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SAMMANFATTNING 
Detta kandidatarbete består av två delar; ett fördjupningsarbete som handlar om prefabrikation 
(prefab) och en om husprojektering. Dessa delar knyts samman genom att huset delvis 
projekterats för att byggas prefabricerat. 

Fördjupningsarbetet undersöker huruvida prefabrikation kan verka tids-, kostnads- och 
miljöeffektivt på ett byggprojekt. Detta utreds genom att litterära källor kombineras med 
muntliga källor i form av intervjuer. Resultatet av undersökningen visar på att prefab kan verka 
effektivt på nyss nämnda faktorer, om byggmetoden utnyttjas på rätt sätt. 

Vid husprojekteringen utgick arbetet från ett ny detaljplanelagt område i Huddinge, Sjöängen II. I 
arbetet antas detta område ligga i Borlänge för att erhålla en annan miljö. En tomt tilldelades 
detta arbete och därpå skulle ett hus projekteras. Projekteringen innehåller allt från beräkningar 
på hållfasthet, installationer och energibehov till materialval och utformning av planlösningar. 
Arbetet resulterade i ett väl genomtänkt hus som delvis projekterats för att byggas prefabricerat. 

Kandidatarbetet har gett oss en bild av hur komplext det är att konstruera ett hus. Dessutom har 
nya kunskaper erhållits inom prefab. Vi är mycket nöjda med vad som åstadkommits i detta 
kandidatarbete och vi hoppas och tror att det vi lärt oss kommer att hjälpa oss i våra framtida 
arbetsliv. 



 

 

ABSTRACT 
This Bachelor’s thesis consists of two parts; one with prefabrication (prefab) in focus and the 
second part includes detail design of a house project. These parts are linked together by designing 
some parts of the house project as prefabricated. 

The focus section investigates how prefabrication can act time-, costs- and environmentally 
effective to a building project. This is investigated by combining literary sources with sources 
based on reality in the shape of interviews. The result of the investigation is that prefab could act 
effectively on previously mentioned factors, if this way of building is used in a proper way. 

The detail design of the house started in a residential area with a new local plan in Huddinge, 
named Sjöängen II. In this project however the area is supposed to be in Borlänge to obtain a 
different environment. A plot on which the house was to be designed was allocated this work. 
The detail design covers everything from stress calculations, building services and energy 
requirements to selection of material and giving shapes to plan arrangements. The work resulted 
in a well-planned house that partly was projected to be built prefabricated. 

The Bachelor’s thesis has given us an understanding of how complex it is to detail design a 
house. Also, new knowledge has been gained within prefabrication. We are very proud of what 
we have achieved in this Bachelor’s thesis and we believe and hope that what we have learned 
will help us in our future career. 
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1 INLEDNING 
Den största delen av våra liv tillbringas inomhus. En av de platserna där mest tid tillbringas är i 
hemmet. Ett hem att trivas i kan således påstås vara en grundläggande faktor till ett glädjefyllt liv. 

I denna kandidatexamen projekteras ett hus som det går att trivas i. För att detta ska uppnås 
krävs det att huset fungerar väl som en enhet; det ska vara estetiskt tilltalande, det ska vara 
behagligt att vistas i och personerna som bor där ska känna sig säkra med sin tillvaro. 

I husprojekteringen behandlas väldigt många punkter; alltifrån dimensionering av 
ventilationskanaler till val av fasadmaterial. Det som de flesta människor tar för givet att ska 
finnas och fungera i ett hus konstrueras i detta projekt så att det fungerar. Detta löser sig inte 
automatiskt, det krävs mycket omtanke för att ett hållbart system ska kunna arbeta i det tysta i 
byggnadens inre. En väl utförd installation märks inte, det är bara när det krånglar som någon 
kommenterar den. 

Förutom projektering av ovan nämnda hus innehåller detta kandidatarbete en fördjupningsdel. 
Denna del behandlar en modern byggmetod; att bygga med prefab. För att få en rättvisande bild 
över hur denna byggmetod fungerar har fakta dels hämtats från litteratur, men också från några 
av de människor som arbetar med prefab. 

Anledningen till att vi valt att fördjupa oss om prefabrikation är främst att vi finner det intressant. 
Dessutom hoppas vi att de lärdomar som fås kan komma till användning i ett framtida arbetsliv, 
då vi tror att användandet av byggmetoden kommer att utgöra en betydande del av framtidens 
bostadsbyggande. 
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2 FRÅGESTÄLLNING 
I fördjupningsdelen behandlas följande frågeställningar: 

‐ Vilka är de vanligaste prefabricerade elementen för grund-, vägg- samt 
bjälklagsuppbyggnad och hur fungerar dessa? 

‐ Hur påverkar prefabrikation faktorerna tid, pengar och miljö? 

För småhuset som projekteras har det erhållits en programhandling med frågor som ska 
behandlas. Dessa frågor innebär att det för huset ska upprättas följande: 

‐ Situationsplan 
‐ Fasadritningar 
‐ Sektionsritningar 
‐ Planlösningar 
‐ Detaljritningar 
‐ U-värden för samtliga delar av klimatskalet 
‐ Beräkna energi samt effektbehov 
‐ Bärande stomme (inklusive vissa hållfasthetsberäkningar) 
‐ Dimensionera värmesystem 
‐ Dimensionera ventilationssystem 
‐ Dimensionera sanitetssystem 
‐ Dimensionera elsystem 
‐ Materialval 
‐ Kostnadsbedömning 



 

13 

3 SYFTE 
Fördjupningsarbetet ingår i kandidatexamen för att ge fördjupade kunskaper inom valt område. 
Målet med fördjupningen är följande; 

”Vårt mål med fördjupningen är att få en ökad förståelse för hur prefabrikation kan förbättra effektiviteten i 
byggbranschen; främst när det gäller tid, pengar och miljö.” 

För att anknyta fördjupningsarbetet till det projekterade småhuset kommer det i viss utsträckning 
användas prefabricerade element till småhuset. 

Syftet med husprojekteringen är att erhålla praktisk övning i att tillämpa de kunskaper som 
inhämtas under de tre första åren på Samhällsbyggnadsprogrammet på Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH). 
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4 METOD OCH DISPOSITION 
Fördjupningsdelen kommer delvis att baseras på skriftliga källor i form av rapporter och 
tidsskrifter, men också på intervjuer. De intervjuade personerna kommer att representera olika 
delar av prefab industrin. Denna kombination av litteratur och verklighet ger förhoppningsvis en 
rättvisare bild av hur prefab faktiskt fungerar och därigenom ett bättre djup på arbetet. 

För att lyckas med projekteringen av småhuset kommer kunskaper från tidigare kurser på KTH 
att användas. Detta kommer att kompletteras med nya kunskaper från de föreläsningar som 
erbjuds i denna kurs, råd från både anställda på KTH och från andra företag samt övrig tillgänglig 
litteratur främst i form av handböcker. 

Till följd av de två huvuddelarna i detta kandidatarbete har rapporten delats in i tre delar; en om 
fördjupningsarbetet, en om husprojekteringen samt en gemensam del. Rapportens disposition blir 
således; 

‐ Inledning 
‐ Frågeställning 
‐ Syfte 
‐ Metod och Disposition 
‐ Resultat – Fördjupningsarbete 
‐ Resultat - Husprojektering 
‐ Kandidatarbete - Diskussion och Slutsats 
‐ Referenser 
‐ Bilagor 

Anledning till att arbetet till största del är gemensam är att anknytning mellan projektering och 
fördjupning eftersträvas. Tillhörande kandidatarbetet finns dessutom en omfattande del med 
bilagor som innehåller bland annat beräkningar och ritningar över det som presenteras i 
huvudtexten. 

Fördjupningsdelen har, förutom den gemensamma diskussion och slutsatsdelen, erhållit en egen 
del med samma namn. Detta för att trycka på vikten av resultatet av slutsatserna som presenteras 
i denna del. Den gemensamma diskussion och slutsatsdelen sammanbinder sedan de båda 
delarna. Det bör påpekas att respektive resultatdel innehåller diskussionsliknande stycken. Detta 
har krävts för att få motiveringar att hänga samman med rätt del av resultatet.  
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 AVGRÄNSNINGAR OCH KRAV 4.1
Nedan redovisas de avgränsningar som satts upp för fördjupningsarbetet samt de krav som ställts 
på småhuset. 

 AVGRÄNSNINGAR - FÖRDJUPNINGSARBETE 4.1.1
Eftersom prefabricerat byggande är ett brett område krävs det avgränsningar för att uppnå ett 
tillfredsställande djup. I arbetets studeras därför hur prefabricerade element kan verka kostnads-, 
tids- och miljöeffektivt från dess att de lämnar fabriken tills dess att de står på sin plats i sitt 
byggnadsverk. 

I jämförelserna utgås det ifrån att platsbyggt respektive prefabricerat håller samma standard vad 
gäller kvalité och funktion. De byggnadsverk som studeras i denna fördjupning är flerbostadshus. 

 KRAV PÅ SMÅHUSET 4.1.2
Följande krav har ställts på småhuset i programhandlingen för kandidatarbetet; 

 Byggnaden ska vara dimensionerad för att klara BBR-kraven 
 Byggnaden ska beskrivas med övergripande beskrivning, byggtekniska detaljer, bärande 

delar, installationer, materialval och bedömning av kostnader 

Utöver detta har en begränsning satts gällande energianvändningen. För detta småhus innebär det 
att energibehovet begränsas till max 11 megawattimmar per år om el används för uppvärmning 
alternativt 16 megawattimmar per år om någon annan energikälla används. Denna begränsning 
medförde att storleken på huset begränsades. 
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5 RESULTAT - FÖRDJUPNINGSARBETE 
Fördjupningsarbetet har resulterat i fem delar; våra vanligaste prefab-element, prefab i arbetslivet, 
tidspåverkan, ekonomipåverkan samt miljöpåverkan. Prefab i arbetslivet baseras på intervjuer 
medan de övriga delarna baseras på litteratur. 

Anledningen till denna indelning är att det först studeras hur vart och ett av våra vanligaste 
prefab-element påverkar huvudfaktorerna tid, pengar och miljö. Utöver denna studie presenteras 
elementen mera allmänt; till exempel beskrivs det hur projektering och tillverkning genomförs. 
Därefter genomförs en grundlig litterär studie över hur var och en av dessa faktorer påverkas av 
prefab användning. Slutligen lyfts blicken från skriftliga källor och ut mot verkligheten i den 
avslutande delen som avslöjar hur prefab fungerar i verkligheten. 

 BAKGRUND TILL FÖRDJUPNINGEN 5.1
Ökad bostadsbrist och krav på lägre hyreskostnader har ökat byggbranschens intresse för 
prefabrikation, även kallat industrialiserat byggande (Samuelsson, 2006). Drivkraften bakom 
denna trend är främst att hålla ner produktionskostnaderna för byggherrarna men även att öka 
lönsamheten för ägaren. Prefabrikation innebär att produktionen förflyttas från byggarbetsplatsen 
in i fabriker. Detta reducerar arbetsuppgifterna på bygget till ett montagearbete. 

Från och med mitten på sjuttiotalet, efter miljonprogrammet, minskade tillverkningen av 
prefabricerade bostadselement och begreppet prefabrikation blev ett dött begrepp. Men den 
ökande bostadsbristen satte i slutet av nittiotalet ny vind i seglen för tekniken och idag är prefab 
ett omtalat område inom byggbranschen. 

Genom att förflytta produktionen från en provisorisk arbetsplats utomhus till en industrilokal 
med standardiserade arbetsförhållanden kan processen effektiviseras och kostnader och 
materialförbrukning minimeras. Tillverkningen illustreras i figur 1. På detta sätt kan producenten 
fokusera mer på andra aspekter såsom estetik och funktion och därigenom uppnå en bättre 
slutprodukt. Samtidigt kan stordriftsfördelar erhållas genom att samproducera liknande 
byggnadsprojekt. 

