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Sammanfattning 

Detta arbete är inriktat mot att hitta möjliga metoder för att förbättra inhomhuskilmatet i 

bostadshus och andra byggnader i Irak.  

Irak lider i dagsläget av stor brist på energi jämfört med andra länder i regionen. Med energi 

menas här elkraft. Alla krig de senaste 35 åren har orsakat att Irak idag har en oerhörd brist på 

elkraft som har förorsakat bland annat ett sämre inomhusklimat i byggnaderna. 

Syftet med denna studie är att hitta en hållbar lösning för att ändra och förbättra 

inomhusmiljön genom att använda nya material i konstruktionen av lokala byggnader. De nya 

ämnena hjälper till att förminska den energi som förbrukas för att skapa en friskare och bättre 

innemiljö. 

De ämnen som föreslås kommer att vara svenska material som håller mycket hög kvalitet och 

som även har en bra isoleringsförmåga som kan spara högsta möjliga mängd av förbrukad 

energi. 

Detta projekt kommer visa på möjligheter att förändra den nuvarande arbetsstrategi i Irak, där 

man strävar efter att bygga ut produktionen av elkraft för att ersätta bristerna inom 

energisektorn. 

I projektet diskuteras och efterforskas nya sätt att förbättra inomhusmiljön i byggnader som 

leder till en minskning av förbrukad energi och det kommer på så sätt att leda till att man 

slipper leta efter andra, nya, energikällor i Irak. 

Startkapitalet är relativt högt men man åstadkommer en långsiktig lönsamhet genom att 

förbrukningen av energi för uppvärmning och nedkylning minskar. 
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Abstract 

Iraq nowadays suffer from great problem of diminish in both energy and effort for achieve 

building of electrical power supply in spite that the really problem situated in poor quality of 

the material used for heat isolation that used in building so that we thought in my research to 

improve building through usage of material with high quality in heat isolation for improving 

the internal environment of the building so reduce energy expenditure for cooling buildings 

which exceed 85% of produced energy. 

So we suggest using material Sweden made with high quality and fitness in heat isolation. 

This research (project) will change the strategy of the current work in Iraq. Nowadays 

everybody looks for solutions through establish electrical power generators for substitute the 

decrease power. 

The cost (charge) will be somewhat high at the beginning but the gain will came latter 

through diminishing the power usage for cooling building at summer and heating it at winter . 
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1. Inledning 

 

Uppsatsen består av tre delar. Den första delen behandlar kortfattat Iraks geografiska läge, 

klimat, folk, samt byggteknik och dess material. Den andra delen handlar om bra miljö och 

kraven på en god termisk komfort. Den tredje delen handlar om vilka lösningar som skall 

användas för att få en bekväm och bra inomhusmiljö, dessutom skriver vi om 

förbättringsmöjligheter utöver energibesparandet med avseende på byggkostnader och 

byggtiden. Dessutom har vi gjort en enkel modell av en typisk bostad i det aktuella området 

för att visa på hur den skulle kunna påverkas positivt av den aktuella konstruktionen. 

 

2. Bakgrundsbeskrivning: Irak 

2.1 Allmänt 

Irak är en republik i Mellanöstern i Sydvästra Asien som sträcker sig över det forntida 

området Mesopotamien. Landet gränsar till Saudiarabien i sydväst, 814 km, Kuwait i söder, 

Turkiet i norr, 58 km, Syrien i nordväst, 605 km, Jordanien i väst, 181 km och mot Iran i öst 

1458 km. 

Irak ligger 300 meter ovan havet och har många bergkedjor som utgör en naturlig förlängning 

av Alperna. Värmen kan uppnå över 55 grader Celsius under augusti och under noll grader 

Celsius på vintern. 

Oftast är regnigt från december månad till april och nederbörden är beräknad till c:a 100-

180mm. årligen. 

