen genomförts vid 
lägenheter i flerbostadshus, och resultat kan inte säkert motsvara förhållanden i 
småhus. Hälften av de tillfrågade ansåg att största fördelen var komforten med varma 
golv, nackdelar var att det är ett svårreglerat och trögt system. Mer än hälften är 
nöjda med värmekomforten som helhet och upplever heller ej drag vid fönster etc. 
Uppmätt relativ luftfuktighet i slutet av april varierade mellan 37-39 %. Lägenheterna 
var nyproducerade och sommar hade därför ej upplevts i dem. Resultat om trivsel är 
därför ej helt komplett. 

 
Figur 17. Andel personer med normala skor som efter tre timmars vistelse kan 
väntas vara otillfredsställda med golvets värmebehaglighet vid olika 
golvtemperaturer, Sittande vill ha en grad högre och stående en grad lägre än i fig.20 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
 
19 Tiitso Linda, Golvvärme i flerbostadshus, Examensarbete Kungliga Tekniska Högskolan 1998:8E 

20 Handbok bygg- Husbyggnader och installationer, Liber förlag 1982 
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Luftfuktighet 
 
Enligt BBR är rekommenderad RF inomhus 30-60 %, både av hälsoskäl samt av 
hänsyn till trämöbler och golv etc. Det är dock vanligt i norden att RF inomhus 
varierar mellan 20-70%, även inom detta intervall kan det dock tillkomma toppar och 
dalar med högre respektive lägre värden. I mätningar gjorda av Utsi 199921 i Norge 
varierar värdena under september-november mellan 37-50% RF. 
 
Enligt Lanner22 beror samtliga haverier av lamellparkett på för höga yttemperaturer, 
extremt låg fuktighet i luften samt avsaknad av åldersbeständig ångspärr under golv 
så fukt i grund och bjälklag drivs upp. 
 

Figur 18. Ungefärliga riktvärden för den relativa luftfuktigheten i utomhusluften under 
sommar respektive vinter, en solig dag respektive en regnig dag.23 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Uttsi Sofia, Hur kombinationen golvvärme-golvkyla påverkar trägolvet på flygplatsen Gardemoen, 
    Examensarbete på Luleå Tekniska Högskola 1999:201 civ. 
 
22 Lanner Jonas, Varma trägolv, Golv till tak utgåva 7:2002 
 
23 http://www.smhi.se/sgmain/lopsedel/luftfukt.htm 
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Luftfuktigheten varierar kraftigt över året. Enbart golvvärme under trägolv behöver 
inte leda till problem om man lägger golvet med rätt förutsättningar och tar hänsyn till 
värmen redan vid läggning, luftfuktigheten borde däremot regleras inomhus under 
året.24 
 

 
Figur  19. RF Variationen utomhus och inomhus under en årscykel.25 
 
 Observera att inomhusklimatet är som torrast när utomhusklimatet är som fuktigast 
och tvärtom. Detta beror på att den kalla utomhusluften inte kan bära så mycket fukt 
som den betydligt varmare inomhusluften.

                                                           
24 Utsi Sofia, Hur kombinationen golvvärme-golvkyla påverkar trägolvet på flygplatsen Gardemoen, 
    Examensarbete på Luleå Tekniska Högskola 1999:201 civ. 
 
25 Torkat virke, Institutet för träteknisk forskning, Trätek, 1998 
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Ventilation 
 
Äldre hus saknar ofta mekaniska ventilationssystem. Ventilationen bygger istället på 
självdragsprincipen, vilket kan leda till både för hög och för låg luftväxling. I småhus 
som byggs idag är det vanligt med mekaniska frånluftsystem. Det innebär att fläktar 
suger ut luften och att friskluft tillkommer antigen genom tilluftsdon eller genom 
otätheter i byggnaden. Tryckbilden i huset påverkas av vind och 
temperaturskillnader. Med hjälp av balanserade system, där man har fläktar för både 
till och frånluft, kan man lättare planera flödet för en konstant trycknivå och på så vis 
minska riskerna för exempelvis fuktskador. Dock är det bra med så låg luftomsättning 
som möjligt med tanke på energiåtgången. 
 
Då luftutbytet vanligtvis är justerat till 0.5 omsättningar / timme, byts all luften 
teoretiskt ut på två timmar. Denna höga luftväxling ger vintertid lågt RF inne på grund 
av litet vatteninnehåll i den kalla uteluft som tas in och värms upp. 
 

Värmebehov 
 
Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid en värmebehovsberäkning. Många 
golvvärmeleverantörer räknar helt enkelt bara på antalet kvadratmeter och ett väl 
tilltaget värmebehov på 70 W/m2, men då kan det i vissa fall bli otillräcklig 
värmeeffekt beroende på stora glaspartier. Detta löses ofta genom höjd 
vattentemperatur vilket i sin tur kan ge golvtemperaturer på över 27 ºC. Vid stora 
värmebehov bör därför golvvärmen kompletteras med andra värmekällor. 
 
Det är en mängd faktorer som påverkar värmebalansen i en byggnad. Vid stora 
köldbryggor försvinner mycket energi, detta behöver då kompenseras. Omvänt kan 
det genereras ett tillskott av energi från solinstrålning, till exempel om byggnaden har 
mycket fönster. För att lättare kunna räkna på energiåtgång finns en modell26 för 
värmebalans i en byggnad. Tillförd värme är lika med bortförd och temperaturen blir 
konstant. 
 
ΦT+ΦTB+ΦS+ΦV+ΦH+ΦP+ΦC=0 
 
ΦT = Transmission genom homogena ytor, tak, fönster, dörrar, etc. 
ΦTB = Transmission genom köldbryggor 
ΦS = Värme genererad från solinstrålning 
ΦV = Värmeflöde genom ventilationen 
ΦH = Värmeflöde genererat av värmesystemet 
ΦP = Värmeflöde genererat av hushållsapparater, människor etc. 
ΦC = Värmelagringsförmåga 

                                                           
26 Teknisk termodynamik, Inst. Installationsteknik CTH,  
 niversitetsservice Stockholm 2001 



 22

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Övertäckningsgrad, tjocklek på isolering, fotbeklädnad, att fundera över vid 
golvvärme27.  
 
Oklart verkar också vara om golvvärme genererar högre eller lägre energiförbrukning 
än med exempelvis radiatorer. Både förespråkare och motståndare använder sig av 
argumentet. Roots och Hagentoft28 skriver i en artikel att enligt deras beräkningar blir 
energiåtgången 30 % högre för system med endast golvvärme jämfört med 
radiatorsystem. Detta på grund av bland annat att det behövs 80% tjockare isolering i 
grunden än för radiatorsystem samt att uppvärmningssäsongen blir längre av 
komfortskäl.  
 
Teknikergruppen hos Svensk Trähusindustri TMF, före detta STR, skriver att 
uppvärmningsbehovet alltid blir högre med golvvärme om inte inomhustemperaturen 
sänks. En ökning eller sänkning av uppvärmningsbehovet avgörs av 
isoleringstjocklek i grunden, vilket i sig ofta blir en avgörande ekonomisk faktor.29  
 
Det finns många åsikter om energianvändning vid golvvärme. En del menar att det 
skulle generera en energibesparing med golvvärmeinstallation. Med golvvärme kan 
man sänka inomhustemperaturen, eftersom fötterna hålls varma är det svårt att 
känna av en sänkning. Energibesparingen detta skulle medföra jämnas ofta ut av att 
man gärna förlänger uppvärmningssäsongen av komfortskäl. Golvvärme kan också 
orsaka omvänd fukttransport. Det inträffar när golvvärmen stängs av på våren och 
plattan får lägre temperatur än marken runtom. Om grunden är välisolerad nedåt 
slipper man fuktvandringen från marken och upp i plattan. 
 