Idag genomför många storbolag egna projekt för att effektivisera sitt flerbostadsbyggande med 
hjälp av prefabricerade element. Många av bolagen har till och med egna fabriker där tillverkning 
sker dygnet runt. Genom att etablera en egen fabrik kan ovan nämnda stordriftsfördelar erhållas. 
Bostadsbolag såsom Svenska Bostäders har utvecklat en form av ”typhus” som används som 
grund vid bostadsplanerande (Hindersson, 2006).  

Figur 1 Bild från en prefabfabrik för plattbärlag (Svensk Betong, 2012)
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 VÅRA VANLIGASTE PREFABELEMENT 5.2
Nedan redovisas hur olika prefabricerade element projekteras, tillverkas, transporteras och 
monteras. En vanligt förekommande elementtyp för grund, vägg respektive bjälklag studeras. 
Dessutom presenteras en egen reflektion kring hur varje element påverkar kostnaderna, 
tidsåtgången och miljön. 

 GRUNDELEMENT 5.2.1
Det grundelement som studeras närmare är Siroc L-element från Jackon AB (Jackon AB, 2011). 
Elementet är certifierat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2010) och används till grunder 
med platta på mark. Jackon levererar en kvarsittande ytterform till grunden i vilken det utplaceras 
armering. Hela formen fylls sedan med betong. 

Projektering	
Projektering och mängdberäkning för ytterformen kan göras direkt på Jackon ABs hemsida. Efter 
inmatning av diverse information om grundens fotavtryck (omkrets, area, antal ytter/innerhörn 
etc.) erhålls snabbt en mängdberäkning som ger information om vad som behövs beställas genom 
Jackon samt vad som behöver kompletteras i form av betong och armering från andra 
leverantörer. Det som saknas i denna funktion är prisuppgifter, något som kräver kontakt med 
återförsäljare. 

Uppbyggnad	
Siroc L-element har en kärna av Jackopor EPS, en form av 
cellplast, som är belagd med en fiberarmerad betong. 
Utsidan är färdigbehandlad och kan fås antingen med 
slätstruket utseende eller med en putsad struktur. För 
hörnen på byggnaden används speciella hörnelement. 
Utseendet på elementen framgår av figur 2. Vid byggnation 
av rundade fasader finns radieelement att tillgå. 

Transport	
Samtliga delar till ytterformen kan enkelt fraktas med lastbil, då varje del är som längst 1200 
millimeter lång. Eftersom konstruktionen till största del består av cellplast är vikten inte heller 
något problem.  

Figur 2 Siroc L-element (Jackon, 2011) 
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Montage	
En utförlig monteringsanvisning finns att tillgå i form av ett PDF-dokument genom Jackons 
hemsida (Jackon AB, 2007). I korta drag kan de olika stegen beskrivas som; 

1. Se till att underlaget är på rätt nivå, med ett väl 
komprimerat dränerande skikt. 

2. Montera elementen. Börja med hörnen och 
montera sedan de raka delarna genom att 
snörsnitsla mellan hörnbitarna. 

3. Lägg ut isoleringen. Se till att skarvarna är 
förskjutna mellan lagren och att ytterformen 
överlappas med minst 100 millimeter (se figur 
3). 

4. Placera ut armering och eventuell golvvärme. 
5. Betongen gjuts. Utvändig återfyllnad sker med 

fördel innan dess att betongen fylls i. 
6. Färdigställande i form av fullständig 

återfyllning. Återfyllningen måste uppgå till ett 
minsta avstånd av 200 millimeter från 
ytterformens underkant (se figur 4). 

Tid‐,	Ekonomi‐	och	miljöpåverkan	
Den stora fördelen vid användning av dessa element är tidsvinsten. Eftersom elementen är 
kvarstående och prefabricerade fås en stor fördel gentemot en egenhändigt gjuten grund då 
gjutformer först behöver produceras på plats och sedan demonteras efter betongens härdande. 

Ekonomiskt sett är det något högre materialkostnader vid användande av färdiga kantelement. 
Arbetstiden blir dock betydligt kortare och på grund av detta går det ofta jämnt ut i ett 
ekonomiskt perspektiv. Under konstruktionens livslängd kan det också vara bra med en 
konstruktion som är välbeprövad då en dåligt utförd egenhändigt byggd grund kan ge stora 
energikostnader om den innehåller felaktigheter. 

Genom användning av en lösning från Jackon uppfylls branschens krav gällande 
energieffektivitet och fuktsäkerhet. Sirocs grundelement är typgodkänt av SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut och därigenom ligger miljöpåverkan inom rimliga nivåer.  

Figur 4 Illustrering tillhörande montagesteg 6 (Jackon AB, 
2007) 

Figur 3 Illustrering tillhörande montagesteg 3 (Jackon AB, 
2007)
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 BJÄLKLAGSELEMENT 5.2.2
Det finns flera olika typer av bjälklagselement inom det industrialiserade byggandet. De vanligaste 
är plattbärlag, håldäcksplattor samt homogena betongbjälklag. I denna uppsats behandlas endast 
håldäcksplattor. 

Projektering	
Ett av de huvudsakliga momenten vid projekteringen av bjälklaget är att bestämma den 
geometriska utformningen (Betongvaruindustrin, 2007). Rektangulär utformning är att föredra då 
detta är standard; därigenom undviks specialtillverkade element vilka kan dra upp kostnaden. 
Spännvidder och upplagsförhållanden är också avgörande faktorer för projekteringen. 

Installationer bör beaktas tidigt i projekteringen; interaktion mellan elementkonstruktör och 
installationskonsult är av stor vikt. Urtag för installationerna utförs enklast redan på fabrik innan 
betongen har härdat. Om inte detta utförs då tillkommer merkostnader för projektet när urtagen 
måste göras på plats i härdad betong. 

Uppbyggnad	
Håldäcksplattor, eller HD/F som det också kallas, 
är förspända betongelement som karakteriseras av 
längsgående hål genom hela elementet 
(Betongvaruindustrin, 2007). Hålens funktion är 
att minimera betongen i elementen och därmed 
minska den totala vikten. Detta ger 
betongplattorna låg egenvikt i förhållande till sin 
bärförmåga. Håldäcken är i viss mån 
standardiserade; elementbredden är vanligtvis 
1200 millimeter medan elementhöjden finns i ett 
antal standardhöjder. Kapning sker sedan för att 
uppnå önskad elementlängd. Uppbyggnaden 
framgår av figur 5. 

Tillverkning	
HD/F-elementen gjuts med hjälp av gjutbäddar som kan liknas med långa bassänger (Pettersson, 
2012). Bassängerna är enligt standardbredden 1200 millimeter breda och längden på dem varierar 
beroende på vilken fabrik som betraktas. Ett studiebesök har genomförts på Strängbetong ABs 
fabrik i Nykvarn, där de tillverkar HD/F-element, och där har bäddarna en längd på ungefär 85 
meter. 

Tillverkningsprocessen inleds med att gjutbädden oljas in och sedan lägger en maskin ut ett antal 
vajrar som kommer att utgöra armeringen. Vajrarna förspänns sedan med hjälp av en maskin till 
ungefär 1 megapascal. Till sist bevattnas gjutbädden innan själva gjutningen sker. 

Gjutningen sker med hjälp av en maskin som toppmatas med betong och sakta rör sig framåt. 
Maskinen packar betongen kring den förspända armeringen samtidigt som den formar hål i den 
packade betongen. Det som gjuts mot bädden är enbart undersidan; kanterna och ovansidan 
formas av maskinen. Ursparingar och dylikt görs direkt i den nypackade betongen. Slutligen 
övertäcks gjutbädden av en filtduk som ska bevara värmen och därmed påskynda hydratiseringen. 
Redan dagen efter är elementen redo för uppkapning och därefter användande.  

Figur 5 Standardmått för ett HD/F-element 
(Betongvaruindustrin, 2007) 



 

20 

Transport	
Transporten sker vanligtvis med lastbilar där elementens maximala längd uppgår till ungefär 12 
meter (Pettersson, 2012). Logistiken är en viktig del av prefab-industrin. För att ett prefab projekt 
ska fungera bra är det viktigt att kommunikationen mellan tillverkare och beställare fungerar; en 
ständig kontakt med byggarbetsplatsen gör det lättare för tillverkaren att lasta och skicka 
lastbilarna i rätt ordning. 

Montering	
Håldäckselementen tillverkas oftast inte med färdiga anslutningsanordningar utan dessa måste 
göras i efter hand (Betongvaruindustrin, 2007). Det är därför av väldigt stor vikt att monteringen 
av elementen sker på rätt sätt så att anslutningen fyller sitt rätta syfte med hänsyn tagen till bland 
annat deformationer, kraftöverföringar och akustik. I en anslutning ingår vanligtvis en fog som är 
en spalt mellan två mötande element. Fogen fylls vanligtvis igen med någon form av fogfyllning 
som kan utgöras av till exempel fogbetong eller fogbruk. I anslutningen finns också ofta 
förbindningar mellan elementen som kan föra över dragkrafter. Dessa anordningar utgörs ofta av 
armering som ingjutits i elementens ursparingar eller hålrum.  

Som det illustreras i figur 6 består 
en anslutning av flera komponenter 
som alla fyller sin funktion. 
Samspelet mellan dessa 
komponenter är avgörande för 
anslutningens egenskaper. 

Det är också vanligt att 
anslutningar består av hattbalkar 
(HSQ). Balken är då formad som 
en hatt därav namnet. Kanten på 
hatten fungerar som ett upplag för 
bjälklagselementen, den fyller i 
princip samma funktion som 
innerväggen gör i figur 6. 

Tid‐,	Ekonomi‐	och	miljöpåverkan	
Den stora tidvinsten som görs med HD/F-elementen är det snabba montaget och det direkta 
tillträdet till bjälklaget; ingen väntetid på att betongen ska härda behövs vid byggarbetsplatsen 
(Pettersson, 2012). Detta resulterar i minskad arbetskraft och tidsåtgång på byggarbetsplatsen. 
Kran-, maskin- och övriga hyreskostnader kan sänkas och på sätt tillföra projektet en större 
lönsamhet. 

När det gäller miljöpåverkan finns det självfallet en fram- och en baksida. Det visuella på spillet 
på byggarbetsplatsen minimeras men spillet hos tillverkaren går inte att bortse ifrån, inte heller 
alla de transporter som krävs för att få elementen till arbetsplatsen.  

Figur 6 Anslutning mellan två bjälklagsplattor över en innervägg (Betongvaruindustrin, 2007)
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 VÄGGELEMENT 5.2.3
Det finns en mängd olika prefabricerade väggelement, som till exempel skalväggar och 
massivelement. Den elementtyp som behandlas i denna uppsats är massivelement. Det är, precis 
som det låter, massiva element av betong. 

Projektering	
Beroende på val av stomsystem fyller väggelementen olika funktioner (Betongvaruindustrin, 
2007). Det kan handla om allt från kraftupptagning både vertikalt och horisontellt men även om 
estetik och ekonomi. Detta är något som konstruktören måste ta i beaktande när det gäller 
projekteringen med väggelement. För att skapa bästa möjliga resultat arkitektoniskt och 
ekonomiskt bör arkitekten kontakta elementtillverkaren och konstruktören i ett så tidigt skede 
som möjligt. Detta underlättar för arkitektens vidare arbete med utformningen av byggnaden. 

Uppbyggnad	
Massivelementen består oftast av en enkel skiva av betong (Betongvaruindustrin, 2007). Skivans 
funktion är antingen att utgöra byggnadens fasadmaterial eller att bekläs med ett. Elementen kan 
utgöra antingen en bärande eller icke bärande del i stommen och förekommer även som 
innerväggar. Isoleringen kan vara fastgjuten på elementet från fabriken och kallas då för 
halvsandwichelement. Fasadbeklädnaden kan sedan monteras på plats med hjälp av ingjutna 
infästningsanordningar och till sist fixeras de med rostfria kramlor. 

Elementens storlek varierar men de flesta fabriker klarar av att tillverka element med längder upp 
mot 7,2 meter och det är oftast tillverkningsbordens storlek och utformning som är begränsande. 
Höjden på elementen bör vara mindre än 3,6 meter och egentyngden mindre än 100 kilonewton. 