De västra delarna av Irak utgörs till stor del av öken, men området mellan de två stora 

floderna Eufrat och Tigris - �Mesopotamien� � består av bördig jord med utbredd grönska, 

odlingar och vegetation, och det är även i denna del av landet som 70 % av befolkningen 

lever.  
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Irak är indelat i 18 provinser och Bagdad är huvudstaden, folkmängden ligger på c:a 27 

miljoner innevånare, varav 40 % är under 15 år. De flesta lever i de centrala delarna av landet 

och Bagdad är den största staden som har 6 miljoner innevånare. 85 % av folket pratar 

arabiska. 

 

 

Fig. 1: Geografisk karta. 

Irak har mycket fertil jord som är perfekt lämpad för jordbruk. Dock har dess ekonomi i 

modern tid dominerats av oljesektorn, vilken traditionellt har gett 95 % av intäkterna i 

utrikeshandeln. 

Oljeintäkterna beräknades vara ungefär 20 miljarder dollar under år 2000. Alltså två miljoner 

fat dagligen innan amerikanska ockupationen. Irak har 12 stycken raffraderier, den 

tillgängliga oljereserven i Irak beräknad vara 112 miljard fat. Detta gör Irak till att ligga på 

andra plats när det gäller långvarig tillgång på olja i värden och landet utnyttjar bara 15 

stycken oljekällor av 74 st. 

Det finns fortfarande många källor som inte har exploaterats, beräkningar visar att Irak 

kommer att ha olja under de kommande 350 åren. Oljereserven innebär att Irak på relativt kort 

tid skulle ha förutsättningar att kraftigt förbättra sin ekonomiska situation om det politiska 

läget stabiliseras. 
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2.2 Den befintliga bebyggelsen  

De två huvudmaterial som används när man konstruerar en byggnad i Irak är betong och 

tegel. Egenskapen för dessa två huvudmaterial är låg isolerings förmåga. Värmekonduktivitet 

(Värmeledningsförmåga)1 är mer än (1.83 W/m*k) och det numret är väldigt högt om man 

jämför med trä som har en Värme konduktivitet på mindre än (0.16 W/m*k) som används 

väldigt mycket nu för tiden och det numret är tio gånger mindre än cementen och teglet 

tillsammans. Dessutom är det väldigt lätt att lägga till isolering mellan ramutrymmen. 

Det höga Värmeledningsförmågan som byggs ifrån cement och block gör så att byggnaderna 

känns obehagliga när det gäller inomhusmiljön, som blir väldigt varm på sommaren och 

väldigt kall på vintern.  

Dessutom är det väldigt höga energikostnader för uppvärmning på vintern respektive 

nedkylning på sommaren. 

Den höga värme kapaciteten i byggmaterialet leder även till att byggnaden absorberar 

solvärme under dagen som dröjer sig kvar i väggarna under natten. Med ett byggmaterial av 

lägre värme kapacitet undkommer man detta problem och uppnår svalare temperatur under 

sommarnätterna. Även under vinterhalvåret leder den höga värme kapacitet i väggmaterialet 

till att utomhustemperaturen i hög grad absorberas och att huset därmed kyls ned ytterligare. 

Orsaker till att varför vi inte använder isolering i Irak idag är: 

 Brist på kunskap hos medborgarna, ingenjörerna och entreprenörerna avseende hur 

viktigt det är med isolering.  

 Brist på erfarenhet gällande användningen av isoleringsmaterial. 

 Brist på vilja att betala lite extra för isolering beroende på att många bedömer 

skillnaden som obetydlig. 

 Medborgarens främsta vilja är att bygga en väldigt stark byggnad p.g.a. krigen som 

pågått tidigare i landets historia. 

 Det finns inga officiella krav på isolering, plus att en utbredd opinion bedömer det 

som onödigt. 

                                                 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_thermal_conductivities 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_thermal_conductivities
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 Professionella och akademier som är utbildade till byggarbete har inte försökt hitta 

någon lösning på problemet. 

 Brist på import av byggmaterial till landet p.g.a. landet utsatts för långvarig 

handelsblockad sedan Gulfkriget 1991. 