                                                           
27 http://www.energi.konsumentverket.se/Documents/bock_bro_fold/golvvarme.pdf 2005-06-09, 
Statens energimyndighet, Konsumentverket, Boverket, Formas, Grundtips för golvvärme 
 
28 Roots Peter och Hagentoft Carl-Eric, Grundläggande fakta om golvvärme, Bygg och Teknik utgåva 
6:2000 
 
29 SP, Golvvärme i platta på mark  
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Arkitektur och estetik 
 
Arkitektur och estetik är en viktig aspekt. Lägger man trägolv för att det är snyggt 
eller praktiskt, lägger man golvvärme för att det blir snyggare i rummen utan 
element? Väljer man att ha högt i tak påverkas värmebehovet, som kanske inte kan 
täckas av enbart golvvärme. Vilket är då snyggast, sänkt takhöjd eller extra radiatorer 
Modet växlar och det går fort. Det är trendigt att inreda och möblera om hemma, man 
lägger om golv och tapetserar om. För inte många år sedan var rummen små med få 
fönster. Idag vill många ha stora öppna ytor och partier av glas. Även val av träslag 
till golven är en modefråga. Idag är det modernt med ekgolv, det senaste är lackade 
golv som ser ut och upplevs som oljade men med lättsköttheten som finns hos 
lackade golv. Idag består 60% av försäljningen av ekgolv jämfört med 15% bok enligt 
Tarkett. För ca 10-15 år sedan var det vanligaste träslaget bok.  
 
Tittsu har i sitt examensarbete gjort en enkätundersökning30. I denna framkommer ett 
antal fördelar man ser med golvvärmesystem jämfört med radiatorer. De faktorer 
man värderar högst är varma golv, jämn värmeföredelning samt avsaknad av 
radiatorer. Här nämns även ”underlättar möblering” och ” underlättar städning”. Detta 
tyder på att den estetiska aspekten på golvvärme är viktig. 
 

Brukarvanor 
 
Att de boende har stor inverkan på hur huset och dess system sköts och hur deras 
vanor påverkar kan man förstå. Frågan är väl egentligen hur mycket det skiljer mellan 
extremfallen och hur ’medelsvensson’ lever. Detta kan dock vara svårt att få värden 
på. Dock kan man fundera ut vad som kan påverka och faktiskt göra skillnaden 
mellan olika familjer och hur deras hus påverkas. Olika familjers levnadssätt och 
vanor kan ha olika inverkan på exempelvis den relativa luftfuktigheten.  
 
                 Antal personer i hushåll 
   Mängd blommor 
Relativ Luftfuktighet  Duschvanor 
   Tvätt 
   Matlagning 
       
                 Elektrisk apparatur 
   Värme från människor 
Inomhustemperatur  Matlagning 
   Dusch / tvätt 
                 Kamin etc. 
                 Olika temperaturönskemål 
 
Det förekommer att man i nya hus med litet värmebehov höjer inomhustemperaturen 
för att man vill känna golvvärmen. Ju mer annan tillskottsvärme som finns, desto 
kallare blir dessutom golven eftersom golvvärmen slås av då inomhustemperaturen 
överstiger inställd temperatur. 
                                                           
30 Tiitso Linda, Golvvärme i flerbostadshus, Examensarbete Kungliga Tekniska Högskolan 1998:8E 
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Mätutrustning 
 
Handburen fukt- och temperaturgivare 
Under fältstudien har jag mestadels använt en handburen Vaisala Luftfuktighets- och 
temperaturindikator HMI 31. 
 
Datalogger 
Installerade givare i provhuset kopplades till en datalogger av typen AAC-2 från Intab 
Interface-teknik AB. Loggern drivs med nätspänningen 230 V. Den har flera kanaler 
som över vilka man kan mäta ström- och spänningssignaler. Loggern är ansluten till 
ett GSM-modem vilket gör att loggern kan fjärrstyras och tömmas på data via det 
mobila GSM-nätet. 
 

 
Figur 21. Datalogger för  givarna i provhuset 
 

 
Vaisala Humitter  
Denna installerades i provhuset till studie B. Givaren sitter kopplad till dataloggern 
och känner av både temperatur och relativ luftfuktighet i rummet. RF mäts med en 
noggrannhet på ± 3% och temperaturen ± 0,6 ºC vid 20 ºC. 
Givaren har ett mätomfång på temperatur -10 - +60ºC och RF på 0-100%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22. Vaisalagivare för mätning av relativ luftfukighet och temperatur 
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Tiny Tag Plus 
Detta är en logger med två givare för temperatur och RF, tillverkad av Gemini 
dataloggers. Tiny Tag är batteridriven och är ej kopplad till den större dataloggern. 
Givarna har ett mätomfång på temperaturen på -30 - +50ºC och RF på 0-100%. 
 
Termoelement 
Ett termoelement består av två metalltrådar med olika seebeck-koefficienter. Dessa 
genererar olika stora spänningar och resultatet blir en mätbar spänning som varierar 
med temperaturskillnaden i gradienten. Kabeltyp P-24-TT. Mätomfång på 
temperaturen på -15 - +105 ºC. Total resistens på 2,5 ohm/m. 
 
Toleransklasser för termoelement enligt IEC 584-2. Toleransen för denna, klass 1, 
±0,5 ºC. 
  
 
Utförande 
 
 

Arbetsplan 
 
• Litteraturstudie på tidigare utförda studier avseende inomhusklimat och golvvärme 
 
• Fältstudie för att kartlägga förhållanden i hus med golvvärme och lamellparkett. 

Studien skall ske på mellan 10 och 20 objekt. Vad blir det för olika typer av skador 
på lamellparketten och varför? 
 
Kartläggningen är tänkt att omfatta golvvärmesystem, ventilationssystem, 
inomhusklimat, utformning av byggnad etc. 

 
• Mätningar skall sedan göras på ett provhus. Man kan tänka sig att då mäta 

golvtemperaturer, luftväxling, värmebehov etc. Detta görs i samarbete med Willa 
Nordic, Tarkett och Energijägarna. 

 

Avgränsningar 
 
Arbetet kommer att fokuseras på lamellparkett och undvika massiva golv, laminat 
eller golv av andra material än trä. Vidare kommer arbetet endast att behandla 
vattenburet system för golvvärme. Huvudsakligen handlar detta examensarbete om 
problematik i en villa/småhus, eftersom ingångsparametrarna är annorlunda för ett 
flerbostadshus. Kartläggningen av kringliggande faktorer är tänkt att vara översiktlig. 
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Frågeställningar  
 
De frågor jag ställt mig under arbetes gång ligger till grund för den 
bakgrundsinformation jag sökt. Gruppen konsumenter som skaffar golvvärme och 
trägolv blir allt större. I takt med att denna grupp växer, växer antalet frågor och 
kravet på ökad kunskap om de sammansatta systemen. Varför väljer konsumenter 
kombinationen golvvärme och trägolv. De frågorna bör nog besvaras var för sig. Vet 
konsumenten vad han har att förvänta sig för komfort och estetik, motsvarar detta de 
egentliga förväntningarna? När det uppstår komplikationer vad beror då dessa på? 
Är det golvvärmen som orsakar de problem man uppmärksammat på trägolv eller var 
problemet detsamma redan innan, dock ouppmärksammat? Beror problematiken på 
trägolvet i sig eller är det golvvärmen som orsakar problem, eller är det andra faktorer 
i byggnaden som spelar in? Vad är det för faktorer som inverkar på trägolvets 
livslängd.  
 
Jag har ringat in olika ”områden” som behöver studeras närmare då de alla påverkar. 
Alla påverkar dock inte lika mycket och säkert inte heller på samma sätt. 
 