Transport	
Logistiken sker på samma sätt som för 
bjälklagselementen. 

Montage	
En stomme som utgörs av dessa element innehåller 
självfallet fogar, dessa blir ett av de huvudsakliga 
momenten vid montage (Betongvaruindustrin, 2007). I 
figur 7 illustreras det hur ett element lyfts på plats. 
Fogarna kan orsaka problem för projektet om dessa 
inte tas med i beräkning redan från början. För bästa 
resultat bör utformningen av fogarna ske samordnat 
mellan arkitekt och konstruktör. 

De viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid fogning av elementen är dimensionering av fogen 
samt val av fogmaterial. Det finns vissa normer för att fogen ska uppfylla sitt rätta syfte. Det är 
viktigt att fogen blir korrekt utförd för att kraftspelet mellan vägg och bjälklag ska fungera 
tillfredställande. 

Tid‐,	Ekonomi‐	och	miljöpåverkan	
För väggelementen gäller samma sak som redovisats ovan för bjälklagselementen, då 
tillverkningen och montage är i stora drag likartad.  

Figur 7 Massivelement av betong (Finja AB, 2012)
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 TIDSPÅVERKAN 5.3
En studie genomförd av Betongvaruindustrin som publicerats i rapporten Bygga med Prefab, visar på 
att prefabrikation kan förkorta produktionstiden för ett referenshus från elva till endast sex 
månader jämfört med ett platsbyggt alternativ (2007). Detta är nästan en halvering av 
tidsåtgången. 

Den största tidsvinsten uppstår vid resningen av stommen och fasaden. Detta illustreras i figur 8. 

I BELABs undersökning av JMs projekt Sticklingehöjden uppnåddes liknande slutsatser som 
ovan (1995). Projektet bestod av byggande av ett bostadsområde på Lidingö där både prefab och 
platsbyggt tillämpades. Undersökningen, som egentligen bestod av en ergonomisk jämförelse 
mellan ett platsbyggt och ett prefab projekt, visade på att prefab kan förkorta tidsåtgången till 
omkring en tredjedel av den platsbyggda tidsåtgången. Det poängteras dock att om 
tillverkningstiden av elementen tas med i beaktande är tidsåtgångarna snarlika. 

För att nyss nämnda tidsvinst ska realiseras krävs det en planerad och samordnad styrning av 
byggprocessen från första idé till färdigställt projekt. Detta ställer stora krav på kommunikationen 
inom projektet. Så länge detta fungerar kommer tidsåtgången för projektering och tillverkning, 
två andra stora delar i byggprocessen, att skilja sig minimalt åt mellan de båda byggmetoderna. 
Således blir den tidsvinst som kan uppnås vid produktionen den tidsvinst som har störst 
betydelse den slutliga skillnaden i tidsåtgång.  

Figur 8 Jämförelse över tidsåtgången för olika delar av produktionsprocessen mellan ett prefabricerat och ett platsbyggt hus 
(Betongvaruindustrin, 2007) 
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 EKONOMIPÅVERKAN 5.4
Tidsbesparingen som beskrivs ovan ger upphov till stora ekonomiska besparingar 
(Betongvaruindustrin, 2007). Detta tack vare att en kortare produktionstid innebär stora 
besparingar främst tack vare minskade räntekostnader samt att maskiner, arbetsbodar och övriga 
förnödenheter på byggplatsen behöver hyras en kortare tid. 

Betongvaruindustrin har gjort en 
jämförande kostnadssammanställning 
(se figur 9) vilken tyder på att 
effekterna av 
räntekostnadsbesparingarna kan 
uppgå till så mycket som drygt 70 
procent av de totala besparingarna. 
De totala besparingarna utgör i detta 
exempel över 30 procent av 
produktionskostnaderna för ett 
prefabricerat hus. 

En annan stor del av besparingarna 
uppstår vid stommen och 
stomkompletteringen; det som gav 
den stora tidsvinsten. Trots att det 
prefabricerade huset är nästan 400 
tusen kronor dyrare i 
produktionskostnad blir det ändå 
billigare än det platsbyggda 
alternativet tack vare betydligt lägre 
byggplatsomkostnader samt 
vintermerkostnader. 

I projektet som JM genomförde som 
omnämns ovan blev 
produktionskostnaderna fem procent 
lägre för prefab alternativet (Ringblom, G., 2002). Detta berodde till största del på lägre 
kapitalkostnader. 

 MILJÖPÅVERKAN 5.5
Genom användning av prefabricerade element ökar möjligheterna till att återanvända och 
återvinna materialet (Betongvaruindustrin, 2007). Detta tack vare att det är lättare att separera 
materialen från varandra. 

Prefabrikationsindustrin medför generellt en lägre mängd avfall. Moderna fabriker har en 
miljövänlig process som använder sig av miljövänliga material samtidigt som spillet minimeras. 
Transporternas inverkan på miljön varierar stort från projekt till projekt och är beroende av 
avståndet mellan fabrik och byggarbetsplats. 

Vid prefabrikation av elementen fås en betydligt högre kvalité på produkterna. Detta medför på 
sikt bättre hållbarhet vilket gynnar miljön, då underhållsarbeten behövs i mindre utsträckning 
samtidigt som byggnaden får en längre livslängd.  

Figur 9 Exempel på en jämförande kostnadssammanställning mellan ett prefab och 
ett platsbyggt hus (Betongvaruindustrin, 2007) 



 

24 

 PREFAB I ARBETSLIVET 5.6
För att komma ut från teorin och in i verkligheten har ett flertal intervjuer med människor i 
arbetslivet som arbetar med prefab genomförts. Intervjuer har skett med Urban Pettersson 
(fabrikschef för Strängbetong AB), Per-Eric Svensson (chef för Kompetenscenter Stommar på 
NCC Construction Sverige AB), Anders Lindén (konstruktör på Kadesjös Ingenjörsbyrå AB) och 
Tommy Lindström (byggarbetare på Skanska AB). 

Då intervjuerna blev långa har dessa placerats som Bilaga. Det viktigaste ur dessa sammanfattas 
nedan, men läsning av de fullständiga intervjuerna rekommenderas starkt. 

 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER 5.6.1
Samtliga intervjupersoner är överens om att användandet av prefabricerat byggande svänger 
kraftigt med konjunkturen. Vid lågkonjunktur byggs det mindre med prefab eftersom de stora 
byggföretaget då vill hålla sina anställda byggarbetare sysselsatta och detta uppnås lättast genom 
att bygga platsbyggt. 

Ekonomiskt sett kan det vara mer lönsamt att bygga prefab. Detta beror på om projektet är 
anpassat för denna byggmetod samt hur bra allting klaffar under projektets gång. Lindén menar 
att material och konstruktionskostnad ofta blir dyrare med prefab än med platsbyggt, men att 
denna merkostnad ofta överträffas av besparingar i tid och därigenom räntekostnader. 

De intervjuade personerna är överens om att logistiken är en grundläggande faktor för att prefab 
ska vara lönsamt; både tidsmässigt och ekonomiskt. Pettersson poängterar att de har ständig 
kontakt med byggarbetarna för att se i vilken ordning elementen ska lastas, något som också 
bekräftas av byggarbetaren själv. Svensson exemplifierar effektivt användande av byggmetoden 
med två punkthus, där en kran placerad mellan de båda husen kan resa en våning på det ena 
medan efterarbetet pågår på det andra. Detta gör att kranens kapacitet kan utnyttjas till fullo. 

Miljöpåverkan sker på olika sätt för de olika byggmetoderna; vilket som är det bästa beror således 
på vad som värderas i det enskilda projektet. Är det koldioxid som ligger i fokus? Byggarbetarnas 
arbetsmiljö? De boende i närheten av byggplatsen? Det förstnämnda gynnar oftast platsbyggt, 
medan prefab ofta är skonsammare med de två sistnämnda frågorna som utgångspunkt. En stor 
del av det spill som försvinner från byggplatsen i prefabricerade byggprojekt hamnar istället vid 
fabriken; inte heller ur denna aspekt går det att säga vilket alternativ som är det skonsammaste för 
miljön. 

Nedan redovisas några av de för- och nackdelar med prefab som uppgavs under intervjuerna; 

 Det kan bli billigare 
 Det kan gå fortare 
 Kvalitén blir högre 
 Bättre arbetsmiljö 
 Mindre påverkan vid byggplatsen 
‐ Fel på element är ofta dyra att åtgärda 
‐ Om logistiken strular rinner tiden snabbt iväg 
‐ Ett misslyckande får ofta stora ekonomiska konsekvenser 
‐ Det kan bli mycket tätningsarbete 
‐ Standardiserade produkter kan medföra tråkigt arbete för de inblandade  



 

25 

 FÖRDJUPNINGSARBETE - DISKUSSION OCH SLUTSATS 5.7
Om användningen av prefab är gynnsam eller ej kan sammanfattas med orden ”Det beror på…”. 
Förutsatt att tankarna om att bygga prefabricerat infinner sig tidigt i projektet kan detta generera 
vinster tidsmässigt och därigenom ekonomiskt. Beroende på vad som prioriteras i det enskilda 
projektet kan även miljöpåverkan bli mindre för ett prefabricerat hus jämfört med ett platsbyggt. 

När fördjupningsarbetet påbörjades fanns ambitioner om att få tag på konkreta siffror som sade 
att ”Så stora blir kostnads-, tids- och miljöbesparingarna...” men det insågs tidigt att detta skulle 
bli svårt att hitta. Istället baseras slutsatsen på kvalitativa metoder. 

 TEORI = VERKLIGHET? 5.7.1
Baserat på den information som legat som grund för detta fördjupningsarbete kan det konstateras 
att teorin säger samma sak som gäller i verkligheten. De litterära källorna som använts 
överensstämmer i princip med vad de intervjuade personerna berättade. Detta ses som ett starkt 
bevis för att informationen som legat till grund för detta fördjupningsarbete ger en rättvisande 
bild av hur prefab faktiskt fungerar. 

 TIDSPÅVERKAN 5.7.2
Studien av samtliga element visade på att den största tidsvinsten fanns att göra vid montaget. 
Litteraturstudien talade om samma sak. När detta sedan undersöktes ute i verkligheten 
bekräftades det, samtidigt som det höjdes varningsflaggor. 

Varningsflaggorna berodde på att verkligheten inte är perfekt. I den perfekta värld som ofta 
beskrivs i kursmaterial och andra teoretiska källor bortses ofta från den mänskliga faktorn. 
Människan har en tendens att göra fel och vid fel på prefab element kan en tidsvinst snabbt 
övergå till en tidsförlust. Felen som begås kan vara allt från misstag i projekteringen till att en last 
med element blir försenad. Sådant är svårt att förutsäga i tidplaner och när det händer handlar det 
om att minimera skadan. 

 EKONOMIPÅVERKAN 5.7.3
Vid studien av de olika elementen framgick det att materialkostnaderna oftast var högre för de 
prefabricerade elementen jämfört med ett platsbyggt alternativ. Denna merkostnad sparades dock 
in med råge då prefab ger kortare byggtid, vilket bekräftades i den övergripande litteraturstudien 
av ekonomiparametern. Där förklarades det att kostnadsbesparingen uppstod tack vare lägre 
räntekostnader samt kortare tid att betala maskinhyra för. 

Precis som för tidspåverkan berättade verkligheten att det fanns besparingar att göra ekonomiskt 
– förutsatt att allting fungerar. Här poängterades det dock på ett kraftigare sätt än vad som 
framgick av litteraturstudien att det finns en stor risk att kostnaderna skenar. 

Både konstruktören och brukaren som intervjuades berättade att hur ekonomin påverkas beror 
väldigt mycket på det enskilda projektet samt vilken konjunktur som råder. Ibland kan det byggas 
platsbyggt istället för prefab bara för att stora byggföretag behöver sysselsätta sina byggarbetare.
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 MILJÖPÅVERKAN 5.7.4
Studien av de olika elementen gav bara positiva vibbar om miljöpåverkan. Det nämndes ingenting 
om negativa effekter. I den övergripande litteraturstudien nämndes de negativa effekter som 
finns, men de tonades ner till förmån för de positiva. Den bild av miljöpåverkan som gavs från 
verkligheten kan dock tyckas mer rättvisande. 