 

Isoleringen som behövs  

När vi började studera en lösning på problemet lade vi till några huvudpunkter som måste 

finnas med för att vi skall lyckas uppnå en bra lösning och dom är: 

 Låga försäljningspriser för att övertyga människorna att använda isoleringen. 

 Bra isolering som motstår klimatet och inte förändras med tiden och som inte tar skada 

av förekommande insekter eller kemiska ämnen. 

 Lättanvänt och lämpligt för byggen. 

 Byggnaderna håller sig starka. 

Utifrån dessa punkter kom vi fram till följande lösning: 

Ytterväggarna skall bestå av tre skikt. Det första är det bärande skiktet som består av 

betongblock. Det andra skiktet utgörs av isoleringen och det tredje, täckande skiktet är en 

fasad som skyddar isoleringen från det yttre klimatet. 

2.2.1 Värmekällor i byggnader 

 Solen är huvudkällan till värme som tränger in sig i byggnader genom ytterväggar och 

tak. 

  En annan värmekälla utgörs av maskiner i hushållet, t.ex. datorer, kylskåp etc.  

  Köket. 

 Frånvaro av grönområden i anslutning till byggnaderna
2. 

 Oljedrivna element. 

                                                 

2 Växterna kan förbättra levnadsmiljön och hålla nere temperaturen genom att: 

1- Växterna förminskar mängden koldioxid (CO2) genom att använda det i den fotosyntesiska operationen 
och producera oxygen (O2). Genom denna operation bevarar växterna den naturliga balansen för CO2 

och det bidrar till att hålla nere temperaturen. 
2- Växterna suger upp solens värme, skuggar, och reflekterar i mindre grad än sten, 

betong och liknande material i bostadsområden utan grönska. 
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2.2.2 Köldkällor i byggnader 

 Brist på soltimmar under vintermånaderna. 

 Låga utomhustemperaturer/brist på isolering. 

 

2.2.3 Typen av energi som förbrukas  

Under sommaren kyls byggnader och hus via kylsystem (Air-Conditioner). De här 

maskinerna förbrukar oerhört mycket el, (cirka 2.7-5.0 Kilowatt). Icke officiella källor anser 

att förekomsten av sådana maskiner har ökat markant under de senaste fyra åren till fem och 

en halv miljon. Varje hushåll har ökat sin elförbrukning med 80-90 % främst för att kyla ner 

husen. 

Det är fortfarande mest oljeenergi som används för att värma upp inomhusmiljön under 

vintern, ett genomsnittshushåll förbrukar mer än trettio liter olja dagligen. Numera har dock 

många människor bytt till element anslutna till elnätet istället för att använda de oljeeldade 

elementen för att värma upp byggnaderna. Orsaken är att oljan är farligare att hantera och att 

el-elementen är mer lättanvända. Dock förbrukar de här värme-systemt mer el än tidigare. 

 

2.2.4 Ventilationskällor i byggnaden 

 Infiltration 

Fel installation av tätningslister i dörrar och fönster gör att ventilationen ej fungerar som 

avsett, detta leder till att det blir extra belastning på kyl/värmesystemet. Vilket medför att 

installationen av ventilationssystem blir en sekundär sak. 

Vanligtvis brukar man i Irak öppna fönstren och dörrarna på morgonen för att vädra huset, 

utöver detta installerar dem fläktar i köks- och badrums fönster för att bli av med den dåliga 

lukten. 

 Ventilations resurser från kyl/värmesystem som används i Irak (friskluft): 

Med �Fönster luftkonditioneringsapparat� av den här typen kan man justera intagsmängden av 

friskluft (fresh air) manuellt från 0-100 %. Man brukar alltid justera det till 0 % bara för att 

cirkulera luften i rummet. 
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Den andra typen som kallas �Decorative wall split unit� har inget friskluft system. Detta 

system cirkulerar bara luften för att kyla ner eller värma upp rummet. Friskluften kommer 

från infiltrationen som ovan. Den tredje typen �AC split duct unit� har speciella rör som drar 

in friskluft utifrån med 10-25 % och blandar den med luften som finns i huset. Detta beror på 

systemets modellstruktur. Den fjärde typen som används i stora projekt som på sjukhus och 

hotell mm är �Chilled water unit�. Denna typ använder samma metod som det föregående 

systemet genom att den drar in friskluft utifrån. 