Hur ser informationen ut som en golvköpare får?  
Vet han vad han har att förvänta av sitt golv och är trots detta besviken? 
Vad har man för estetiska krav på sitt golv? 
Är det funktion eller estetik som genererar reklamationerna? 
Är det skillnad mellan olika ytbehandlingar? 
Skillnad mellan olika träslag? 
Hur många olika typer av skador på stavarna förekommer? 
Vad har troligast orsakat dessa skador? 
Var befinner vi oss geografiskt? Hur stort är värmebehovet? 
Bör golvvärme vara värmekälla eller skall den användas för komfortvärme? 
 
Man kan fråga sig hur många faktorer som faktiskt har inverkan på trägolvet, många 
frågor handlar om inomhusklimat och brukarvanor. 
 
Hur varmt vill man ha det inomhus? 
Hur hög är fuktigheten inomhus? 
Klarar man ”gränserna” för att trägolvet skall må bra? 
Duschar / badar man mycket? 
Hur många bor i huset, och hur gamla är de? 
Barn som kryper på golvet? 
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Studie A 
 
I denna studie har 11 olika objekt i Stockholms närhet besökts. Gemensamt för 
husen är att alla har golvvärme och lamellparkettgolv, Husen är i övrigt slumpvis 
utvalda utan kunskap om byggår, golvvärmesystem, golvtyp, energiförbrukning, 
skador etc.. Förhoppningen är att få med hus både med och utan skador på golven 
för att möjliggöra en jämförelse. Denna studie görs för att få en överblick av 
situationen med golvvärme. 
 
Vilket underlag behövs för att kunna dra slutsatser om golven? Några av de frågor 
som behöver svar kan säkert de boende hjälpa till med medan övrig information får 
inhämtas på följande sätt. 
 

1. Kunskaper från energijägarna 
2. Fotografier och mätningar på plats 
3. Ritningar etc. för byggnaden 
4. Intervju med de boende 

 
Fakta som dokumenteras om respektive objekt. 

1. Konstruktion, stomme 
2. Byggår 
3. Boyta 
4. Antal våningar 
5. Utformning av byggnad 

Stort/litet 
Mycket/lite fönster 
Öppen eller sluten planlösning? 
Trappor och olika nivåer / antal våningar 
Är golvytorna mellan rummen sammanhängande? 

6. Antal personer i hushållet 
7. Brukarvanor 
8. Värmesystem 
9. Energiförbrukning 
10. Ventilation 
11. Golvtyp och skador 
12. Temperatur och luftfuktighet 
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Objektbeskrivning A 
 
Beskrivning hus 1 
Konstruktion, stomme; Ett hus med trästomme och träfasad, bjälklag av trä på källare 
resp. torpargrund från 1930-tal. I botten är träbjälklaget isolerat med 200 mm glasull. 
Mellanbjälklaget saknar ytterligare isolering. 
Byggår: 1930 samt 1984 
Boyta: Huset är byggt ett och ett halvt plan på ca 180 m2 boyta + ca 50 m2 källare. 
Antal våningar: Sutterränghus, två plan 
Utformning av byggnad; Arkitekturen är med öppen planlösning och stora rum, 
fönstren är stora och många och vetter mot söder. Den tillbyggda delen 1984, drygt 
hälften, är försett med golvvärme och treglasfönster. Den gamla delen har de gamla 
radiatorerna kvar och fönstren är endast tvåglas 
Antal personer i hushållet: 2 
Brukarvanor: Inomhustemperaturen ligger vanligtvis på 19 ºC. 
Värmesystem: Golvvärmen lades in 1984 i husets tillbyggnad och saknar specifikt 
märke. I detta hus är golvvärmen alltså inte ensamt värmesystem utan kompletterar 
det tidigare befintliga. Golvslingorna ligger placerade i både botten- och 
mellanbjälklag. 
Energiförbrukning: Årsförbrukning för värme är 14 000 kWh/år. 
Ventilation: Ingen mekanisk ventilation, självdrag. 
Golvtyp och skador: Lamellparkett av lackad bok. Vad gäller skador på 
lamellparketten skiljer de sig inte nämnvärt från rum som saknar golvvärme. Skador 
förekommer mer på övervåningen där det alltid är ca tre ºC varmare. Den största 
springan är tre mm, även sprickor och en tendens till resning förekommer.  
Klimat vid besiktningstillfället: RF inne 41% ute 35%, temp inne 24,5 ºC ute 25,5 ºC. 
 
Beskrivning hus 2 
Konstruktion, stomme Platta på mark, trevåningshus i tegel med källare på 
nederplanet. Detta är ena halvan av ett parhus. Alla rum har treglasfönster 
Byggår: 1992 
Boyta: Boytan är på ca 180 m2   
Antal våningar: Sutterränghus, tre plan 
Utformning av byggnad; planlösningen är halvöppen med trapphuset i centrum. 
Relativt lite fönster på grund av att en vägg försvinner mot parhuset, samt 
suterrängplanet. 
Antal personer i hushållet: 2 
Brukarvanor: Inomhustemperaturen ligger vanligtvis på 19 ºC 
Värmesystem: Golvvärme i samtliga rum på samtliga våningsplan från energijägarna. 
I botten är golvvärmen ingjuten i plattan med 70 mm ingjuten cellplast. Övriga två 
våningsplan har träbjälklag och golvvärme i kassetter. Golvvärmen är den enda 
värmekällan med totalt 9 slingor med en fördelare på varje våningsplan. 
Energiförbrukning: Årsförbrukningen ligger på ca 17 000 Kwh/år.  
Ventilation: Ventilationen består av ett frånluftssystem med 0,5 oms/timme. 
Golvtyp och skador: Lamellparkett av lackad bok. Skador på lamellparketten 
förekommer endast på tredje våningen. Ordentligt med svikt och knarr, sprickor i 
lamellparketten, men inga springor.  
Klimat vid besiktningstillfället: RF inne 45% ute 55% temp inne 20 ºC ute 14 ºC .  
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Beskrivning Hus 3 
I stort som hus 2. Den andra halvan av parhuset. 
Konstruktion, stomme: Platta på mark, trevåningshus i tegel med källare på 
nederplanet. Detta är ena halvan av ett parhus. Alla rum har treglasfönster 
Byggår: 1992 
Boyta: Boytan är på ca 180 m2 
Antal våningar: Suterränghus, tre plan 
Utformning av byggnad; planlösningen är halvöppen med trapphuset i centrum. 
Relativt lite fönster på grund av att en vägg försvinner mot parhuset, samt 
suterrängplanet. 
Antal personer i hushållet: 1 
Brukarvanor: Inomhustemperaturen vanligtvis 19 ºC 
Värmesystem: Golvvärme i samtliga rum på samtliga våningsplan från energijägarna. 
I botten är golvvärmen ingjuten i plattan med 70 mm ingjuten cellplast. Övriga två 
våningsplan har träbjälklag och golvvärme i kassetter. Golvvärmen är den enda 
värmekällan med totalt 9 slingor med en fördelare på varje våningsplan. 
Energiförbrukning: Årsförbrukningen ligger på ca 17 000 Kwh/år.  
Ventilation: Ventilationen består av ett frånluftssystem med 0,5 oms/timme. 
Golvtyp och skador: Lamellparkett av lackad bok. Skador på lamellparketten 
förekommer endast på tredje våningen. Ordentligt med svikt och knarr, sprickor i 
lamellparketten, men inga springor 
Klimat vid besiktningstillfället: RF inne 49% ute 55%, temp inne 21 ºC ute 14 ºC. 
 