Vid intervjuerna uppgavs baksidorna med prefabrikation. Under besöket på Strängbetongs fabrik 
i Nykvarn visades det stora berg med spillbitar som produktionen lämnar efter sig. Dessutom 
berättades det om spillbitar av vajer som kan bli över 80 meter om det vill sig illa. Konstruktören 
som intervjuades förklarade det som att en stor del av det spill som inte dyker upp på 
byggarbetsplatsen hamnar vid fabriken istället. 

Personerna från arbetslivet hade dock inte bara negativa saker att berätta. Positiva saker som en 
effektivare maskinanvändning, bättre arbetsmiljö samt mindre omgivningspåverkan vid 
byggarbetsplatsen omnämndes också. 

Hur miljöpåverkan skiljer sig åt mellan ett prefab och ett platsbyggt projekt beror således på vad 
som värderas i det enskilda projektet. 

 SÅ MAXIMERAS NYTTAN MED PREFAB 5.7.5
Med nyvunna kunskaper om prefab har nedanstående faktorer sammanställts på några av de 
saker som vi finner extra viktiga för att lyckats med ett prefab projekt. 

Projektera	för	prefab	–	från	början!	
Det är av yttersta vikt att projekteringen sker för prefab och då helst redan från början. Om 
tankarna om att bygga prefabricerat infinner sig sent i projektet finns risken att konstruktionen 
har fått många dimensioner som inte överensstämmer med de standarddimensioner som ger 
lönsamhet i prefab projekt. 

Se	till	att	alla	vet	om	vad	det	innebär	att	bygga	prefab	
Anders Lindén, konstruktören som intervjuades, pekade på en svag punkt i processen; att många 
konsulter slarvar med ritningar. Som exempel nämndes elkonstruktören som ofta drar linjer ”på 
ett ungefär”. Detta fungerar i platsbyggda projekt, då justeras detta när byggarbetarna upptäcker 
felet, men om urtag för dessa installationer blir felaktiga i fabrik kan det bli svårt och dyrt att 
åtgärda detta i ett senare skede. 

Planera	noggrant	
En av de viktigaste byggstenarna i prefab projekt har visat sig vara logistiken. Om denna sköts på 
ett effektivt sätt kan stora framgångar uppnås. Det är därför viktigt att planera noggrant så att 
antalet misstag och missförstånd minimeras. 

God	kommunikation	i	projektet	
För att undvika onödiga missförstånd är det viktigt att kommunikationen fungerar. Både 
byggarbetaren och tillverkaren nämnde vikten av att rätt element kom i rätt tid. För att detta ska 
ske krävs god kommunikation. 

God kommunikation är något som krävs även under projekteringsstadiet. Det är viktigt att var 
och en av konsulterna har koll på vart projektet befinner sig, vad som är nytt och vart det är på 
väg. Annars är det stor risk för onödiga missförstånd.  
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 UPPFÖLJNING AV ARBETET – DET HÄR GJORDE VI BRA 5.7.6
Generellt sett är vi väldigt nöjda med fördjupningsarbetet. Vid vissa tidpunkter fanns små tvivel 
om att det skulle bli svårt att knyta ihop säcken kring det till synes breda område som 
fördjupningen behandlat. Nedan omnämns några av de saker som vi är extra stolta över att fått 
ihop. 

Teori,	men	också	verklighet	
Det mesta som görs i skolan baseras på teori och böcker. I detta fördjupningsarbete har vi lyckats 
lyfta blicken och få in lite ljus från arbetslivet också. De fyra omfattande intervjuer som 
genomförts är något som vi tycker höjt nivån på arbetet markant. Att informationen från 
verkligheten var sammanhängande, inte bara intervjuerna sinsemellan, utan också med teorin, var 
extra glädjande. 

Stor	kunskapsinhämtning	
I och med dispositionen av fördjupningsarbetet har vi inte bara fått kunskaper om prefab-
element och om hur de används. Vi har dessutom fått värdefulla kunskaper om hur prefab kan 
nyttjas för att maximera nyttan tids-, kostnads- och miljömässigt. Detta är något som 
förhoppningsvis kan komma till användning för oss i framtiden. 

Brett,	men	ändå	djupt	
Trots att arbetet behandlat ett relativt brett område tycker vi oss uppnått ett bra djup. Stundtals 
har det funderats kring huruvida hela arbetet skulle resultera i ett långt arbete utan något vidare 
djup, men detta tycker vi har undvikits. Det ska dock erkännas att vissa bitar innehåller sådant 
som kanske inte helt faller inom avgränsningarna, men då dessa fakta tyckts mycket intressanta 
och av betydelse för arbetet har de ändå tagits upp. 

 UPPFÖLJNING AV ARBETET – VAD KUNDE GJORTS ANNORLUNDA? 5.7.7
Totalt sett är vi som det nämnts ovan väldigt nöjda med fördjupningsarbetet. Det finns dock ett 
par saker som kunde gjorts annorlunda. 

Avgränsningar	
I avgränsningarna nämns det att fokus ska ligga på påverkan av de olika faktorerna från dess att 
byggmaterialen lämnar fabrikerna till dess att de är monterade på plats. Det har dock visat sig att 
detta kan ge en förvrängd bild av lönsamheten med användandet av prefab, då det är mycket mer 
som spelar in. 

Det arbete som tagits fram tyder dock på att prefab ofta kan löna sig sett över hela 
byggprocessen, vilket har insetts då vi av nyfikenhet bitvis varit utanför spåret och sladdat. Sett i 
det större perspektivet verkar det, precis som för det studerade perspektivet, som om montaget är 
den avgörande faktorn. Därför kan valet av delprocess varit framgångsrikt. Ytterligare studier, där 
avgränsningarna förslagsvis begränsar sig till endast en faktor men istället betraktar hela 
processen, ser vi som mycket intressant. 

Fler	källor	i	den	övergripande	litteraturstudien	
Arbetet med den övergripande litteraturstudien över de tre huvudfaktorerna har till största del 
baserats på Betongindustrins Bygga med Prefab. Anledningen till att den användes flitigt var att den 
tycktes ge en opartisk bild av prefab samt att den var framtagen av den kanske mest sakkunniga 
parten i Sverige. Risken med att använda sig mycket av en och samma källa är att arbetet blir 
vinklat. 

Vi tror ändå, i och med att intervjupersonerna uppgav nästintill samma saker som beskrevs i Bygga 
med Prefab, att arbetet inte har blivit vinklat till följd av att en källa fick så stort inflytande. 
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Avgränsningar	på	miljöfaktorn	
När arbetet inleddes tänkte vi att ”tid, pengar och miljö är intressanta faktorer att kolla på”. Och 
ja, de var intressanta faktorer. Men kanske var miljöfaktorn för dåligt avgränsad, något som kan 
tyckas återspeglas i arbetet. 

Både tids- och ekonomifaktorn var förhållandevis klara och lättdefinierade. Miljöpåverkan var 
däremot lite mer luddig, något som insågs under intervjuer då flertalet av de intervjuade 
personerna frågade sig vilken typ av miljöpåverkan som efterfrågades; Arbetsmiljön, koldioxid 
eller omgivningspåverkan? Detta kanske borde specificerats noggrannare i form av tydligare 
avgränsningar. Något dåligt för ofta med sig någonting bra och detta fall är inget undantag. 

Genom att fråga om miljöpåverkan fick vi reda på betydligt mer fakta än vad som först tänkts. 
Detta är gynnsamt för vår kunskapsinhämtning, men möjligen hämmande för djupet på 
fördjupningsarbetet. Känslan är att det bara skrapats på ytan på den här faktorn och att det finns 
betydligt mer att hämta. Detta faller dock utanför tidsrymden för det här arbetet. 

 PREFAB I FRAMTIDEN 5.7.8
Vi tror att användningen av prefab kommer att öka i framtiden. Detta kan dock ta lite tid, då 
byggbranschen kan anses vara väldigt traditionstrogen. När allt fler lär sig utnyttja fördelarna som 
finns med metoden kommer större lönsamhet kunna uppnås och det är en väldigt starkt drivande 
faktor. 

En av de stora utmaningarna för prefab som vi ser är att få en mer tilltalande och varierande 
arkitektonisk utformning. Vi hoppas att framtidens prefabricerade bostäder kan utformas på ett 
bättre sätt än de enformiga miljonprogramshusen som idag präglar många förorter. För att ge 
framtidens prefabricerade bostäder ett vackrare utseende tror vi att arkitekten måste involveras i 
byggnadstekniken och tillsammans med konstruktören finna nya lösningar. Dessa lösningar skulle 
kunna generera ett ansiktslyft för byggnaden utan att det ställs alltför höga krav på 
specialtillverkade element. 

De typhus som många storbolag för tillfället utvecklar kommer troligtvis innebära en ökad 
användning av prefab. Vi tror att det krävs att flera stora aktörer på marknaden samtidigt gör 
liknande satsningar för att prefabrikation ska slå igenom på allvar. Genom att utvecklingen sker 
på bred front kommer det gå snabbare att nå allt större fördelar vilket bör skynda på 
moderniseringen i denna traditionstrogna bransch. 
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6 RESULTAT - HUSPROJEKTERING 
Projekteringen av småhuset är den största delen av detta kandidatarbete. Det är här kunskaperna 
som erhållits under de första åren på KTH sätts på prov. Nedan redovisas resultatet av denna 
projektering. 

 FASTIGHETEN 6.1
Fastigheten för vilken huset projekteras för att byggas på ligger i Huddinge kommun. Området 
som nyligen är detaljplanelagt heter Sjöängen II. Fastigheten som tilldelades vår grupp heter 5:5 
och den ligger i utkanten av det nyplanerade området, med befintlig småhusbebyggelse som 
västlig granne. I norr respektive söder återfinns nya grannar inom Sjöängen II och i öst ligger en 
kommunal bilväg. Fastigheten mäter drygt 3160 kvadratmeter. 

Tomten är delvis kuperad och då tillträde fås finns två befintliga byggnader på fastigheten; ett 
större hus samt ett tillhörande förråd. Ambitionen är att riva dessa och uppföra den nya 
huvudbyggnaden på samma plats som den gamla, då detta är den bäst lämpade platsen på 
fastigheten (se situationsplan i Ritningsbilaga (Bilaga L)). Huset kommer då att uppföras på en 
höjd i fastighetens sydöstra hörn. 

Förrådet kommer att byggas om 12 kvadratmeter i närheten av huvudbyggnaden. Detta kan i 
framtiden byggas ut till maximalt tillåtna 40 kvadratmeter enligt detaljplanen för området 
(Huddinge Kommun, 2010). 

I detta kandidatarbete tomten antagits finnas i Borlänge istället för i Huddinge för att ge en annan 
miljö. 

 HUSET 6.2
Huset kommer att byggas som en 1,5 plans-villa med pulpettak, där takhöjden i en gemensam 
matsals och vardagsrumsdel blir drygt 5,1 meter. I nedanstående stycken beskrivs dess 
utformning. För detaljerad information om byggnadstekniska detaljer, installationstekniska 
detaljer och materialval hänvisas till efterföljande delar i rapporten.  



 

30 

 MODELL AV HUSET 6.2.1
Av figur 10 och figur 11 framgår det hur huset kommer att se ut. 

 

Figur 10 Modell av huset från sydväst 

Figur 11 Modell av huset från nordöst 
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 AREOR OCH HÖJDER 6.2.2
Huset kommer att få en bruksarea som boarea (BOA) om drygt 162 kvadratmeter. Av dessa finns 
96 på nedervåningen och de resterande 66 på övervåningen. Detta resulterar i ett 30 kvadratmeter 
stort utrymme med extra hög takhöjd. Hela boarean är tempererad (Atemp). 
Komplementbyggnaden mäter 12 kvadratmeter och utgör bruksarea som är biarea (BIA). I figur 
12 visas husets planlösning. För större plan- och fasadritningar, se Ritningsbilaga (Bilaga L). 

