
SVÅRIGHETSGRAD:
Det är inte svårt att 
tilläggsisolera, men hårt 
arbete. Välj en kall dag.

TIDSÅTGÅNG:
I det här fallet (140 m²) tog 
det cirka 10 timmar.

PRISBILD:
Isolering: Cirka 200 kr/m²
Gångbrygga: Cirka 120 kr/m

SPARA PÅ 
VÄRMEN
Med en extra isolering på vinden kan du spara 
tusentals kronor om året. Men du ska göra det på 
rätt sätt – annars kan den tänkta besparingen i 
stället ge dig ökade värmekostnader.

 När det byggs nya hus i dag är kra-
ven på isolering helt andra än de 
var för bara några år sedan. Det 

bör man också tänka på när man bor i   
ett äldre hus. För det är god ekonomi att 
lägga till några tiotal centimeter isole-
ring på vinden. Det är nämligen dit den 
varma luften stiger och försvinner om 
man inte gör något för att stoppa den. 
Uppgiften är dessutom enkel att lösa. 

Tilläggsisolera och …

LÄTT SVÅRT

 STORT ENERGITEMA 
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Takluckan är den enda ingången  
till vinden. Här ska alltså allt  
isolerings- material bäras upp innan  
vi kan komma    i gång med arbetet.

Det krävs inte någon större hantverks-
skicklighet för att tilläggsisolera. Men det 
krävs en noggrann planering.

Isoleringen ska nämligen ligga rätt. 
Annars är det risk för att den varma luf-
ten kondenserar och skapar grogrund för 
mögel, eller att den i värsta fall får din 
takkonstruktion att ruttna.

Därför rådgjorde vi med experter från  
Paroc, som tillverkar isoleringsmaterial, 

innan vi la oss på taket och tog tag i det 
ur flera synpunkter varma arbetet.

Det viktigaste rådet vi fick var att 
undvika fukt. Det handlar om teknik och 
material, men också om något så enkelt 
som att inte ha vindsutrymmet fyllt med 
papperskassar, gamla möbler och annat 
som kan hindra luften att cirkulera fritt.

Med dessa goda råd var vi redo att gå 
upp på vinden.

Isoleringen har levererats. Den är packad 
i plast, men bör ändå täckas över om  
den ska ligga länge. Det kan ha gått hål 
på något paket, och fuktig isolering ska 
man inte lägga ut på vinden.Man blir varm mer än en gång när  

man tilläggsisolerar på en vind. 
Arbetet är dock förhållandevis enkelt 
och den sänkta värmekostnaden 
värmer den också.
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 2 Alla kassar och lådor ska ner. Det 
samlas ofta massor av prylar på 

vinden. Mycket av detta kan man kasta 
bort i stället för att låta det stå på vinden 
och förstöra ventilationen.

 1 Så här ser det ut på alltför många 
vindar. Kassar och lådor innehåller 

organiskt material som kan mögla och  
trycka ner isoleringen, så att isolerings- 
förmågan försämras. Papperet på 
isoleringen har också skadats.

Städning

 3 Så här ska det se ut. Papperet  på 
isoleringen skyddar mot vinden 

men försämrar isoleringsförmågan. När 
200 mm isolering ska läggas ut behövs 
inte papperet. ”Högen” till höger är en del 
av husets varmvattensystem.

Gångbryggan skonar isoleringen
Gångbryggans konstruktion är enkel. Två brädor på 
var sida om sparren bär upp gångbrädorna. I mitten är 
gångbryggan lite högre på grund av ett hinder, men 
den blir sedan lägre igen.

Brädor av råspont 
utgör själva bryggan.

Bryggan är lite högre 
på mitten på grund 
av ett hinder.

Det är 300 mm luft 
mellan gångbryggan 
och isoleringen innan 
den nya isoleringen 
lagts på.

Brädor (22 x 95 mm) 
spikade i sparrarna.

Spara på värmen
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A
  B
    C

Här ska brädans 
övre kant vara.

 3 Skruva eller spika fast brädorna. 
Om du spikar fast dem ska du  

använda minst två spikar (75 mm, 
galvaniserade) i vardera änden av  
brädan för att det ska hålla.

 2 Brädorna som ska bära upp 
gångbryggan sätts i våg. Tills 

gångbryggan är färdig får du stå försiktigt 
på brädorna under isoleringen och på en 
bräda lagd mellan två sparrar.

 5 Själva gångbryggan kan du t.ex. 
göra av råspont (22 x 95 mm). 

Sponten och noten gör dem starkare än 
ospontade brädor. Här passar det med  
fyra brädor i bredd.

 6 Brädor med not och spont i 
ändarna kan fogas ihop mellan 

sparrarna. Om man utnyttjar detta slipper 
man i stort sett spill. Undvik att lägga två 
fogar vid sidan av  varandra. De bör ligga 
förskjutna. 

 8 Så är gångbryggan klar längs hela 
vinden. Nu kan du inspektera tak, 

antenner m.m. utan att skada isoleringen. 
Ta bort alla de gamla gångbrädorna så att 
du får så lite organiskt material som möjligt 
på vinden.