 
Beskrivning Hus 4 
Konstruktion, stomme: Platta på mark, stomme av trä och fasad av trä. Alla fönster är 
fyrglas energifönster.  
Byggår: 1991 
Boyta: Total yta om ca 300 m2. 
Antal våningar: Suterränghus, två plan 
Utformning av byggnad; planlösningen är halvöppen med trapphuset i centrum.  
Antal personer i hushållet: 2 
Brukarvanor: Inomhustemperatur omkring 25 ºC. 
Värmesystem: Golvvärme på båda plan Wirsbo 
Energiförbrukning: Trots 4-glasfönster gör innetemperaturen att årsförbrukningen på 
energi är hög, 31 000 kWh/år 
Ventilation: Ventilationen består av ett frånluftssystem med 0,5 oms/timme. 
Golvtyp och skador: Lackad eklamellparkett. Inga skador förekommer. 
Klimat vid besiktningstillfället: . RF inne 59 % ute 66 %, temp inne 25 ºC ute 23 ºC. 
 
Beskrivning Hus 5 
Konstruktion, stomme: Platta på mark, stomme av trä och fasad av trä. Alla fönster är 
treglas. 
Byggår: 2002 
Boyta: Total yta om ca 300 m2 inklusive garage. 
Antal våningar: Suterränghus, två plan. 
Utformning av byggnad; Öppen planlösning med mycket fönster.  
Antal personer i hushållet: 4 personer i hushållet, varav två barn. 
Brukarvanor: Inomhustemperatur 25 ºC. 
Värmesystem: Golvvärmesystem uppe och på botten plan av Mk energikonsult. 
Ovanligt många slingor, 21 jfr med ca hälften hos hus av motsvarande storlek fån 
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andra golvvärmefirmor. Slingorna ligger i spårad spånskiva som vilar på bjälklaget. 
Under golvet ligger pe-film. 
Energiförbrukning: Årsförbrukningen på energi ligger högt 33 000 kWh/år  
Ventilation: Ventilationen består av ett FTX system med 0,5 oms/timme. 
Golvtyp och skador: Lamellparkett oljad ek, enstav, från Finland. Inga skador 
förekommer. 
Klimat vid besiktningstillfället: RF inne 50% ute 50%, temp inne 25 ºC ute 24 ºC. 
 
 
 
Beskrivning Hus 6 
Konstruktion, stomme: Huset är byggt på platta, stomme av trä och fasad av trä. Alla 
fönster är treglas. 
Byggår: 2003 
Boyta: Total yta om ca 300 m2 , garage på 120m 2 
Antal våningar: Suterränghus, två plan 
Utformning av byggnad; Stor entréhall med ca 6 m i takhöjd, öppet upp till nock. 
Stora fönster treglas, sparsamt med mattor. Övervåningen hög takhöjd 2,7 – 4 m, 
öppet upp i nock. 
Antal personer i hushållet: Fyra personer i hushållet, varav ett barn 
Brukarvanor: Inomhustemperatur omkring 20 ºC. 
Värmesystem: Golvvärmesystem från energijägarna med 7 slingor på vardera 
våningsplan + i garaget. Kassett på övervåning och ingjutet i platta. Se beskrivning 
sida 10.  
Energiförbrukning: Låg energiförbrukning på endast 10 000 kWh/år. I uppvärmningen 
ingår även ett garage på 120 m2. 
Ventilation: Ventilationen består av ett frånluftssystem med 0,5 oms/timme. 
Golvtyp och skador: Lamellparkett av lackad ek tot.15 mm, sprickor i enstav på ett 
fåtal ställen 
Klimat vid besiktningstillfället: RF inne 45% ute 50%, temp inne 25,9 ºC ute 28 ºC. 
 
Beskrivning Hus 7 
Konstruktion, stomme: Tvåplans Trähus på självbärande platta försett med 
treglasfönster. Plattan isolerad med 200 Cellplast, 7 slingor från energijägarna 
ingjutna i betongen. Isolerad med Platonmatta + 22 mm spån + 15 mm parkettgolv. 
Byggår: 1995 
Boyta: 200 m2 

Antal våningar: Suterränghus, två plan 
Utformning av byggnad; Möblerat med mycket mattor som täcker stora delar av 
golvet. 
Antal personer i hushållet: två 
Brukarvanor: Inomhustemperatur omkring 19 ºC . 
Värmesystem: Ingjuten golvvärme från energijägarna i platta. På övervåningen ingen 
golvvärme utan radiatorer, vattenburet.  
Energiförbrukning: 18 500 kWh. 
Ventilation: Ventilationen består av ett frånluftssystem med 0,5 oms/timme. 
Golvtyp och skador: Lamellparkett av lackad björk och bok. Inga skador på golvet, 
utom fåtal springor. 
Klimat vid besiktningstillfället: RF inne 45% ute 50%, temp inne 20 ºC ute 18 ºC. 
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Beskrivning Hus 8 
Konstruktion, stomme: Enplans trähus på plintar, halvt byggt över vattnet. Tvåglas 
energifönster. Bjälklag av trä, 
Byggår: 1998 
Boyta: 80 m2 

Antal våningar: enplanshus 
Utformning av byggnad; Ljust öppet hus med mycket fönster i söderläge och högt i 
tak, öppet upp i nock. 
Antal personer i hushållet: en 
Brukarvanor: Inomhustemperatur omkring 19 ºC. 
Värmesystem: golvvärme i hela huset utan plastfolie under golvet. System av 
spårade spånskivor från LK med spånskiva ovanpå. 
Energiförbrukning: relativt hög energiförbrukning på 10 600 kWh/år, uppvärmning av 
luftvärmepump. 
Ventilation: Ventilationen består av ett frånluftssystem med 0,5 oms/timme. 
Golvtyp och skador: Golvet är solitt trägolv av Amerikansk oljad ek, endast lätt skålad 
Klimat vid besiktningstillfället: RF inne 45% ute 49%, temp inne 24 ºC och ute 25 ºC. 
 
Beskrivning Hus 9 
Konstruktion, stomme: Enplans trähus på betongplatta, två halvplan. Tvåglas 
energifönster.  
Byggår: 1993 
Boyta: 70 m2 

Antal våningar: två halvplan. 
Utformning av byggnad; Ljust hus små ytor o relativt mycket fönster 
Antal personer i hushållet: två 
Brukarvanor: Inomhustemperatur omkring 20 ºC. 
Värmesystem: Elpanna värmer den ingjutna golvvärmen från LK, ingjutet i plattan 
Energiförbrukning: relativt hög energiförbrukning på 10 980 kWh/år, elpanna. 
Ventilation: Självdrag 
Golvtyp och skador: Golvet är solitt av Amerikansk oljad ek, inga skador.  
Klimat vid besiktningstillfället: RF inne 45% ute 49%, temp inne 24 ºC och ute 25ºC. 
 