Slutet av korridoren på övre våningen som går mot vardagsrummet/matsalen kommer att ha ett 
högt, barnsäkert staket. Övre delen blir dock öppen för att integrera övervåningen med 
nedervåningen. Om detta stör husets ventilation kommer öppningen att täckas med ett 
genomskinligt material. 

Huset kommer att ha en högsta byggnadshöjd på strax under de maximalt tillåtna 6,5 meter 
(Huddinge Kommun, 2010). Denna höjd kommer att infinna sig över hela fasaden mot söder. 
Pulpettakets lutning kommer att vara 6 grader. I söderläge byggs en stor altan längs hela fasaden, 
varav drygt halva förses med plasttak. 

 RUM 6.2.3
Nedervåningen består av en hall (7 kvadratmeter), ett kombinerat vardagsrum och matsal (29), ett 
kök (15), ett kombinerat gästrum och kontor (16), en tvättstuga som även fungerar som 
installationsrum (5), en toalett (6) samt utfyllande korridorsutrymme och trappa (18). 
Övervåningen är tänkt att vara för den boende familjen och den innehåller ett master bedroom 
(16), ett tvillingsovrum (15), ytterligare ett sovrum (11), en toalett (7) samt utfyllande 
korridorsutrymme (17). 

Innerdörrarna i huset har placerats så att minsta möjliga intrång på rummen har gjorts. Vissa 
dörrar har dock vänts på det sätt som känns naturligt. Toalettdörrar öppnas alltid utåt, då detta 
underlättar om någon skulle halka och göra sig illa inne på toaletten och behöver ta sig ut. 
Fönstrens placeringar är baserade på vad som tros ge det bästa ljusinsläppet, samtidigt som 
hänsyn tas till husets innerväggar. Möblemanget som visas i planlösningarna ovan är ett förslag 
och det är delvis utefter detta förslag som huset utformats.  

Figur 12 Planlösning för bottenvåning (t.v.) och för övervåning (t.h.)
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 UTVÄNDIGA MATERIAL 6.2.4
Taket kommer att beläggas med ett svart plåttak vilket utförs som bandtäckning. Väggarna 
kommer att få en vit, grovt mönstrad puts som ytfinish. 

 GRUNDLÄGGNING 6.3
Huset kommer att grundläggas med metoden ”platta på mark”. Detta innebär att en betongplatta 
gjutes från vilken huset reses. För utförlig beskrivning av grundens uppbyggnad, se avsnitt 6.6.1 
Grund. 

Enligt Stefan Larsson, professor inom Jord- och bergmekanik på KTH, bör egentligen 
grundläggning av småhus ske på frostfritt djup (2012). Det frostfria djupet varierar i Sverige från 
1,1 meter i söder till 2,5 meter i norr. Detta djup kan dock minskas tack vare isolering i marken 
och värmeavgivning från grunden och därmed behövs sällan grundläggningen ske på sådant djup. 

Oftast behöver inga beräkningar på grundläggningen genomföras då lasten från ett småhus är 
förhållandevis liten. I detta kandidatarbete ingår inga hållfasthetsberäkningar på 
grundkonstruktionen. 

 BÄRANDE STOMME 6.4
Den bärande stommen kommer huvudsakligen bestå av bärande ytterväggar. Dessa kompletteras 
med en bärande innervägg som stödjer upp mellanbjälklaget. Båda väggtyperna utformas med en 
bärande träregelstomme. Mellanbjälklaget utformas av limträ för att få ner mellanbjälklagets 
tvärsnittshöjd för att tillåten byggnadshöjd ska kunna utnyttjas på ett effektivare sätt. 

Taket bärs upp av en takstol med en spännvidd på 8,8 meter. I figur 13 visas planlösningar över 
botten- respektive övervåning där de skrafferade delarna utgör de bärande elementen. 

Figur 13 Bärande delar (skrafferade) på nedervåning (t.v.) och övervåning (t.h.)
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 MATERIALVAL 6.5
Materialvalsdelen innefattar presentation av några av de krav som Boverket ställer på byggnader 
och Estetiska mål för byggnaden samt materialval för utvalda delar av huset. 

De delar som valts ut för materialval är utvändigt takmaterial, fasadmaterial samt golvmaterial. 
För golvmaterialet har det valts ett och samma material för kök och badrum, ett material för 
tvättstugan samt ett material för resterande ytor. Anledningen till denna uppdelning är främst att 
utrymmen med stor risk för vattenskador bör separeras från övriga utrymmen, men också att 
tidsbegränsningen på detta kandidatarbete gör att valet av golvmaterial inte hinns göras för 
samtliga rum. Att tvättstugan fått ett eget materialval beror på att estetiken värderas betydligt 
lägre där än i kök och badrum. 

 BOVERKETS KRAV VID BYGGANDE 6.5.1
Nedan redovisas några av de mest relevanta krav som Boverket ställer på byggnader (Boverket, 
2012). Upplägget bygger på att ett krav först citeras och därefter kommenteras det hur hänsyn 
kommer att tas till aktuellt krav. Ett par allmänna råd som anses särskilt viktiga för arbetet har 
också citerats. 

Ur	kapitel	2	–	Allmänna	regler	för	byggnader	

BBR	2:1	Material	och	produkter	
De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de avseenden som 
har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i dessa föreskrifter och allmänna råd. 

Egen	kommentar	
Endast tidigare använda och välbeprövade material kommer att tas upp för bedömning. 

BBR	2:2	Ekonomiskt	rimlig	livslängd	(Allmänt	råd)	
Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska 
att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid 
under vilken en byggnad eller byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig 
funktionsduglighet. 

Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara 
lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och 
kontrollera. 

Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas ut under byggnadens avsedda brukstid bör 
antingen vara beständiga eller kunna skyddas, underhållas och hållas i sådant skick så att kraven i 
dessa föreskrifter uppfylls. Förväntade förändringar av egenskaperna bör beaktas vid val av 
material och tekniska lösningar. Vid ändring av byggnader bör sådana material och tekniska 
lösningar väljas som fungerar ihop med befintligt utförande. (BFS 2011:26). 

Egen	kommentar	
Hänsyn kommer att tas till en ekonomisk aspekt vid val av material. De installationsdelar som 
kan förväntas behöva underhållas inom huset livslängd kommer att placeras så att detta 
underhållsarbete underlättas i den mån det är möjligt. Delar där detta anses omöjligt kommer att 
skyddas i enighet med sista stycket ovan. 
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Ur	kapitel	5	‐	Brandskydd	

BBR	5:4	Skydd	mot	uppkomst	av	brand	

BBR	5:41	Allmänt	
Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot uppkomst av 
brand. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart 
material får inte bli så hög att materialet kan antända. (BFS 2011:26). 

Egen	kommentar	
Samtliga installationer kommer att vara välisolerade så att temperaturen mot omgivande material 
inte blir för hög. 

BBR	5:5	Skydd	mot	utveckling	och	spridning	av	brand	och	brandgas	inom	byggnader	

BBR	5:51	Allmänt	(Allmänt	råd)	
Brandklassat ytskikt och beklädnad, brandcellsindelning, brandsektionering, brandtekniska 
installationer är exempel på skyddsåtgärder som kan begränsa utveckling och spridning av brand 
och brandgas inom en byggnad. 

Egen	kommentar	
Materials brandegenskaper kommer att vägas in i valet av material. 

BBR	5:52	Material,	ytskikt	och	beklädnad	

BBR	5:521	Väggar,	tak,	golv	och	fast	inredning	
Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar 
på ett sådant sätt att de; 

‐ är svåra att antända, 
‐ inte medverkar till snabb brandspridning, 
‐ inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 
‐ inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå, 
‐ inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar, 
‐ inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. 

Egen	kommentar	
Material kommer att väljas i enighet med ovan nämnda krav. 

BBR	5:62	Taktäckning	
Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas 
samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. (BFS 2011:26).  
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BBR	5:62	Taktäckning	(Allmänt	råd)	
‐ Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor. 
‐ Taktäckning bör utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av 

lägst klass BROOF (t2) på underliggande material av klass A2-s1,d0. 
‐ Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan användas på brännbart underlag på 

byggnader som är belägna minst 8 m från varandra eller på småhus. 
‐ Brännbar taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, förutom 

småhus, inom 8 m från en skorsten ansluten till värmepanna med förbränning av fasta 
bränslen. 

‐ På småhus kan material av lägst klass E användas som taktäckning på tak över uteplats, 
skärmtak eller liknande. 

Egen	kommentar	
Takmaterial kommer att väljas i enighet med ovan nämnda krav. 

Ur	kapitel	6	–	Hygien,	hälsa	och	miljö	

BBR	6:11	Material	
Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling 
påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då funktionskraven i dessa regler 
uppfylls. 

Egen	kommentar	
Material som påverkar inomhusmiljön negativt kommer inte att användas. 

BBR	6:5	Fukt	

BBR	6:51	Allmänt	
Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och 
mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 

Egen	kommentar	
Ytmaterial kommer att väljas så att risken för fuktskador minimeras. Fukt ska inte kunna stängas 
in. 

BBR	6:5324	Väggar,	fönster	och	dörrar	
Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas så att utifrån 
kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. Detsamma gäller för fönster, dörrar, 
infästningar, ventilationsanordningar, fogar och andra detaljer som går igenom eller ansluter mot 
väggen. 

Väggar av material med byggfukt, och mot vilka väggfasta fuktkänsliga inredningar m.m. 
monteras, bör ges möjlighet att torka ut eller så bör de fuktkänsliga delarna av inredningen 
skyddas. 

Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 cm så att 
regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned denna. 

Egen	kommentar	
Ovanstående råd kommer att beaktas vid materialvalet.  
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BBR	6:5331	Vattentäta	skikt	
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten 
ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och 
utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och 
bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort 
ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i 
utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara 
vattentäta. 

Egen	kommentar	
Vid materialvalet i kök, badrum och tvättstuga kommer ovanstående krav betraktas. 

 MÅL FÖR ESTETISKA KRAV 6.5.2
”Vårt mål är att bygga ett hus med ett modernt och stilrent utseende utan att belastningen på miljön blir alltför 
stor.” 

 UTVÄNDIGT TAKMATERIAL 6.5.3
Då huset har ett låglutande tak begränsar detta möjligheterna till materialval. Därför har 
tätskiktsmatta samt två olika typer av plåttak; galvaniserad plåt (fz) och koppar utvärderats. För 
det utvändiga takmaterialet är bland annat följande krav angelägna; 

‐ Investeringskostnader 
‐ Underhållskostnader 
‐ Beständighet 
‐ Miljöbedömning 
‐ Estetik 
‐ Brandsäkerhet 
‐ Fuktsäkerhet 
‐ Frostsäkerhet 
‐ Hur väl det smälter in i omgivningen 
‐ Halksäkerhet vid underhållsarbete 

Vid bedömningen har investeringskostnader, underhållskostnader, beständighet, 
miljöbedömning, estetik, samt fuktsäkerhet bedömts. Den sammanfattande tabellen över vår 
viktning ser ur enligt figur 14. Motiveringar till respektive betyg finns under bilagor. 

Material

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Investeringskostnader 0,20 5 1 4 0,8 1 0,2

Underhållskostnader 0,20 4 0,8 2 0,4 5 1

Beständighet 0,15 2 0,3 3 0,45 5 0,75

Miljöbedömning 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45

Estetik 0,20 1 0,2 5 1 2 0,4

Fuktsäkerhet 0,10 3 0,3 3 0,3 5 0,5

Summa 1,00 3,05 3,40 3,30

Tätskiktsmatta Fz plåt Kopparplåt

Sammanfattande tabell

Figur 14 Sammanfattande tabell över valet av takmaterial
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Kommentarer	till	viktning	
Eftersom taket är låglutande och därmed syns begränsat är estetiken av mindre betydelse. Det är 
ändå viktigt att det ser bra ut, då det är en del av det estetiska målet. Ekonomiposterna har 
inbördes fått samma vikt, då det kan ge en skev bild av verkligheten att bara ta hänsyn till 
investeringskostnaderna. De resterande faktorerna som har med takets hållbarhet att göra har fått 
snarlika vikter. 