Alla dessa system som används i Irak utnyttjas inte vetenskapligt och korrekt och leder inte 

till termisk Comfort, dvs. att intaget av den friska luften är inte beräknats på ett vetenskapligt 

sätt för att uppnå optimalt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

3. Termiskt rums klimat 

De flesta byggnader uppförs för att skydda människor mot yttre faktorer som kyla och 

nederbörd. Golv, tak och väggar skiljer utcklimatets kyla,� värme och regn från 

bekvämligheten som finns inomhus. Ventilationssystem och luftsystem ser till att hus har god 

termisk komfort och bra luftkvalitet. För att vi skall trivas inomhus och för att vi ska må bra 

så bör byggnaders innemiljö ha fyra viktiga krav. De är god termisk komfort, bra luftkvalitet, 

bra ljudmiljö och bra ljusförhållanden. De här kraven är mätbara och grundat på resultat från 

klimatfysiologiska undersökningar. Syftet med att ställa krav på lufttemperatur, 

yttertemperatur och luftrörelser är för att vi skall uppnå termisk komfort. I vissa område krävs 

att en annan luftväxling från ett annat område. Detta grundas på behovet av att föra bort 

föroreningar som avges från människor. Det ska användas vissa material för att undvika 

fuktskador eller använda ljudisolerande konstruktioner för att undvika störande buller. 

Innemiljö förutsätter även ljusförhållande och luftfuktighet. Ju högre temperatur, desto mer 

fukt kan luften innehålla.  

 

Luftfuktighet inomhus beror på luftens vatteninnehåll, det kan komma från avdunstning från 

människor, djur, växter, disk, matlagning mm. Vinterluft innehåller en liten mängd vatten 

trotts att den relativa fuktigheten är hög. Besvär kan förekomma när den relativa fuktigheten 

är under 20-30 % vid normal rumstemperatur. Detta beror inte på att den relativa fuktigheten 

är låg utan luften innehåller irriterande ämnen i gas eller partikel form. Dammhalten i luften 

kan öka på grund av låg luftfuktighet. Låg luftfuktighet kan orsaka problem t.ex. 

elektrostatisk uppladdning av både människan och miljön, samt statisk elektricitet kan 

uppkomma vid vissa materialkombinationer. För att lösa problemen med torr luft så ska 

temperaturen sänks någon grad. Den relativa uteluftens relativa fuktighet är lägre på 

sommaren än vintertid, men vatteninnehållet högre. 

 

Människan förbrukar syre och bildar koldioxid. Utandningsluften innehåller cirka 4 % 

koldioxid. Detta har inga negativa konsekvenser för inomhusklimatet om det är under normala 

förhållanden. Dock förändras detta om många människor vistas i trånga utrymmen eller i 

dålig ventilerad rum. Ökad ventilation kan förbättra kvaliteten hos inomhusluften genom att 

späda ut föroreningarna, men kostnaderna blir höga eftersom ökad ventilation medför ökad 

värme eller kyla under vintern respektive sommarn. Därför det är viktigt att angripa 

föroreningskällan först. Sjuka hus är ofta konsekvensen av felkonstruerade eller bristfälligt 
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underhållna ventilationssystem. Ventilationen späder ut föroreningar i inomhusluften till 

acceptabel nivå. Detta kallas för luftomsättning att späda ut den gamla luften. I felaktiga 

system kan den ena tilluften gå rakt till utsuget och det effektiva luftbytet blir lågt. Tilluften 

tas ofta in i sovrummet, och dras via slitsar i dörrar eller dörrkarmar, intill andra rum i huset 