 
Beskrivning Hus 10 
Konstruktion, stomme: Enplans trähus på plintar. Tvåglas energifönster.  
Byggår: 1993 
Boyta: 90 m2 

Antal våningar: enplans 
Utformning av byggnad; Ljust hus små ytor och relativt mycket fönster 
Antal personer i hushållet: två 
Brukarvanor: Inomhustemperatur omkring 20 ºC. 
Värmesystem: Bjälklag av trä med golvvärmessystem med spårade spånskivor från 
LK 
Energiförbrukning: Energiförbrukningen ligger på ca 13 500 kWh/år och kommer från 
luftvärmepump. 
Ventilation: Självdrag 
Golvtyp och skador: Golvet är solitt av Amerikansk oljad ek helt utan skador trots 
kraftig vattenläcka.  
Klimat vid besiktningstillfället: RF inne 45% ute 49%, temp inne 24 ºC och ute 25 ºC. 
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Beskrivning Hus 11 
Konstruktion, stomme: Platta på mark och stomme av trä. Träfasad. Tvåglas 
energifönster.  
Byggår: 1993 
Boyta: 450 m2 

Antal våningar: Treplans suterränghus 
Utformning av byggnad; Ljust hus stora ytor och relativt mycket fönster 
Antal personer i hushållet: fem 
Brukarvanor: Inomhustemperatur omkring 25 ºC, mycket elektriska maskiner som 
aldrig stängs av (bl.a. ismaskin, flera tv och stereo, vinkällare). 
Värmesystem: Bjälklag av trä med golvvärmesystem med spårade spånskivor från 
LK. Bottenvåning har ingjutna golvslingor. 
Energiförbrukning: årsförbrukningen för hushållet med fem personer ligger på 58 725 
kWh/år. Huset värms med sjövärme.  
Ventilation: Självdrag 
Golvtyp och skador: Golvet består på alla plan av Amerikansk oljad ek, endast botten 
plan på betongplattan har skadats. Troligen fick plattan torka för kort period och 
under värmebölja steg kvarvarande fukt, samt ev. markfukt rakt upp i golvet. Följden 
blev kraftig resning och böljande golv med mycket kupning. 
Klimat vid besiktningstillfället: RF inne 45% ute 49%, temp inne 24 ºC och ute 25 ºC. 
 
 
 
Se sammanställning i tabellform tabell 1 a,b,c 
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Resultat A 
Tabell 1a
nr skador.. golv datum T- 

inne 
RF-
inne 

T-ute RF-ute 

1 knarr, springor överplan, 
sprickor och resning i enstav 
bottenplan 

Lackad bok 04-jul 24,5 41% 25.6 34.8% 

2 svikt, knarr, sprickor i enstav 
plan 3 

Lackad bok 29-jun 20,5 44.5% 14 55% 

3 svikt, knarr, sprickor i enstav 
plan 3 

Lackad bok 29-jun 21 49.5% 14 55% 

4 Inga Lackad ek 11-jul 25 59% 23 66% 

5 Inga Fi oljad ek 12- aug 25 50% 24 50% 

6 fåtal sprickor i enstav Lackad ek 15-aug 25,9 45% 28 50% 

7 fåtal springor Lackat bok 7-sept 20 45% 18 50% 

8 Lätt skålat Am oljad ek , lamell 
och solid 

8-sept 24 45% 25 49% 

9 Inga Am oljad ek , lamell 
och solid 

8-sept 24 45% 25 49% 

10 Inga, Trots kraftig vattenläcka Am oljad ek , lamell 
och solid 

8-sept 24 45% 25 49% 

11 Fukt i markplatta steg upp i 
golvet, under värmebölja.  

Am oljad ek , lamell 
och solid 

8-sept 23 51.5% 24,8 49% 
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Tabell 1b
nr I 

hu
sh
åll 

Vent. Bygg- 
År 

Beskrivning grund + 
konstruktion golv 

våningar fönste
r 

1 2 Själv- 
drag 

1984 Trähus mycket fönster torpargrund 200 iso 
+ trä  

 

1,5 3 

2 2 F 0,5 oms/h 1991 Mexitegel platta 70 iso  
+ trä  
+ trä 

3 sut 3 

3 1 F 0,5 oms/h 1991 Mexitegel platta 70 iso  
+ trä  
+ trä 

3 sut 3 

4 2 F 0,5 oms/h 1991 Trähus platta  
+ trä 

2 sut 4 

5 4 FTX 
0,5oms/h 

2002 trähus platta  
+ trä 

2 3 

6 4 FTX > 
0,5oms/h 

2003 Trähus, stora 
fönsterpartier 

platta  
+ trä 

2 sut 3 iso 

7 2 F 0,5 oms/h 1995 Trähus  platta 200 iso  
+ trä 

2 3 

8 1 F 0,5 oms/h 1998 Trähus, öppet i nock, 
halvt över vatten 

plintar 1 2  
energi-

glas 

9 2 självdrag 1993 Trähus i två halvplan platta 1 2  
energi-

glas 

10 2 F 0,5 oms/h 1993 Trähus plintar 1 2  
energi-

glas 

11 5 F 0,5 oms/h 1994 Trähus två plan med 
källarvåning, 

platta  
+ btg  
+ trä 

3 sut 2  
energi-

glas 
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Tabell 1c 
 
Fel! 
 

nr pump typ kWh/år kWh/år m2 yta m2 Golvvärme 
system 

antal 
slingor

m2/ 
slinga 

1 bergvärme 14 500 80.55 ~180 Hemmabygge 
Slinga i spårad 

spån hängande i 
bjälklaget+ 
spånplatta 

2+2 20 

2 Elektro  
std 480 

17 000 91.9 ~185 Kassettsystem i plåt 
och cellplast + 

Platon + spånplatta 

3+4+2 20.5 

3 Elektro 
std.480 

17 500 94.6 ~185 Kassettsystem i plåt 
o cellplast + Platon 
+ spånplatta + 15 

mm parkett 

3+4+2 20.5 

4 solvärme, 
ackumulator

tank o el-
patroner 

31 000 103.3 ~300 Slinga i spårad 
spån hängande i 

bjälklaget + Platon 
+ spånplatta 

5+7 27.3 

5 Varmitek 33 000 110.0 ~300 Slinga i spårad 
spån vilande på 

bjälklaget + Platon 
+ spånplatta 

12+9 14.3 

6 Nibe Fighter 10 000 23.8 ~320+
120 

Kassettsystem i plåt 
o cellplast + Platon 
+ 13 gips + 15 mm 

parkett 

7+7 31.4 

7 värmepump 
Elektro std 

18 500 92.5 125 + 
75 

Kassettsystem i plåt 
o cellplast + Platon 
+ 13 gips + 15 mm 

parkett 

7 17.9 

8 Frånlufts- 
värmepump 

10 600 132.5 80 Slinga i spårad 
spån hängande i 

bjälklaget + 
spånplatta 

6 13.3 

9 Elpanna 10 980 156.8 70 Slinga i spårad 
spån hängande i 

bjälklaget + 
spånplatta 

5 14 

10 Frånlufts- 
värmepump 

13 500 150.0 90 Slinga i spårad 
spån hängande i 

bjälklaget + 
spånplatta 

6 15 

11 Sjövärme 58 725 130.5 450 Slinga i spårad 
spån hängande i 

bjälklaget + 
spånplatta 

5+6+5 28.1 
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Resultatsammanfattning A 
 
Det är svårt att dra slutsatser om vilka faktorer som orsakat vad, och om det är 
jämförbart mellan de olika husen. Utifrån mina besiktningar har jag dock kunnat se 
några indikationer.  
 
En stor del av husen hade något rum som uppvisade någon form av skada. Det är 
trots detta en väsentligt mindre andel av husägarna som anser att det är något 
problem alls. Endast en tredjedel av de husägare med någon avvikelse på golvet 
något rum ansåg att det fanns något att anmärka på. 
 
Jag såg en liten indikation på att det var fler skador på golv av bok än golv av ek. På 
samma sätt var det en aning fler golv som var skadade av de lackade än de oljade.  
 
Den vanligaste avvikelsen sprickor, dessa syntes bara i golv med enstav. Inga 
stavsläpp kunde konstateras. 
 
Svikt, knarr eller knäppningar förekom inte nämnvärt ofta. Förmodligen är det fler hus 
där detta inträffar, detta är något man upplever vid specifika tillfällen och kanske inte 
hela tiden, därför finns de ej heller med i studien.  
 
Det fanns inga indikationer på hur hög värme, låg eller hög RF, brukarvanor estetik 
etc. skulle påverka golven. Det finns många påverkande faktorer att ta i beaktande 
varför tydliga samband är svåra att klargöra. 
 