Slutligt	materialval	
Som det framgår av tabellen ovan väljs ett galvaniserat plåttak. För huset har det valts Plannja 
Hard Coat, som ger ett svart plåttak med mycket hård och reptålig yta (Plannja, 2009). Taket skall 
utföras som bandtäckning. 

 FASADMATERIAL 6.5.4
Valet av fasadmaterial genomförs på ungefär samma grunder som för takmaterialet. Det krav 
som inte längre är angeläget är ”Halksäkerhet vid underhållsarbete”. Fasadputs, fasadtegel och 
lockpanel har undersökts, då dessa är de tre möjliga alternativ som tros kan passa som 
fasadmaterial för huset. 

Vid bedömningen har samma faktorer som för det utvändiga takmaterialet bedömts, då vi helt 
enkelt finner dessa mest relevanta för en utvändig, synlig del av huset. Den sammanfattande 
tabellen blev enligt figur 15 och motiveringar till respektive betyg återfinns under bilagor. 

Kommentar	till	viktning	
Husets fasad syns väldigt mycket och därför har estetikens vikt höjts jämfört med takmaterialet. 
Detta på bekostnad av investerings- respektive underhållskostnaden. Motiveringen till detta är att 
fasaden är bland det första som möter besökaren och det är därför viktigt med ett gott första 
intryck. Beständighets och miljöparametrarna har precis som för takmaterialet fått snarlika vikter. 

Slutligt	materialval	
Det slutliga materialvalet föll på en vit, grovt mönstrad puts. Putsen är cement och kalk baserad 
och monteras på ett putsnät som sitter fast i en bakomliggande träkonstruktion (Weber, 2012).

Material

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Investeringskostnader 0,10 3 0,3 2 0,2 4 0,4

Underhållskostnader 0,10 3 0,3 5 0,5 1 0,1

Beständighet 0,15 4 0,6 5 0,75 3 0,45

Miljöbedömning 0,15 4 0,6 4 0,6 2 0,3

Estetik 0,40 5 2 4 1,6 2 0,8

Fuktsäkerhet 0,10 3 0,3 3 0,3 2 0,2

Summa 1,00 4,10 3,95 2,25

Sammanfattande tabell

Fasadputs Fasadtegel Lockpanel

Figur 15 Sammanfattande tabell över valet av fasadmaterial
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 GOLVMATERIAL – ALLMÄNT 6.5.5
Vid samtliga val av golvmaterial har alternativen klinker, parkett och linoleum utvärderats. Några 
av de krav som kan vara av betydelse är; 

‐ Inversteringskostnader 
‐ Underhållskostnader 
‐ Beständighet 
‐ Miljöbedömning 
‐ Estetik 
‐ Fuktsäkerhet 
‐ Halksäkerhet 
‐ Städbarhet 
‐ Ytans stryktålighet 
‐ Ytans hårdhet 

Det som varierar mellan de olika utrymmena som ska förses med golv är viktningen. Detta för att 
olika faktorer är av olika betydelse i olika utrymmen. 

 GOLVMATERIAL – KÖK OCH BADRUM 6.5.6
I figur 16 redovisas den sammanfattande tabellen över valet av golvmaterial i kök och badrum. 

Kommentar	till	viktning	
Estetiken samt fuktsäkerheten är det som värderas högst i denna utvärdering. Den låga poängen 
som parkett erhöll på fuktsäkerheten visar på att detta material är väldigt olämpligt att använda i 
utrymmen där hög fuktighet förekommer. Resterande faktorer har getts samma vikt. 

Slutligt	materialval	
Det slutliga materialvalet föll på Kivi 55006046 Antracite matt från CC Höganäs (2012). Varje 
platta mäter 10x10 centimeter, har en mörkgrå färg och de ska fogas samman med en ljusgrå fog. 
Enligt försäljaren är plattorna lämpliga för golvvärme, vilket ska installeras i huset. Plattorna är 
väldigt stryktåliga och är lämpliga för såväl kök som badrum. Att plattorna har en mörk färg är 
positivt ur renhållningssynvinkel då fläckar och dylikt syns mindre.  

Material

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Investeringskostnader 0,10 2 0,2 4 0,4 5 0,5

Underhållskostnader 0,10 5 0,5 1 0,1 3 0,3

Miljöbedömning 0,10 1 0,1 5 0,5 2 0,2

Estetik 0,40 5 2 2 0,8 1 0,4

Fuktsäkerhet 0,30 5 1,5 2 0,6 5 1,5

Summa 1,00 4,30 2,40 2,90

Sammanfattande tabell

Klinker Parkett Linoluem

Figur 16 Sammanfattande tabell över valet av golvmaterial i kök och badrum
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 GOLVMATERIAL – TVÄTTSTUGA 6.5.7
I figur 17 redovisas den sammanfattande tabellen över valet av golvmaterial i tvättstugan. 

Kommentar	till	viktning	
Jämfört med kök och badrum har estetiken värderats betydligt lägre i detta materialval. Detta för 
att gäster och de boende i huset inte har samma behov av få ett gott estetiskt intryck från denna 
del av huset. Den vikt som har dragits av på estetiken har fördelats jämnt mellan 
ekonomiposterna. Resterande faktorer har samma vikt som tidigare. 

Slutligt	materialval	
Den linoleum matta som kommer att läggas in i tvättstugan är Marmorette Pur 125-006 Blue 
Grey och finns att köpa hos Linoleumkompaniet (2008). Mattjockleken är 2,5 mm och bredden är 
2000 mm. Mattan levereras på rulle och uppges vara näst intill underhållsfri. 

 GOLVMATERIAL – RESTERANDE GOLVYTOR 6.5.8
I figur 18 redovisas den sammanfattande tabellen över valet av golvmaterial för resterande 
golvytor. 

Kommentar	till	viktning	
Fuktsäkerhetens betydelse har minskat jämfört med tidigare val av golvmaterial då dessa 
utrymmen inte behöver skyddas mot fukt på samma sätt. Denna viktminskning har istället gett ett 
jämt fördelat viktpåslag på ekonomifaktorerna. Anledningen till att dessa värderas så mycket 
högre här än vid valet av golvmaterial i kök och badrum är att det rör sig om betydligt större ytor 
i detta fall. Estetiken värderas lika högt som för kök och badrum. 

Slutligt	materialval	
Det parkettgolv som kommer att användas för resterande golvytor heter Rökt Ek 3-stav borstad 
och det finns att köpa hos Parkettbutiken (2012). Träslaget är Rökt Ek och golvet är oljat och 
borstat. Tjockleken på golvet är 14 mm.  

Material

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Investeringskostnader 0,20 2 0,4 4 0,8 5 1

Underhållskostnader 0,20 5 1 1 0,2 3 0,6

Miljöbedömning 0,10 1 0,1 5 0,5 2 0,2

Estetik 0,20 3 0,6 1 0,2 4 0,8

Fuktsäkerhet 0,30 5 1,5 2 0,6 5 1,5

Summa 1,00 3,60 2,30 4,10

Sammanfattande tabell

Klinker Parkett Linoluem

Figur 17 Sammanfattande tabell över valet av golvmaterial i tvättstuga

Material

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Investeringskostnader 0,20 2 0,4 4 0,8 5 1

Underhållskostnader 0,20 5 1 1 0,2 3 0,6

Miljöbedömning 0,10 1 0,1 5 0,5 2 0,2

Estetik 0,40 2 0,8 5 2 1 0,4

Fuktsäkerhet 0,10 5 0,5 2 0,2 5 0,5

Summa 1,00 2,80 3,70 2,70

Sammanfattande tabell

Klinker Parkett Linoluem

Figur 18 Sammanfattande tabell över valet av golvmaterial för resterande golvytor
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 KLIMATSKALET 6.6
Nedan presenteras de delar av huset som syns utåt; klimatskalet. Presentationen av delarna börjar 
nedifrån på huset med grunden, för att sedan fortsätta upp med ytterväggarna och till sist taket. 
Därefter beskrivs kortfattat vilka fönster och dörrtyper som kommer att användas och de 
köldbryggor som uppstår i byggnadens klimatskal. Avslutningsvis diskuteras några av de kritiska 
moment som finns vid byggandet. Se Ritningsbilaga (Bilaga L) för samtliga detaljritningar. 

U-värdet i genomsnitt för klimatskalet ligger på låga 0,14 Watt per kvadratmeter och Kelvin. 
Detta är långt under det krav som Boverket ställer på 0,4 Watt per kvadratmeter och Kelvin (2012). 

 GRUND 6.6.1
Grundläggningen kommer att utföras som platta på mark. Detta är en beprövad och fungerande 
metod vid grundläggning av småhus. 

Gjutningen av plattan kommer att ske med färdigställda kantformar av cellplast som gjutform. 
Under grunden kommer ett 150 millimeter tjockt kapillärbrytande skikt att läggas ut. Skiktet bör 
vara av tvättad makadam 8-16 millimeter för att förhindra kapillärsugning. Under detta skikt 
placeras en fiberduk vars uppgift är att förhindra att den tvättade makadammen suger upp 
finkornigt material kapillärt och på så sätt förstör dess kapillärbrytande funktion (Rockwool, 
2012). 

De tre metrarna närmst husgrunden skall utföras med ett fall på 1:20, fem centimeter per meter, 
bort från huset. Detta för att regnvatten inte skall rinna in mot huset och på så sätt orsaka skador 
på grunden eller andra delar av huskonstruktionen (Boverket, 2012). 

Dimensionering	och	utformning	
Vid utformningen av grunden har isolering av sockeln varit av stor vikt, då en blottad betong 
skulle medföra en stor köldbrygga. Detta gjorde att valet föll på så kallade L-element av fabrikatet 
Siroc (2012). 

Värmeförsörjningen i bostaden kommer 
att ske med golvvärme, detta ställer ett 
minimikrav på 200 millimeter isolering 
under grunden för att värmeförlusterna 
där igenom skall minimeras (VVS 
Handboken – Golvvärmesystem, 2012). 
Ovanpå plattan kommer en Uponor 
golvvärmeskiva med tillhörande 
värmeplåtar installeras och ovan detta 
en eventuell ångspärr och till sist 
ytskiktet för respektive rum. För val av 
ytskikt se materialval. Fullständig 
uppbyggnad illustreras i figur 19.  

Figur 19 Uppbyggnad av grundplatta
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Vid anslutningen mellan yttervägg och grund kommer inte putsen att gå hela vägen ner. Där 
kommer istället ett sockelbeslag att monteras i enlighet med RA 11 Hus för att förhindra vatten, 
frost och mekaniska skador på putsen (AB Svensk Byggtjänst, 2011). För mer utförliga detaljer 
och mått se Ritningsbilaga (Bilaga L). 

Vald utformning ger ett U-värde på 0,09 Watt per kvadratmeter och Kelvin. Vid U-värdes 
beräkningen har λ-metoden använts. För hela grunden används detta U-värde, som motsvarar 
genomgång mitt i plattan ner till den marknivå där det kan anses råda årsmedeltemperatur (på 
fyra meters djup). De värmeförluster som uppstår mot utetemperaturen antas tillhöra 
köldbryggan mellan grund och yttervägg. Dessa förluster behandlas i avsnitt 6.6.5 Köldbryggor. 
Se Bilaga D för fullständiga U-värdesberäkningar. 

Monteringsanvisning	
För montering av grunden hänvisas till avsnitt fördjupningsdelens avsnitt 5.2.1. 

 YTTERVÄGGAR 6.6.2
Ytterväggarna kommer vara utformade som tvåstegstätade putsregelväggar, dränerade och 
ventilerade. Anledningen till detta är att minimera risken för fuktskador som finns i enstegstätade 
regelväggar (SP, 2012). Som grund för utformningen av ytterväggen har en typkonstruktion från 
Isover använts men modifierats (Isover, 2012). 