där den sugs ut. Det finns särskilda öppningar vid fönstren som suger in luften eller blåses in 

genom ett speciellt tilluftsdån. Man skall inte täta fönster om det saknas särskilda öppningar. I 

frånluftssystem skapar en frånluftsfläkt ett undertryck i byggnaden. Detta förhindrar att 

inomhusluftens fukt kondenserar i ytterväggar vid eventuella otätheter genom att tilluft dras in 

genom öppningar i byggnadernas klimatskal. Det finns också det som kallas från och�

tilluftsystem, de placeras bredvid varandra för att underlätta värme återvinning. Tilluften 

filtreras på ett enkelt sätt men endast innan den blåses in i kanalsystemet. Till- och frånlufts 

munstycken skall vara placerade så att den friska luften inte går direkt till utsuget. Allvarliga 

byggskador skapas om frånluftskanalen smuttas ned kraftigt eller fläkten stannar. Det finns 

ytterligare ett annat ventilationssystem som kallas för självdragsventilation. Den har en 

särskild ventilationskorsten som dras upp ovan tak. Självdragsystem ger okomplicerad och 

tyst ventilation utan elförbrukning. De driv krafternas temperaturskillnad ute och inne samt 

vindhastighet ventilerar ett otätt hus utan hjälp av fläkt. De termiska drivkrafterna är stora på 

vintern. Detta leder till alltför hög luftväxling. Det blir en stor luftomsättning när det blåser, 

vilket kräver mer uppvärmningsenergi och kan orsaka drag. Ventilationen går baklänges när 

det är varmare ute än inne. Friskluft kan tränga in genom de nedsmutsade från luftkanalerna.  

Rätt rumstemperatur är viktig för människokroppar eftersom kroppen strävar efter att hålla 

den djupa temperaturen i inälvor, Hjärta och hjärna vid cirka 37grader, ämnesomsättningen 

bidrar värme som förs från de värmeproducerande organen till främst huden. Det vanligaste 

måttet på temperaturen inomhus ger inte oss en bild av skönt inomhusklimat. Det finns många 

orsaker till det t.ex. de givna ytorna såsom fönster och ytterväggar brukar vara kallare än 

luften samt fysiska aktivitet och klädsel. Det brukar vara personligt när det gäller den rätta 

temperaturen inomhus. 
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3.1 Kraven i Boverkets Byggregler 

�Byggnader som innehåller bostäder, arbetslokaler eller likvärdiga utrymmen där personer 

vistas mer än tillfälligt, skall utformas så att ett tillfredsställandetermiskt inomhusklimat kan 

erhållas.�
3 

Råd
4:   

 

Föreskriftens krav är uppfyllt, om byggnaden utformas så att vid 

dimensionerande utetemperatur. 

 

� den högsta riktade operativa temperaturen i vistelse zonen beräknas bli 24°C i bostads- och 

arbetsrum och 22°C i hygien rum och vårdlokaler samt i rum för barn i daghem och förskolor 

och för äldre i servicehus o.d., 

� den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i rummets vistelse zon blir 

högst 5°C. 

� lufthastigheten i ett rums vistelse zon inte beräknas överstiga 0,15 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 BBR 6:41 
4 Mina egna reslutat efter jämförelsen mellan Irak och Dubai. Både länderna har ungefär liknande klimat. 

http://www.dubai.ae 

http://www.dubai.ae
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4. Beräkningar och Resultatet 

Som vi har nämnt i del (1) kan en lösning vara: 

 Ytterväggarna skall bestå av tre skikt. Det första är det bärande skiktet som består av 

betongblock. Det andra skiktet utgörs av isoleringen och det tredje, täckande skiktet är 

en fasad som skyddar isoleringen från det yttre klimatet. 

 En ändring i yttertaket som består i att ett skikt av cellplast läggs till.  

 De vanligt förekommande ettglasfönstren ersätts med två- eller treglasfönster vilket 

ytterligare förbättrar isoleringen av byggnaden.  