Det är iögonfallande att spridningen i energiförbrukningen är väldigt stor. Avgörande 
är här vilka uppvärmningssystem som används och brukarvanorna, några hade 19 
oC inomhus medans andra föredrog 25 oC.  
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Analys och slutsatser A 
 
Fyra av de elva golven är lagda utan åldersbeständig plast under. Skadefrekvensen 
är ej större än på golv med plast under, detta kan dock vara en ren tillfällighet. 
 
Skillnaden mellan bok och ek kan bero på att ekgolven upplevt färre årscykler. Bok är 
dock inget som rekommenderas till golvvärme. Större rörelser hos boken än hos ek 
skulle förklara sprickorna och bekräfta de teorier som finns för bokgolv idag. 
 
Vad gäller skador i lackade golv gentemot oljade skriver Örberg31 att fuktvandring 
lättare sker genom oljade golv och att man därför skall undvika att lacka golv som 
skall ligga på golvvärme. Golvbranschen har testat detta utan att finna några 
skillnader mellan skador i lackade respektive oljade golv. Mina indikationer på oljade 
respektive lackade golv kan bero på att man idag oftast väljer oljad ek då man för 15 
år sedan valde lackad bok. De skador jag sett på lackade golv är golv som i de flesta 
fall är äldre än de oljade golven. Skadorna kan alltså bero på att de lackade golven 
genomgått fler årscykler.  
 
Enligt Lanner32 beror samtliga haverier av lamellparkett på för höga yttemperaturer, 
extremt låg fuktighet i luften samt avsaknad av åldersbeständig ångspärr under golv, 
så fukt i grund och bjälklag drivs upp. 
 

Diskussion A 
 
Studie A är gjord som en förstudie till de mätförsök som skall göras i studie B. Det är 
viktigt att minnas att de resultat som framkom i studie A inte kan fungera som 
underlag för något statistiskt material, vilket ej heller var syftet. Antalet hus i studien 
var allt för få för att bilden skall anses vara rättvisande för alla småhus. 
 
Förslag till fördjupad studie är att undersöka fler hus, med hjälp av ovanstående ringa 
in frågorna bättre. Det kan vara intressant att göra en jämförelse mellan hus med 
respektive utan golvvärme för att se om skillnader går att påvisa. 

                                                           
31 Örberg Lennart, Värt att veta om golvvärme, Golvvärme L Örberg AB, Mjölby tryckeri 1988 
 
32 Lanner Jonas, Varma Trägolv, Golv till tak utgåva 7:2002 
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Studie B 
 
I denna del av examensarbetet skall mätningar göras på ett provhus. Underlag för 
hur mätningarna skall ske är framarbetat genom förstudie A. Mätningarna består av 
golvtemperaturer, temperatur i luften och fuktighet i luften ute respektive inne. Denna 
del av examensarbetat utförs i samarbete med Willa Nordic, Tarkett och 
Energijägarna. 
 
 

Objektbeskrivning B 
 
Provhuset finns på en sluttningstomt vid vattnet, Hässelbystrand i Stockholm. Huset 
är ritat och producerat av Willa Nordic och är byggt under hösten 2005. 
Sluttningshuset är byggt på platta på mark och uppvärmningen består av golvvärme, 
ritad, dimensionerad och framtagen av Energijägarna. Mätningen kommer att ske på 
övervåningen där mellanbjälklaget är av trä och golvvärme med kassetter. 
Mätutrustningen placeras i vardagsrummet som är det centrala rummet på 
övervåningen. I detta rum finns det stora glaspartier med fönster upp i nock som 
vetter mot söder. Rummets lägsta takhöjd är 2,70 meter och sträcker sig upp till ca 4 
meter. Se bifogad ritning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 23. Huvudritning på provhuset i Hässelby, Willa Nordic
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Figur 24.  Bild från Vardagsrummet med vy åt söder. 
 
 

Figur 25. Huset under produktion. 
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Mätningar B 
 
Mätningar består huvudsakligen av temperatur mätningar under, i och på  golvytan 
samt temperatur och luftfuktighet i rumsluften. Mätningarna startade 2005-09-27. 
Totalt kommer det att finnas 6 mätpunkter med sammanlagt 18 givare. Mätningarna 
skall pågå under två års tid.  
 

Figur 26. Planritning över golvvärmesystemet, översikt över mätpunkterna i huset. 
Under stjärnorna placeras mätutrustning för temperatur avkänning resp. 
Vaisalagivare som känner av både temperatur och luftfuktighet.33 
 
Mätpunkt ”Fördelare” 
Mätpunkt ”Golv 1” 
Mätpunkt ”Golv2” 
Mätpunkt ”Rumsgivare” 
Mätpunkt ”soffa” 
Mätpunkt ”Trädgård” 

                                                           
33 Ritning golvvärmesystem plan två, Energijägarna. 

Golv 1 

Golv 2 

Trädgård 

Fördelare

Rumsreglering

Soffa
Slinga 22 

Slinga 21 

Slinga 24 

Slinga 23 

Slinga 25 



 41

Beskrivning av mätpunkternas placering 
 
På Figur 26 visas en översikt över mätpunkternas placering i huset. Två av 
mätpunkterna finns i golvet, i dem sitter vardera fyra temperaturgivare för att man 
skall kunna se temperaturgradienten från spånskiva till golvyta. Dessa kallas ”Golv 1” 
och ”Golv 2”. I fördelaren mäts temperaturen på tilloppsslingan för att sedan jämföras 
med temperaturen på returslingan. Skillnaden visar vilket temperaturfall vi får över 
rummet, dvs. vilken effekt vi får ut på respektive slinga. 
I en mätpunkt sitter en Vaisalagivare som mäter temperatur och luftfuktighet.  I de 
resterande två punkterna sitter egna loggrar, Tiny Tag, som mäter RF och 
temperatur. Dessa tre skall tillsammans visa vilket klimat huset respektive golvet 
utsätts för jämfört med utomhus. 
 
Kanalnumreringen visar på vilken kanal på dataloggern som respektive givare är 
kopplad till. Nedan beskrivs utförligare hur givarna i varje mätpunkt är anslutna till 
mätsystemet. 
 
 
 
 
 
 

Logger Soffa 

Logger Trädgård 

Golvvärme-
fördelare

Data- 
logger 

GSM 

Rumsgivare 

Golv 1     Golv 2 

Figur 27. Schematisk bild över mätsystemet. 

Dator 
analys Av  
mätvärden 
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Mätpunkt ’Fördelare’ 
 
I mätpunkt Fördelare placeras fyra temperaturgivare. De mäter cirkulationsvattnets 
temperatur innan det går ut i rummet och när det kommer på returen. Placeringen av 
givarna på två slingor beror av placeringen på mätpunkterna golv 1 och golv 2. 
 

Slinga 22  Slinga23  
Kök  Vardagsrum 

 
 
Cirkulation ut      Kanal Nr 9  11 
Cirkulation retur  Kanal Nr 10  12 
 
 

 

 

Figur 28. Placering av givare 9, 10 , 11 och 12 på Golvvärmefördelare 
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Mätpunkt Golv 1 och Golv 2 
 
Temperaturgivarna i mätpunkterna Golv 1 och Golv 2 placeras på olika nivåer i 
golvet. På detta sätt ser man vilken temperatur som cirkulerar i golvvärmen och 
vilken temperatur golvet då utsätts för. 
 

 
 
 
 
I mätpunkt Golv 1 placeras 4 temperaturgivare. 
 
Kanal Nr 1   ligger mellan spånskiva och golvvärme. ”golvspån” 
Kanal Nr 2   ligger på golvvärme under gipsskivan. ”golvvärme” 
Kanal Nr 3   mellan plastfilmen och undersidan av parketten. ”gips” 
Kanal Nr 4   sitter i parkett golvet, 3mm under ytan. ”parkett” 
 
I mätpunkt Golv 2 placeras 4 temperaturgivare  
på samma sätt som i Mätpunkt Golv 1. 
 