Dimensionering	och	utformning	
Den typkonstruktion från Isover (2012) som agerat modell för vår putsade regelvägg heter Y:211 
Träregelstomme med ventilerat putssystem. Modifieringarna som utförts är valet av träreglarnas 
storlek samt förflyttning av de bärande reglarna inåt i konstruktionen för att minimera 
köldbryggan vid mellanbjälklaget. För ytterligare detaljer kring mellanbjälklagsanslutningen se 
Ritningsbilaga (Bilaga L). 

Dimensionering av träreglarnas dimensioner har inte ingått i detta kandidatarbete. Dimensionerna 
har därför valts efter standarder för enfamiljshus (Träguiden, 2012). Väggens utformning framgår 
av figur 20. För större format, se detaljritning i Ritningsbilaga (Bilaga L).  

Figur 20 Uppbyggnad av yttervägg 
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Det ventilerade putssystemet kommer utföras med Knauf fasadsystem (Knauf, 2012). 
Fasadskivan från Isover fungerar även som en vindskiva. De två stående regelstommarna ska vara 
prefabricerade och placeras med inbördes förskjutning för att minimera köldbryggan som 
uppstår. De två träregelstommarna kommer att vara sektionerade vid mellanbjälklaget. Plastfolien 
har flyttats in en bit i konstruktionen för att undvika perforering av denna då installationer 
monteras. 

Denna utformning ger ett U-värde på 0,09 Watt per kvadratmeter och Kelvin. Vid U-värdes 
beräkningen har λ-metoden samt U-värdesmetoden använts. Medelvärdet av dessa resultat har 
sedan använts. Regelandelen har vid beräkningarna satts till 10 procent för att kompensera för 
förekommande kortlingar och dylikt. Se Bilaga D för fullständiga U-värdesberäkningar. 

Monteringsanvisning	
Betongen förses först med syllisolering för att förhindra fukttransport mellan betong och träsyll. 
Därefter klamras PE-folien fast ovanpå syllisoleringen och sedan lyfts den inre prefabricerade 
träregelstommen på plats för att sedan förankras med expanderbult i betongen. Sedan monteras 
den yttre 145-stommen på plats hela vägen upp till blivande tak. Väggkonstruktionen kan behöva 
stadgas med snedstag till dess att takstolar och mellanbjälklag monterats. Sedan skruvas de 
gipsbaserade kompositskivorna fast utvändigt i de stående träreglarna samt syll och hammarband. 

Isolering monteras mellan de stående reglarna. På insidan förs sedan plastfolien upp och klamras 
fast i den stående stommen. Skarvningar av plastfolien ska ske över regel och med minst 250 
millimeters överlapp samt tätas med Isovers tätningsband (Isover, 2012b). Utanpå plastfolien 
spikas sedan stående reglar 45x45 millimeter med ett cc-avstånd om 600 millimeter, facken fylls 
sedan med minerallull. Efter detta skruvas plywoodskivor fast på reglarna, främst för att 
underlätta infästning av tyngre installationer. Avslutningsvis skruvas den invändiga gipsskivan 
upp mot plywooden. 

Mellanbjälklaget monteras sedan enligt detaljritning. Därefter upprepas ovanstående process för 
övervåningens ytterväggar. Notera plastfoliens dragning i tillhörande detaljritning vid 
mellanbjälklagsanslutningen. 

När sedan taket har monterats (se avsnitt 6.6.3 Tak) kan efterarbetena på fasaden påbörjas. Detta 
inleds med att fasadskivan fixeras i bakomliggande träreglar med hjälp av tillhörande distanser, 4 
stycken per kvadratmeter. Samtidigt som fasadskivan fixeras fästs den ventilerade fasadläkten 
med ett cc-avstånd på 450 millimeter med samma infästningsdon som för fasadskivan. 

När väl läkten är på plats kan Aquapanel Outdoor-skivorna monteras(Knauf, 2012). Dessa 
monteras med förskjutna skarvar om minst 300 millimeter och en distans på 3-5 millimeter. 
Kontrollera att Aquapanel är fritt från lösa partiklar och ordentligt förankrad. Montera startlisten 
för putsen. Täck hela väggen med 5-7 millimeter Aquapanel Grundputs. Spackla sedan in 
armeringsnätet i den våta putsen, överlappning av armeringsnät ska ske med minst 100 
millimeter. Hela nätet ska vara täckt med puts. När putsytan torkat grundas den återigen med en 
putsgrund och avslutningsvis appliceras strukturputsen maskinellt.  
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 TAK 6.6.3
Taket kommer bestå av svartmålad galvaniserad plåt, 
se materialvalet ovan. Taket kommer ha en lutning 
på 6 grader och är utformat som ett pulpettak. Vid 
den lägre delen av taket kommer det finnas 
hängrännor installerade med fall så att regnvatten 
kan tas omhand. 

Uppbyggnad illustreras i konstruktionsdetaljen figur 
21. U-värdet på taket är 0,08 Watt per kvadratmeter 
och Kelvin. 

Dimensionering	och	utformning	
För taket har det valts ett pulpettaksutförande med 
en låg taklutning på 6 grader. Spännvidden är på 8,8 
meter. Dimensioneringen av takstolen har gjorts med 
avseende på takets egentyngd (0,6 kilonewton per 
meter), snölast för Borlänge kommun (3,0) samt 
innertakets egentyngd (0,3). För att kombinera 
lasterna används EN 1991 - Eurocode 1: Actions on 
Structures. Alla övriga beräkningar är gjorda enligt Eurocode 5: Design of Timber Structures då 
vi använder ett fackverk av trä. I figur 22 visas en illustration av den slutliga takstolen. För 
detaljerad ritning, se Ritningsbilaga (Bilaga L). 

Takstolen är betraktad som ett fackverk med kontinuerlig överram samt underram. Lutningen på 
diagonalerna är optimerade på så sätt att avstånden mellan knutpunkternas anslutningar är lika 
stora och därigenom kan krafterna som verkar på knutpunkterna tas ur balktabellfall. Lasterna 
som verkar på överramen är snölasten samt takets egentyngd och på underramen verkar 
innertakets egentyngd. Det bildas två kortbitar på var sida om den kontinuerliga underramen, 
dessa krafter har räknats in på de närmsta knutpunkterna. 

Vid beräkningarna av dimensionerna på diagonaler samt över- och underram har taksprångens 
inverkan försummats. Detta kan göras då de egentligen har en positiv lasteffekt på takstolen 
genom att denna böjs upp. Beräkningar har gjorts på maximal längd på taksprång med hänsyn till 
momentbärförmågan i takstolen två övre hörn. Samtliga beräkningar för takstolen är gjorda för 
konstruktionsvirke C-30. Materialdata för detta virke är hämtat ur standarden prEN338:2008. För 
fullständiga beräkningar, se Bilaga C. 

Endast brottgränstillstånd har beräknats. Detta då bruksgränstillståndet är för komplicerat för ett 
fackverk med de förkunskaper som besitts.  

Figur 22 Takstolens utformning

Figur 21 Uppbyggnad av tak 
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Överramen är dimensionerad med hänsyn tagen till samtidigt tryck- och böjbelastning. 
Tryckbelastningen ger upphov till knäckning som för överramen sker i dess starka riktning då en 
korrekt monterad råspont stagar den i dess veka. Råsponten förhindrar dessutom vippning av 
konstruktionen. Någon ytterligare sidostagning behövs inte då takstolen är låg och lång, vilket 
förhindrar vippning som främst förekommer i höga och slanka konstruktioner. Brottkriteriet 
nedan gäller endast om λrel > 0,3 och detta är kontrollerat i beräkningarna. 
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I brottkriteriet ovan är kc är en reduktionsfaktor som tar hänsyn till knäckning. Hänsyn har även 
tagits till den så kallade volymeffekten som ger en förstoring av faktorn fm.d med en faktor kh som 
varierar mellan 1,0–1,3 för konstruktionsvirke. 

Underramen är dimensionerad för samtidig drag- och böjbelastning. Brottkriteriet för detta lyder: 

.0. .

.0. .

1t d m d

t d h m d hf k f k

 
 

   

Diagonalerna är dimensionerade efter den största tryck- och dragbelastning som uppstår. 
Tryckbelastning ger även här upphov till knäckning som för diagonalerna sker i dess veka 
riktning då ingen sidostagning förekommer. Knäckningslängden har uppmätts mellan 
knutpunkterna för beståndsdelarnas centrumlinjer och därefter reducerats med tio procent. 
Denna reducering kommer sig till följd av att den faktiskta knäckningslängden inte motsvarar det 
som uppmätts, utan justering kan göras med hänsyn till att bredden på över- och underramen 
förkortar avståndet. Både den längsta och den mest belastade av de tryckta diagonalen har 
betraktats. Brottkriterium för tryckbelastad diagonal: 

.0. .0.c d c c dk f  
 

De dragbelastade diagonalerna har dimensionerats med följande brottkriterium: 

.0. .0.t d h t dk f    

Beräkningarna är utförda med ett centrumavstånd på 1200 millimeter mellan takstolarna och 
resulterade i att följande dimensioner valdes: 

 Överramen: 45x170 millimeter. Utnyttjandegrad 94 procent 
 Underramen: 45x120 millimeter. Utnyttjandegrad 96 procent 
 Tryckta diagonaler: 45x145 millimeter. Maximal utnyttjandegrad 91 procent 
 Dragna diagonaler: 45x145 millimeter. Maximal utnyttjandegrad 45 procent 
 Utstick på taksprång: 0,75 meter. Utnyttjandegrad 33 procent 

De dragna diagonalerna hade enligt beräkningarna kunnat göras i dimensionen 45x70 millimeter. 
För att undvika att fel diagonal hamnar på fel plats har det dock valts samma dimension för 
samtliga diagonaler. Detta leder visserligen till en högre materialåtgång, men då det rör sig om 
korta stänger och då en fel placering kan få katastrofala följder tycks detta ändå välmotiverat.
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Diagonalerna kan tyckas vara överdimensionerade. Detta för att det främst är en av diagonalerna 
som pressar upp dimensionen. Av ovanstående skäl har samtliga diagonaler fått samma 
dimension. 

Vinden kommer att utformas som en ventilerad kallvind. Valet har inte varit enkelt, olika källor 
förespråkar olika utformningar. Det som till slut blev styrande var en artikeln Hur ska vindar 
ventileras? (Tobin, L., Samuelsson, I., 2004). Slutsatsen i denna artikel är att hus med välisolerade 
vinsbjälklag inte bör byggas helt täta utan ha en viss luftväxling för att säkerställa uttorkning 
under sommarhalvåret. Detta för att det enligt artikelförfattarna är nästintill omöjligt att 
byggnationen av huset sker på det optimala sättet, helt utan fuktinträngning, som krävs för att en 
oventilerad vind ska vara fuktsäkert. Anledningen till att denna artikel valdes var att den 
behandlade sådant som diskuterades av andra källor, men verkade mest rättvisande. 

Förhoppningsvis kommer ventilationen i vald takkonstruktion vara lagom stor. Om luftväxlingen 
blir för stor kan även det medföra problem. För att kunna hålla kontroll på detta monteras en 
inspektionslucka i takets övre del. Det är viktigt att denna genomföring, precis som alla andra 
genomföringar, utförs på ett fuktsäkert sätt. 

Monteringsanvisning	
Vald takstolsutformning kan kräva provisorisk täckning under byggtiden till dess att råspont och 
underlagspapp har monterats. Arbetet börjar sedan med att takstolarna lyfts på hammarbanden 
med ett cc-avstånd om 1200 millimeter och förankras med spinkvinklar. Det är viktigt att 
takstolarna sammanfaller med en underliggande i ytterväggen stående regel. 

Därefter monteras plastfolien mellan takstolarna och klamras fast. Plastfolien ska vara av armerad 
typ som förhindrar genomtrampning. Det är viktigt att plastfolien skarvas med den anslutande 
plastfolien från de anslutande ytterväggarna med 250 millimeter överlapp samt tätas med Isover 
tätningsband (Isover, 2012b). Därefter spikas glespanel á 28x70 millimeter inifrån med ett cc-
avstånd om 300 millimeter. Sedan skruvas de invändiga gipsskivorna fast och vinden fylls 
maskinellt uppifrån med 500 millimeter lösull. Nu kan råsponten monteras och efterföljande 
takpapp. Avslutningsvis monteras det bandtäckta plåttaket. 