 Vad gäller golv så att den nuvarande typen av golv som förekommer i Irak väl 

fungerande ur isoleringssynpunkt och behöver ej ändras för att utgör ett lämpligt 

komplement till de modifierade väggarna och taken. Detta innebär att vi i 

beräkningarna inte behöver innefatta några förändringar med avseende på golv, då 

golvet kommer vara det samma såväl före som efter i våra exempel. Resultatet med 

avseende på energi beräkningen påverkas ej. 
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4.1 Ytterväggar 

Ytterväggar fungerar som klimatskärmar och skyddar mot väder och vind, ljud och brand, 

medan innerväggar ger avskildhet, ljudreducering och i vissa fall skydd mot brand och 

värme/kyla. 

 Befintliga hus 

Den bästa lösningen när det gäller förbättring av befintliga byggnader är att tillägga en 

isolerings skiva inifrån och täcka den med gipsskivor.  Detta utgör en mer praktisk lösning än 

att förbättra väggen utifrån vilket skulle kräva att man först avlägsnade marmor och plaster 

som den fästs med, vilket skulle innebära en större arbetsinsats och även vara mer kostsamt ur 

ekonomiskt hänseende. 

 
Fig. 2: Förbättringen av de befintliga byggnaderna består i att tillägga en isoleringsskiva  

inifrån och täcka den med gipsskivor
5. 

 Hus som skall byggas 

Angående väggarna i de byggnader som skall byggas i framtiden, kan dessa bestå av bärande 

betongblock, täckta av plaster och stuckatur inåt, ett mellanlager av isolering, samt fasadsten 

eller marmor ytterst.  

                                                 

5  Figuren hämtades från paroc hemsiad, www.paroc.se. 

http://www.paroc.se.
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Isoleringen måste uppfylla några krav: 

 Har ingen tendens att suga in fukt, vatten och ånga. 

 Ingen brandfara.  

 Har ingen tendes att reagera eller förändras kemiskt 

 Stå emot svamp, mögel, insekter, virus och gnagare. 

 Kan motstå rost och andra vanliga miljö förändringar. 

 

Fig. 3: Bärande betongblock vägg. 

 

 

 

 



 19 

Avseende icke bärande väggar då huset konstruerats med bärande pelare kan dessa utformas 

på följande sätt: 

 

 

Materialet  

� Invändig beklädnad (gipsskiva) 

� Luft- och ångspärr 

� Slitsade trä- eller stålreglar c 600, c 450 

� Isolering (mineralull, cellplast, mm) 

� Fasadsten eller marmor  

 

    Fig. 4: Icke bärande vägg.
6 

 

Eller den Kan vara bestå av bärande betongvägg, täckta av plaster och stuckatur inåt, ett 

mellanlager av isolering, samt fasadsten eller marmor ytterst.  

 

Materialet  

� Stuckatur 

� Plaster (gipsavgjutning) 

� Betongstomme eller betongblock 

� Isolering (mineralull, cellplast, mm) 

� Fingerspalt 

� Fasadsten eller marmor 

 
    Fig. 5: Bärande betongvägg.

7 

                                                 

6 Figuren hämtades från Poroc hemsidan www.paroc.se. 
7 Figuren hämtades från Poroc hemsidan www.paroc.se. 

http://www.paroc.se.
http://www.paroc.se.
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4.2 Yttertak 

De befintliga yttertaken i Irak består av ett undre lager armeringsbetong, täckt med ett lager 

asfalt för att isolera från regnvatten och yttre fukt som i sin tur är täckt med ett lutande lager 

sand för vattnets avrinning. Sanden är täckt med betongplattor eller liknande.  

Vi anser att det skall finnas ytterligare ett lager i form av en isoleringsskiva av cellplast 

(polystren).  