 7 Hinder av olika slag, i det här fallet en 
övertäckt installation, måste du bygga 

över. Om du höjer hela bryggan är risken 
stor att du får en dålig ståhöjd. När hindret 
passerats sänks bryggan igen.

 4 Sätt en likadan bräda (22 x 95 
mm) på den andra sidan av sparren. 

Fortsätt på samma sätt på alla sparrarna. 
Om du inte har sparrar av denna modell 
kan du bli tvungen att göra en fristående 
konstruktion.

 1 Bygg en gångbrygga så att du inte 
trampar sönder isoleringen. Det ska 

vara minimum 100 mm luft mellan 
bryggan och isoleringen. Med c:a 200 mm 
extra isolering och 100 mm luft ska brädans 
ovankant sitta 300 mm upp på sparren.

Bygg en gångbrygga

Råspont är brädor som är 
ohyvlade på åtminstone den ena 
sidan och som har not och spont. 
Det ger en stark konstruktion 
eftersom brädorna stöttar 
varandra i stället för att bära 
vikten var för sig.

FACKTERMER

22 x 95 mm bräda

Not

Spont

Här ligger brädorna 
cirka 100 mm högre.
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Kolla ev. ångspärr

Ventilation på  
husgaveln

20 mm luft  
mellan avledare 
och tak

Ventilation 
genom luftspalt

 8 Häfta fast vindavledaren på 
sparrarna med häftpistol längs båda 

kanterna. Det ska vara minst 100 mm 
mellan vindavledaren och den nya 
isoleringens ovansida.

 2 Kom ihåg att kontrollera om huset 
har en ångspärr på vinden eller inte. 

Om det finns en ska du titta efter hål i den. 
Även små hål ska lagas. Köp tejp som är 
avsedd för detta ändamål.

Det är mycket viktigt att vindsutrymmet 
är väl ventilerat. Det kan dels ske genom 
ventiler i husgavlarna, dels genom en 
luftspalt längs takfoten. En luftspalt kan 
dock bli för stor och stänga in för mycket 
luft, och så är fallet här.

Lösningen är så kallade vindavledare. 
Modellen här är från Paroc och består av 
enkla impregnerade wellpappbitar som 
viks och böjs. De fästs längs takfoten, i 
detta fall på den bjälke som löper längs 
takfoten. De häftas sedan fast på spar-
rarna med cirka 20 mm luftspalt upp 
mot undersidan av taket. På det sättet 
bromsas luften och leds in över wellpap-
pen och in på taket i kontrollerad mängd.

 1 På denna vind ligger det 145 mm 
isolering. Vi lägger ett lager på 120 

mm och ett på 95 mm ovanpå. Vi sparar då 
cirka 3 000 kronor om året. Kostnaden för 
isoleringen sparas alltså snabbt in. 

 4 Vindavledarna ska ställas i 
ordning innan de läggs på plats. 

Vik in den övre delen, så att den bildar en 
triangel. Det gör pappbiten starkare, så att 
den inte böjs så lätt när den ska monteras.

 5 Vik de längsgående kanterna. Nu 
passar bredden på wellpappen precis 

mellan två sparrar. Vindavledarna finns att 
köpa i olika bredder, så att de passar till de 
vanligast förekommande sparravstånden.

 7 Börja med att vika vindavledaren  
så att den ligger rätt. Spika fast den med 

pappspik längst ner på bjälken.  
VIKTIGT! Lägg ut brädor så att du inte 
skadar den gamla isoleringen under arbetet.

 3 Ventilation av vindsutrymmen 
sker ofta genom en luftspalt mellan 

tak och isolering i kombination med 
ventiler på husgavlarna. Här är spalten för 
stor och risken ökar då för att vinden blir 
utkyld och att fuktig luft kan komma in.

 6 Mät avståndet från takbjälken till 
cirka 20 mm under takets undersida 

och vik nedre delan av pappbiten. 
TIPS: Det är enklare att vika pappen 
utomhus än uppe på vinden.

Vindavledare

Spara på värmen
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Isolering i flera lager, 
lagda på tvären mot 
varandra.Vindavledare

Luftspalt, c:a 20 mm

Minimum 100 mm 
luft för isoleringen

Sparre

●  Kepsen ska sitta så stadigt på huvudet 
att den inte faller av när du ligger ner 
och arbetar med isoleringen.

Vindavledaren ser till att ventilationen blir             
tillräcklig i vindsutrymmet.

Om det fi nns en ångspärr och det är hål i 
den ska den lappas. En ångspärr består 
vanligen av en tunn plastfolie som 
lades ut när huset byggdes för att 
förhindra fukt i isoleringen. 
Eftersom vi genererar alltmer 
varm och fuktig luft när vi 
badar, lagar mat, torkar 
tvätt m.m. är det viktigt 
att ångspärren är 
intakt.