Kanal Nr 5  ligger mellan spånskiva och golvvärme. ” golvspån” 
Kanal Nr 6   ligger på golvvärme under gipsskivan. ” golvvärme” 
Kanal Nr 7   är mellan plastfilmen och undersidan av parketten. ”gips” 
Kanal Nr 8   sitter i parkett golvet, 3mm under ytan. ”Parkett” 
 

Figur 29. Schematisk bild över golvet i genomskärning, de svarta pilarna visar 
placeringen av givarna på olika nivåer i golvet 
 

Lamellparkett, lackad ek 
Aerolen, Ångspärr och stegljud 
Golvgips 13 mm 
Kassettsystem  för golvvärme 22 mm 
av Cellplast och värmefördelande plåt 
Golvspånskiva 22 mm 
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Mätpunkten ”Golv 1” är placerad vid trappräcket mot nedervåningen. Denna punkt 
ligger nära golvslingan som förser köket (22) med golvvärme. Mätpunkten ”Golv 2” 
ligger nära slingan som förser vardagsrummet med golvvärme (23), men på 
returledningen. Eftersom mätpunkterna mäter temperaturer på olika slingor har detta 
gjort att i fördelaren mäts även där temperaturen på båda slingorna. I fördelaren mäts 
därför både till och returtemperaturerna på slingan till vardagsrummet och på slingan 
till köket. 
 
 

 

Figur 30. Placering av mätpunkterna Golv 1 och Golv 2. 

 

Figur 31. Foto som visar placeringen av mätpunkterna Golv 1 och Golv 2 

Golv 1 

Golv 2 
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Figur 32. Montering av givare i mätpunkt Golv 1 och Golv 2 enligt tidigare beskrivning. 
A: Dosa i golvet där alla givarkablarna är dragna till G1 och G2, B: Givare monteras på 
golvvärme, C: Urfasning i gips för givaren på stegljudsisoleringen, D: Givare monteras 
på stegljudsisoleringen, E: Givare på plugg skall monteras i parkett F: Givare 
monteras in i parketten. 

A B

C D 

E F 
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Mätpunkt Rumsgivare 
 
I denna mätpunkt sitter en Vaisalagivare som registrerar temperatur och luftfuktighet. 
Detta är på samma position som rumsgivaren för golvvärmen sitter. Denna sitter på 
ca 120 cm höjd i en dosa i väggen. 
 
Kanal 13   Temperaturgivare 
Kanal 14   RF givare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 35. Givaren sitter bakom rumsgivaren där pilen pekar. 
 

 

Figur 33. Baksidan av dosan för 
Rumsgivare för golvvärme 

 

Figur 34. Vaisalagivare i dosan för rumsgivare 
till golvvärme 
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Mätpunkt Trädgård 
 
Här används en liten batteridriven logger, Tiny Tag plus, med två inbyggda givare 
som registrerar temperatur och relativ luftfuktighet utomhus. Loggern är placerad på 
norrsidan om huset invid grunden. 
 
 
 
Mätpunkt Soffa 
 
Även här används en Tiny Tag plus, denna placeras mitt i rummet, men i golvhöjd. 
Denna skall mäta temperatur och luftfuktighet i rumsluften som finns i golvnivå. 
Klimatet kan vara annat på denna nivå än på 120 cm där Vaisalagivaren sitter.  
 

Figur 36 A,B,C. Dessa bilder visar hur Tiny Tag Plus har monterats under soffan 
för att registrera temperatur och RF så nära golvytan som möjligt. 

A C 

B 
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Väder  
För att kunna förstå värdena från mätningarna bättre kan det vara relevant att känna 
till hur vädret förhöll sig dessa specifika månader. Detta är vad SMHI34 skriver. 
 
September 2005 
Fin sensommar. Västvindar och endast svaga nederbördsområden gjorde att 
månaden blev mild och till största delen torr. Minimirekordet i septembernederbörd 
tangerades i Falun, och Stockholm blev torrast sedan 1875. Resterna av den tropiska 
orkanen Maria gav blåsigt väder och nederbörd i stora delar av landet den 14. 
Därefter drog ett par fronter tillfälligt ner kalluft som gav snö i fjällen och rejäl nattfrost 
i hela landet den 16 och 17. Dis och dimma förekom framförallt under den senare 
delen av månaden. Trots detta blev september en solig månad på de flesta håll. 
 
Oktober 2005.  
Lång Brittsommar och vintergästspel. Mild fuktig luft strömmade länge upp över 
landet med en hel del dimma och dimmoln. Dessa löstes dock som regel upp under 
dagen med hjälp av solen som sken i ett rekordstort antal timmar i södra och 
mellersta Sverige. Efter mitten av månaden kom blåst och kyla, då delar av Norrland 
och Svealand också fick ett tillfälligt snötäcke, innan månaden avslutades med för 
årstiden extremt milt väder. I mellersta Sverige föll stora nederbördsmängder mot 
slutet av månaden, som för övrigt var relativt torr. 
 
November 2005 
Extremt milt. Nu kan man konstatera att årets inledning av november de 10-11 första 
dagarna varit extremt mild även i medeltal. I Stockholm ligger 
dygnsmedeltemperaturen på 9,0 ºC. Normalt ska Stockholm ha en 
dygnsmedeltemperatur på 4,2 ºC de 10 första dagarna i november. Statistiken bygger 
på jämna 5 dagars perioder som finns beräknande sedan mitten från 1870-talet. 
Även de enskilda femdagars- perioderna 2-6 och 7-11 november har varit de 
varmaste i Stockholm. 
 
 
 

                                                           
34 SMHI www.smhi.se 2005-11-23 
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Mätresultat B 
 
För att visa vilken temperatur lamellparketten utsätts för på golvvärme har 
temperaturfördelningen i golvet studerats från golvspånskivan och upp till ytskiktet av 
ek i lamellparketten. 

Figur 37. Temperaturfördelning Golv 1. Detta diagram visar mätvärden från de fyra 
givarna i golv 1 under perioden 25/9-22/11 2005. 
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Figur 38. Temperaturfördelning Golv 2. Detta diagram visar mätvärden från de fyra 
givarna i golv 2 under perioden 27/9-22/11 2005. 
 
 
Mätperioden som mätutrustningen hittills registrerat i huset täcker perioden 27/9-
22/11 2005. Golvvärmen slogs på strax före slutbesiktning, omkring 25 /10. För att 
bättre läsa ut hur golvvärmen har påverkat lamellparketten visas perioden med 
golvvärme närmare i figur 39 och 40. 
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Figur 39. Temperaturfördelning Golv 1. Detta diagram visar mätvärden från de fyra 
givarna i golv 1 under perioden 25/10-22/11 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 40. Temperaturfördelning Golv 2. Detta diagram visar mätvärden från de fyra 
givarna i golv 2 under perioden 25/10-22/11 2005.  
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tredje är utomhus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 41. 27/9-22/11 mäts temperatur och RF i rumsluften. Givaren är placerad på ca 
120 cm höjd över golvet, på samma plats som givaren för golvvärmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 42. Detta är en jämförelse av temperaturer och luftfuktigheter inne och ute. 

 

---RF % ---Temperatur 



 53

Som jämförelse kan det vara intressant att se temperaturfallet över slingorna. Både 
uttemperaturen och temperaturfallet på vattnet visar att det inte är särskilt kallt under 
denna period, det är heller ingen större skillnad mellan de olika slingorna. 