 

Materialet  

� Betongplattor eller liknande 

� lutande sättgrus 

� Fiberduk 

� Isolering (Cellplast) 

� Asfalt 

� Bärande konstruktion 

� Plaster (gipsavgjutning) 

� Stuckatur 

  

 

 

Fig. 6: Yttertaken med isolering8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8 Figuren hämtades från paroc hemsiad, www.paroc.se. 

http://www.paroc.se.
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4.3 Tätning  

Tätning av fönster och dörrar med tätningslister är en av de billigaste och mest lönsamma 

energisparande åtgärder man kan genomföra, tätningslisterna skall bestå av silikon eller 

EPDM. Gummi och silikonlisterna är något dyrare men av högre kvalitet än de av EPDM. 

Gummit är hårdare än silikonlisterna vilket medför att fönster och dörrarna kan bli svåra att 

stänga när de nya listerna satts då, såvida vred och gångjärn inte justeras.  

Byggnadstekniken måste utveckla så att båda värmeisolering och tätheten mot okontrollerat 

luftläckage blev allt bättre och därmed byggnadernas värmeförluster allt lägre.   

 

 

 

 

Fig. 7: Tätningslister
9 

 

 

 

 

. 

                                                 

9 Figuren hämtades från paroc hemsiad, www.paroc.se. 

http://www.paroc.se.
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4.4 Fönster 

I Irak används vanligen ettglasfönster vilka är mindre lämpade för värmeisolering. Skulle 

dessa ersättas av två- eller treglasfönster skulle detta ytterligare bidraga till byggandens 

isoleringsförmåga.  

Dåliga fönster tvärsnitt som används i Irak och även den dåliga installationen på tätningslister 

ökar infiltrationen och den leder till att man måste öka på värme/kylsystemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Ett- och tvåglasfönster
10. 

                                                 

10 Figuren hämtades från �The Guide för att bygga Själv� 2006.  
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5. Diskussion 

Det typiska irakiska bostadshuset är en villa i ett eller två plan, därför har vi valt att utgå från 

denna typ av byggnad i våra exempel. Med följande diagram vill vi illustrera möjligheterna 

till förbättrad värmeisolering gällande yttertak och ytterväggar samt fönster. 

Byggnaden skall utformas så att innemiljön blir bästa möjliga för de boende och så att 

kostnaderna för energiuttaget hålls nere på lägsta möjliga nivå. Utvecklingen har gått mot att 

uppnå dessa mål genom ökad isolering och täthet i nyare byggnader. Även byggnadens 

förmåga att lagra värme i stomme, inredning och värmesystem inverkar på energiuttagets 

variation med hänsyn till yttre temperaturförändringar.  

I länder som Irak där tegelhus är vanligare är värmekapaciteten högre än i nyare bostadshus i 

Sverige. Användande av andra typer av material gör att mindre värme absorberas under 

dagens soltimmar och temperaturen under natten är dessutom svalare och behagligare i Irak. 

Detta minskar behovet av kylsystem och därmed även energibehovet. Under dagen är det 

mycket värmeförlust som sker på grund av sådana tegel väggar.  

Avseende ytterväggarna finns möjlighet att spara 83 % i jämförelse med användande av 

tegelvägg och 88 % i jämförelse med betongblock under sommaren. Samt man kan spara  

84 % i jämförelse med användande av tegelvägg och 89 % i jämförelse med betongblock 

under vintern. Detta besparingen sker på den dimensionerande värmebehov under vintern och 

dimensionerande kylbehov under sommaren11. 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Värmeförlust med respektive utan isolering för ytterväggarna (design temp.). 

                                                 

11 Se bilaga 2  
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När det gäller yttertaket skulle besparingen hamna på 75 % under sommaren och 86 % under 

vintern. Detta besparingen sker på den dimensionerande värmebehov under vintern och 

dimensionerande kylbehov under sommaren.  

 

Fig. 10: Värmeförlust med respektive utan isolering för yttertaken (design temp.). 