Rätt klädd för 
isolering

Material
Till gångbryggan:

• Brädor, 22 x 95 mm

• Råspont

• Galvaniserad spik

Till isoleringen:

• Isoleringsskivor, 95 mm

• Isoleringsskivor, 145 mm

• Vindavledare

Läs mera på:
www.paroc.se

DETTA HAR VI ANVÄNT

Se upp för spikar i taket. Om 
du som här arbetar under ett 
tak där spikarna går rakt 
igenom tak- läkten, ska du 
kröka spikarna så att du inte 
skadar dig när du reser dig 
upp i vindsutrymmet.

SÄKERHET

Beräkna hur mycket du sparar. 
På www.paroc.se kan du beräkna 
hur mycket du kan sänka dina 
värmekostnader genom att 
tilläggsisolera ditt hus.

WWW

●  Andningsskyddet kan, som här, vara av 
en enklare modell eller vara utrustat 
med en luftventli, som gör det lite 
behagligare att använda.

●  Skjorta och byxor ska sluta tätt, och 
skjortan ska vara långärmad så att all 
hud täcks.

●  Handskarna ska vara så tunna att du kan 
hantera de saker du arbetar med.

●  Byxorna sticks ner i strumprona så att                
isoleringsmaterial inte kan tränga in.

Så monterar du 
vindavledaren
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  B
    C

Här sluter isolerigen 
till ordentligt.

Sparrfot

Min. 100 mm avstånd 
mellan papp och 
isolering

 3 Skär ut för sparrfoten med en 
isoleringskniv. Se till att fylla ut 

springorna om du råkar skära bort för 
mycket av skivorna. Isoleringen ska sitta  
i spänn en aning för att sluta helt tätt.

Isoleringsmaterial på rulle är en bra iso-
leringsvariant. Men då det befintliga   
lagret isoleringsmatta ligger mellan 
sparrarna är det inte så praktiskt. Det 
skulle kräva att vi måste skära ut för alla 
sparrar och då blir det svårt att få isole-
ringen tilllräckligt tät.

Därför använder vi skivor – alltså     
isoleringsmaterial i fyrkantiga bitar.    
Skivorna ska ligga i två lager så att alla 
skarvar blir täckta och det inte bildas 
köldbryggor.

Isoleringsskivor finns i olika bredder 
och tjocklekar enligt byggstandard. Om 
de inte passar är de lätta att skära.

 1 Ta bort papperet från den gamla 
isoleringen. Med isolering som 

 är över 200 mm är det onödigt med 
papper  och risken är stor att papperet 
angrips av fukt.

 5 Du kan lägga ett enda tjockt lager 
isolering, men Paroc rekommenderar 

att man i stället lägger  två lager, så  
att det övre lagret kan täcka alla skarvar  
i det undre.

 6 Halvvägs! Lägg båda lagren på en 
gång så att du inte tvingas gå på det 

första lagret för att lägga det andra.

 4 Det är viktigt att isoleringen sluter 
helt tätt mot vindavledaren av papp, 

så att det inte bildas springor som kan 
minska isoleringvärdet. Skär ev. snett in 
mot vindavledaren om det är nödvändigt.

Isolera vinden

 7 Täta runt vindsluckan. Den har en 
stor yta som ofta saknar både isolering 

och tätning. Det är speciellt viktigt att sätta 
en tätningslist längs kanten. 

 2 En isoleringskniv är lätt att skära 
med och är lätt att komma åt med  

där det är trångt. Om du inte vill investera  
i en kniv kan du använda en gammal 
fogsvans, trots att den inte är lika behändig 
att arbeta med.

Köldbryggor. En köldbrygga 
uppstår som regel när reglar  
inte är ordentligt isolerade på 
insidan. Då kan de leda kylan 
utifrån direkt in i huset och ge 
problem med både kyla och fukt.

FACKTERMER

Spara på värmen
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Undvik kondens 
genom att täcka 
rören med isolering.

Allt är klart! Nu ligger här 360 mm 
isolering i tre korsande lager. Risken för 
springor och köldbryggor är minimerad, 
och utan en massa skräp på vinden är 
förutsättningarna goda för frisk luft 
och bra ventilation runt isoleringen.

 2 Elröret med elkablar löper ovanför 
tilläggssisoleringen. Varm luft tränger 

upp nerifrån, vattenångan kondenserar när 
den möter den kalla luften på vinden, och 
så rinner vattnet ner. Det uppstår då risk för 
kortslutning.

 1 Röret från centraldammsugaren 
ligger ovanpå den gamla isoleringen.  

Varm luft sugs in från husets uppvärmda 
rum till kylan på vinden, där vattenångan 
kondenserar både inne i och utanpå röret. 
Vattnet kan ge skador och röret ska täckas.

 3 Skär upp ett spår på undersidan 
av isoleringen. Lägg isoleringen 

ovanpå röret och se till att den sluter tätt. 
Kom också ihåg att isolera antennkablar, 
ventilationsrör och annat som leder ner till 
de varma rummen .

Isolera rören

Den 200 mm tjocka extra isoleringen är utlagd, och 
besparingen på runt tre tusen kronor om året värmer lite 
extra. Gångbryggan gör att isoleringen inte blir nedtrampad. 
Lägg märke till att vindsutrymmet är helt fritt från saker.

Nu sparar vi på värmen
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