 
Figur 43. Cirkulationsvattnets och returvattnets temperatur i golvvärmefördelaren. 
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Resultatsammanfattning B 
 
Intressant att notera är att under denna korta period under hösten har RF mellan 
29% - 62% loggats inomhus. RF i medeltal ligger på ca 45 %, vilket stämmer väl 
överrens med de relativt höga utetemperaturerna för årstiden. De höga 
utetemperaturerna, 5 - 10 ºC, ger låga temperaturer på cirkulationsvattnet. Vid dessa 
låga temperaturer på cirkulationsvattnet blir inte temperaturfallet så högt över de olika 
golvskikten. Mot slutet av mätperioden sjunker utetemperaturen betydligt till  
0 till -10 oC, detta finns dock ej registrerat i loggern utomhus då den var borttagen för 
underhåll under denna period. 

Analys  och slutsatser B 
 
Temperaturen i golvets ytskikt ligger mestadels i intervallet 22 – 25 oC, vid ett fåtal 
tillfällen stiger temperaturen till strax över 27 oC.  Vid ena tillfället är det mitt på dagen 
och solen kan ha haft en viss inverkan, vid det andra är klockan två på natten och 
solen kan därför ej vara en faktor. Då man tittar på mätningarna från givarna längre 
ned i golvet så är de kallare, värmen kommer alltså inte från golvvärmen. Vad 
temperaturtoppen i parketten beror på är svårt att svara på. 
 
Under hela mätperioden ligger RF inomhus i stort i det av AMA och Golvbranschen 
föreskrivna intervallet 30 – 60 %. Lägst RF under perioden med golvvärme 
registrerades när utetemperaturen sjönk till strax under 0 oC. Det riktigt torra 
inomhusklimatet har inte kunnat observeras på grund av det relativt milda vädret, 
men redan nu är RF nere på den min.gräns som föreskrivs i AMA och av 
golvbranschen. Vid lägre utomhustemperaturer, -10 till -20 oC kommer RF sjunka 
betydligt under min.gränsen 30 % varvid risken för skador i lamellparketten 
successivt ökar. 
 
Om man tittar på Figur 42 ser man att temperaturen över golvet, ”soffa”, respektive 
golvvärmegivaren är väldigt lika, däremot är RF något högre vid golvet under nästan 
hela mätperioden. Klimatet skiljer sig alltså något vid golvet jämfört med 120 cm upp i 
rummet. Detta kan delvis bero på att givaren på 120 cm höjd sitter inne i dosan för 
rumsgivaren. I slutet av mätperioden när utomhustemperaturen sjunker mot 0 oC 
sjunker även RF vid golvytan betydligt när golvtemperaturen stiger medans RF i 
brösthöjd i endast påverkas marginellt. Vid golvytan sjunker RF nästan med 20 % på 
två dygn. 
 
Om man studerar Figur 43, kan man se att temperaturfallet över slingan under denna 
period ligger på mellan 2-6 ºC. Det syns tydligt att golvvärmen arbetar i intervaller på 
24 timmar. Under dagen är solinstrålningen stor och det blir varmt på golven. Värmen 
i rummet stiger och golvvärmen slås av. Temperaturtopparna kan därför bli höga då 
solen verkar ovanifrån och golvvärmen underifrån, innan den hunnit slå av. 
 

Diskussion B 
 
Tyvärr sträcker sig mina mätningar endast över ett par höstmånader, för att verkligen 
se vad golven utsätts för är det önskvärt att studera dessa under minst en årscykel. 
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Det finns intressanta energiberäkningar att göra för hus med golvvärme. Utifrån mina 
mätningar kan man beräkna husets energibehov jämfört med vad golvvärmesystemet 
är konstruerat och beräknat för. Leverantörerna av golvvärme idag skräddarsyr inte 
systemen för husets konstruktion och uppbyggnad med köldbryggor mm. De 
beräkningar som görs är på golvvärmesystemets uppbyggnad och funktion, men inte 
en värmebehovsberäkning för huset. Om detta gjordes skulle man kunna få 
effektivare system som kanske ger mindre negativ inverkan på golven och på 
inomhusklimatet i stort. En annan vidareutveckling av systemen kunde vara att 
shunta ut varmvatten i slingorna som på radiatorsystem, detta skulle förhoppningsvis 
ge ett mindre trögt system med mindre svängningar. Detta skulle också göra att man 
lättare kan styra inomhusklimatet till det mest optimala. Hur kan man vidareutveckla 
dagens ventilationssystem till effektivare användning? Önskvärt vore till exempel en 
styrning av fukten inomhus och en minskad luftomsättning vid tidpunkter då behovet 
för detta ej föreligger, exempelvis vid semester eller under dagtid. 
 
 
 
 
Slutsatser och Diskussion 
 
Är skador på lamellparkett på golvvärme ett överdrivet problem? Det har ej 
framkommit att lamellparkett på golvvärme skulle ha mer skador. Dock kan man 
konstatera att det är färre som upplever att golven har skador än vad denna studie 
visar. 
 
Större delen av de golv som studerats var bok eller ek. Detta beror troligtvis på 
modet som tidigare förespråkade bok och idag ek. Skillnaden mellan dessa båda 
träslag är intressant. Alla bokgolven hade avvikelser av något slag. Detta kan som 
tidigare nämnt bero på att ekgolven upplevt färre årscykler. Bok är dock inget som 
rekommenderas till golvvärme. Större rörelser hos boken än hos ek skulle förklara 
sprickorna och bekräfta de teorier som finns för bokgolv idag. På samma sätt har 
skillnader märkts mellan lackade och oljade golv. Golvbranschen har testat detta 
utan att finna några skillnader mellan skador i lackade respektive oljade golv. De golv 
som var lackade var bokgolven, de moderna ekgolven var i de flesta fall oljade. 
Skadefrekvensen på lackade golv kan alltså även här bero på ålder och träslag. Värt 
att notera är att det idag säljs fler lackade golv än oljade, varför de moderna golv jag 
sett blir lite fel representerade. Det är ej påvisat att dessa skador skulle förekomma 
mer frekvent med golv på golvvärme än utan. 
 
Indikationer på hur fukt påverkar golven har ej kunnat utläsas. Vi vet dock att 
luftfuktigheten inomhus under ett år svänger kraftigt jämfört med vad golven uppges 
tåla. Endast under dessa höstmånader har skillnader mellan 29% - 62% RF loggats. 
Mätningar i del B visar att RF är något högre vid golvet än där vi vanligtvis mäter, 
brösthöjd, detta beror dock troligen på att givaren i brösthöjd sitter inne i en dosa i 
väggen. Mot slutet av mätperioden när utetemperaturen sjunker till strax under 0 oC 
så sjunker RF vid golvet betydligt samtidigt som golvtemperaturen stiger. Redan vid 
denna tid på året, då golven är nylagda har de vid två tillfällen upplevt temperaturer 
på  över 27 ºC. Det är därför sannolikt att tro att temperaturen kommer att överstiga 
27 ºC många gånger framöver. Det är även högst sannolikt att RF vid golvet kommer 
sjunka betydligt under 30% när utetemperaturen sjunker under -10 oC. Hur kommer 
då golvet att klara sig?  Golvvärmesystem är tröga, onoffregleringen gör att 
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solinstrålningen under dagen i kombination med golvvärmen kan orsaka 
temperaturtoppar innan golvvärmen hunnit slå av.  
 
 
 
Förslag till vidare studier 
 
Golv som tillverkas idag är anpassade för vissa förhållande. Dessa  förhållanden 
finns dock inte i våra hus idag. Man kan fråga sig vilket som är den mest naturliga 
eller enklaste vägen att gå. Är det golven som skall produktutvecklas och 
specialanpassas för rådande inomhusklimat, eller kan vi justera det inomhusklimat vi 
lever med i våra bostäder idag. 
 
 



 57

Samarbetspartners 
 
Ett stort tack till Energijägarna, Willa Nordic och Tarkett. 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 