Gällande fönstren skulle användande av tvåglasfönster innebära en förbättring med 53 % 

under sommarn och 54 % under vintern med hänsyn till värmeledning och konvektion 
12. Men 

om man tar hänsyn till solinstrålning är det bara 48 % förbättringen. Detta beror på att vissa 

månader är englasfönster bättre än tvåglasfönster på grund av soluppvärmningen. 

Vi rekommenderar att öka antalet fönster på södersidan för att öka soluppvärmningen under 

vintern13. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Värmeförlust för ett glasfönster och två glasfönster (design temp.).  

                                                 

12 Se bilaga 2  
13 Se bilaga 2 tabell 5 (Radiation) 
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För att bäst dra fördel av solstrålningen, som bidra till uppvärmningen under de kalla 

månaderna men som innebär ökade nedkylningskostnader under de varma månaderna anser vi 

att antalet fönster på sydsidan bör ökas. 

Som framgår av tabell 5A, bilaga 2 uppväger de positiva effekterna av detta de negativa. 

Detta kan beräknas ge en vinst på 35 %. 

I och med en värmeeffektskala kan läggas in har man ett diagram med värmeeffekt (kw) på 

den vertikala axeln och tid (timmar/år) på den horisontella axeln. En yta i diagrammet 

(höjd/bredd) representerar därmed en energimängd. 

Värmeeffekt (kw) * Tid (h/år) = värmeenergi (kWh/år) 

 

Fig.12: Värmeenergi (kWh/år)
14. 

I vårat fall har vi räknat värmeeffekt för varje månad med genomsnittstemperatur
15 för att få 

värmeenergi och detta leder till bättre resultat som är nära värden i verkligheten.  

 

                                                 

14 Byggnaden som klimatsystem 2003  
15 När vi talar om genomsnittstemperatur under en månad så har vi räknat med såväl högsta temperaturen och 

lägsta temperaturen under dygnet och beräknat respektive genomsnitt per månad, det avser summan av max 
respektive mini temperaturerna fördelat på månadens dagar. 
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Utan isoleringen blir summan av värmeeffekt för hela huset 13,9 kW, så att värmeenergi 

värde blir 121,6 MWh/år. Dock om isoleringen används så reduceras ovan värmeeffekt till  

3,7 kW. Detta leder till att värmeenergi minskas till 32,7 MWh/år. 

Värmeeffekt och värmeenergi minskningen leder till energivinst med ungefär 73 %. 
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Fig.13: Energi förbrukningen med och utan isolering under 

 ett år för den planerade byggnaden. 

Av figuren ovan ser vi att när vi använder isolering har vi nästan ingen energiförbrukning 

under mars månad och detta beror på att i mars månad har vi bara 4 C° som är skillnaden 

mellan design temperaturen och genomsnitts temperatur och detta kan ersättas med 

solstrålning. 

Slutligen anser vi att den enda lösningen på energibehovet är användandet av isolering. 

Isoleringen håller kvar inomhustemperaturen på den nivå där luftkonditioneringssystemet är 

inställt på att hålla den. Så går mindre energi åt till luftkonditioneringen jämfört med ett sämre 

isolerat hus som släpper ut kylan i samma takt som den skapas. 

Byggnadstekniken måste utveckla så att båda värmeisolering och tätheten mot okontrollerat 

luftläckage blev allt bättre och därmed byggnadernas värmeförluster allt lägre.   

För framtidsstudier rekommenderar vi till att utföra praktiska jobb och jämföra eller förstärka 

våra resultat som vi har kommit fram till.  
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6. Slutsats 

 

 Ytterväggarna skall bestå av tre skikt. Det första är det bärande skiktet som består av 

betongblock. Det andra skiktet utgörs av isoleringen och det tredje, täckande skiktet är 

en fasad som skyddar isoleringen från det yttre klimatet. 

 En ändring i yttertaket som består i att ett skikt av cellplast läggs till.  

 De vanligt förekommande ettglasfönstren ersätts med två- eller treglasfönster vilket 

ytterligare förbättrar isoleringen av byggnaden.  
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