 FÖNSTER OCH YTTERDÖRRAR 6.6.4
Huset kommer att förses med fönster från Norlux Fönster AB (2009). Modellen som kommer att 
användas heter ”NTech Passiv – Svanenmärkt passivfönster”. Denna modell har valts på grund 
av det låga U-värdet, som enligt försäljaren är på 0,7 Watt per kvadratmeter och Kelvin. Norlux 
kommer dessutom att leverera den skjutdörr som leder ut till altanen.  

De två ytterdörrarna som hör till byggnaden kommer att köpas från Ekstrand o son AB (2010). 
Modellen som valts ut för huset heter ”Ytterdörr – Atlantic 400S G06”. Ytterdörren vid 
huvudentrén kommer att ha ett fönster i sig, medan ytterdörren från tvättstuga kommer att vara 
utan. Dessa olika dörrar ger olika U-värden, men för att förenkla arbetet har U-värdet för dörren 
med fönster i sig använts för båda dörrtyperna då detta var det högsta värdet. Enligt försäljaren 
uppgår U-värdet till 0,8 Watt per kvadratmeter och Kelvin.  



 

46 

 KÖLDBRYGGOR 6.6.5
Vid beräkning av köldbryggor har datorverktyget COMSOL Multiphysics använts. De 
köldbryggor som har beräknats är de vid anslutningen mellan yttervägg och grund samt 
anslutningen mellan yttervägg och mellanbjälklag. Övriga köldbryggor har fått antagna värden 
med Isolerguiden Bygg 06 som underlag (2006). 

Köldbrygga	mellan	yttervägg	och	mellanbjälklag	
Köldbryggan vid mellanbjälklagsanlutningen har beräknats med hjälp av två väggmodeller, en helt 
homogen vägg och en med det anslutande mellanbjälklaget, båda med samma höjd. Detta 
illustreras i figur 23. De röda partierna motsvarar den varmare sidan och de blåa den kallare. 

Eftersom väggarna är av samma höjd och den pådrivande temperaturdifferensen densamma i 
båda fallen kan köldbryggan enkelt beräknas med hjälp av följande formel: 

hom , ,( )ogen vägg mellanbjl vägg
mellanbjl T

 
 


 

I formeln ovan har värmeflödena för respektive vägg erhållits ur simulering i COMSOL och ∆T 
är satt till 47 grader Kelvin och korrelerar mot utetemperaturen. Detta resulterade i en 
läckflödeskoefficient Ψmellanbjl på 0,01 Watt per meter och Kelvin.  

Figur 23 Temperaturfördelning i yttervägg utan köldbrygga (t.v.) och med köldbrygga (t.h.) 
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Köldbrygga	mellan	yttervägg	och	grund	
Köldbryggan vid grundsockeln har simulerats med halva husbredden och ett markdjup på 4 
meter. 

I figur 24 illustreras strömningslinjer samt de olika temperaturerna som erhållits i COMSOL. Som 
ovan motsvarar de röda partierna de varmare zonerna medan de blåa motsvarar de kallare. 

Som grund för beräkning av köldbryggan ligger antagandet om att all förlust från grunden mot 
utetemperaturen ska medräknas i köldbryggan. Beräkningen har skett med nedanstående formel: 

( )vägg grund vägg vägg vägg grund grund grund
sockel

sockel

L U T L U T

T
      

 


 

I formeln ovan har värmeflödet erhållits genom simulering i COMSOL. ∆Tvägg och ∆Tsockel 

korrelerar mot utetemperaturen medan ∆Tgrund korrelerar mot marktemperaturen fyra meter ner 
under grunden. Denna temperatur är antagen till årsmedeltemperaturen för Borlänge som 
motsvarar 5,7 grader Celsius. Vid beräkningen av Ugrund har värmemotståndet för de fyra metrarna 
mark medräknats. Detta resulterade i en läckflödeskoefficient för sockeln, Ψsockel, på 0,27 Watt 
per meter och Kelvin. 

Det bör påpekas att denna läckflödeskoefficient är stor i förhållande till de andra i huset, men 
denna köldbrygga beaktar all värmeförlust från grunden mot utetemperaturen. Därför har U-
värdet för grunden vid andra beräkningar antagits vara det optimala, med optimala menas det U-
värde som återfinns mitt i plattan ner till marken och där sker näst intill all värmeförlust mot 
marktemperaturen.  

Figur 24 Temperaturfördelning i marken och grundkonstruktionen
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 KRITISKA MOMENT VID BYGGANDET 6.6.6
Följande punkter ses som extra kritiska moment vid byggandet; 

 Då huset uppförs är det viktigt att fukt utestängs. Det är av stor vikt att hålla samtliga 
ingående material torra nog så att deras maximala fuktkvot för montering inte överskrids. 

 Takgenomföringar ska utföras på ett fuktsäkert sätt. 
 Lutningar på avloppsrör ska vara tillräckliga enligt anvisningar. 
 Samspel mellan byggarbetare och installatörer är viktigt främst vid byggande av 

grundplattan. Detta för att installationerna ska hamna på rätt ställen. 
 Eftersom många delar av huset är prefabricerade är det viktigt att skarvarna mellan dessa 

blir täta. Det är också viktigt att anvisningar i detaljritningar om överlappning av plastfolie 
efterföljs. 

 Det kapillärbrytande skiktet med makadam under grundplattan ska vara rent och fritt från 
damm och andra organiska material. Detta för att säkerställa den kapillärbrytande 
funktionen. 

 HUSETS ENERGIBEHOV 6.7
Beräkningarna av energibehovet grundar sig på vad som skrivs i kapitel 8 i Kompendium i 
INSTALLATIONSTEKNIK som tillhör kursmaterialet (Mundt, E., Malmström, T-G., 2008). 

Då husets värms upp med fjärrvärme blev begränsningen för energianvändningen 16 
megawattimmar per år. Beräkningar i Bilaga D visar på att energibehovet av huset är 13,5 
megawattimmar per år. Detta innebär en specifik energianvändning på 86,5 kilowatt per 
kvadratmeter tempererad area och år. Kravet från BBR är för Dalarnas Län 110 kilowatt per 
kvadratmeter tempererad area och år, så byggnaden ligger väl inom denna gräns. I figur 25 
illustreras varifrån energibehovet kommer. 

I beräkningarna har huset dimensionerats för en temperatur på 20 grader Celsius. Därifrån har 
det dragits bort 3 grader som antas motsvara gratisvärme i form av solenergi, elapparater, 
människor med mera. Detta, kombinerat med normaltemperaturen i Borlänge (5,7 grader 
Celsius), gav ett Skorr på 96 770 gradtimmar. Hur stora bidragen från respektive område är samt 
vad de grundar sig på framgår av tillhörande Bilaga. 

Figur 25 Andelen av totalt Energibehov fördelat på transmissionsförluster, varmvattenbehov, ventilationsförluster, köldbryggor samt läckluft
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 HUSETS EFFEKTBEHOV FÖR UPPVÄRMNING 6.8
Beräkningarna av effektbehovet grundar sig på vad som skrivs i kapitel 8 i Kompendium i 
INSTALLATIONSTEKNIK som tillhör kursmaterialet (Mundt, E., Malmström, T-G., 2008). 

Beräkningarna, som återfinns i Bilaga D, resulterade i ett effektbehov för uppvärmning om 4,1 
kilowatt. I figur 26 illustreras hur dessa är fördelade. 

Ett viktigt påpekande är att vid beräkningarna av värmeförlusten mot grunden har skillnaden i 
temperatur mellan inomhus och marktemperaturen använts. Den värmeförlust som då inte 
räknats med tillhör istället köldbryggan mellan yttervägg och grundplatta. Därav har ett lågt värde 
U-värde på grunden använts medan ett högt värde på nämnd köldbrygga tillämpats. För 
ytterligare detaljer kring detta, se avsnitt 6.6.5 Köldbryggor. 

Vid beräkningarna dimensioneras huset för en dimensionerande inomhustemperatur på 17 grader 
Celsius och en dimensionerande utomhustemperatur på -27 grader Celsius. Dimensionerande 
marktemperatur har antagits vara normaltemperaturen för Borlänge, 5,7 grader Celsius. 

 INSTALLATIONER 6.9
I följande underrubriker redovisas husets installationstekniska detaljer. Först behandlas 
värmesystemet som består av golvvärme, därefter kommer ventilationssystemet som är ett FTX-
system och sedan följer saniteten och elen. 

 VÄRMESYSTEM 6.9.1
Det fanns direkt två möjliga alternativ när valet av värmesystem skulle göras; bergvärme eller 
fjärrvärme. Valet föll på fjärrvärme, främst för att fastigheten är ansluten till det lokala 
fjärrvärmenätet men även för att det är ett miljövänligt system med förmågan att värma vattnet 
momentant, det behövs ingen ackumulatortank, samt dess billiga drift och långa livslängd 
(Värmekällor, 2012). 

Som fjärrvärmecentral valdes Alfa Laval VVX Mini komplett IS-H737 av märket Alfa Laval. 
Fördelen med just denna central är att den levereras komplett med en inbyggd pump för 
golvvärmen (Din VVS Butik, 2012). Fjärrvärmecentralens utseende framgår av figur 27. 

Figur 26 Andelen av totalt Effektbehov för uppvärmning fördelat på transmissionsförluster, ventilationsförluster, köldbryggor samt läckluft
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För att distribuera värmen vidare i vårt hus installeras ett golvvärmesystem på både över- och 
undervåning. Anledningen till detta är främst att detta gör golven mer behagliga att gå på och det 
ger en jämnare temperatur i vistelsezonerna. Dessutom kan det tyckas vara mer estetiskt 
tilltalande med dolda installationer, något som det blir med golvvärme men inte radiatorer. 

Golvvärmesystemet	
Golvvärmesystemet som installeras är av fabrikatet Uponor. I de flesta rum läggs golvvärmen ut 
enligt snäckmönsterprincipen, men i hall och vid altandörr har slingorna dragits med ett 
sinusmönster från ytterdörr/altandörr in mot rummet för att på så sätt få en jämn och behaglig 
temperatur i hela rummet (VVS Handboken, 2012). Fördelaren har placerats i tvättstugan där 
även fjärrvärmecentralen är lokaliserad. Placeringen medför att en läckageindikering kan dras ut 
direkt på tvättstugegolvet då det är fuktsäkert och har en golvbrunn. 

Totalt kommer det finnas 12 stycken värmeslingor som ska uppväga effektbehovet på 3,3 
kilowatt. I huset kommer det att i störst utsträckning användas 20 millimeters rör med ett cc-
avstånd på 300 millimeter men i badrum samt tvättstuga kommer det att användas 17 millimeters 
rör med ett cc-avstånd på 200 millimeter för att uppnå en större avgiven effekt.  

Figur 27 Vald fjärrvärmeundercentral (Alfalaval, 2008)
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Slingorna kommer att placeras i Uponors golvvärmeskivor ovanpå betongplattan med 
överliggande parkett eller klinker (VVS Handboken, 2012). På övervåningen kommer slingorna 
monteras med hjälp av Uponors värmekassetter. För att värmeförlusterna från 
golvvärmeslingorna på övervåning inte ska bli förstora mot nedervåningen har mellanbjälklaget 
kompletterats med en isolerings skiva á 170 millimeter. 

Fram- och returledningarna till respektive slinga sker på nedervåningen under grundplattan. Vid 
gjutning av denna lämnas en ursparing om 100x100x50 millimeter i plattans övre del där 
genomföring och senare skarvning sker. Detta för att skarven tar plats i höjdled och genom att 
montaget görs enligt dessa anvisningar undviks en bula i golvet. 

Dimensionering	av	golvvärmesystemet	
Dimensionering har gått till enligt punktlistan nedan. För utförliga beräkningar, se Bilaga E. 

 Effektbehov för varje rum har beräknats 
 Val av system, 20 millimeters rör vid större areor och 17 millimiters rör vid mindre 
 Erforderlig slinglängd har beräknats 
 Flödesbestämning med hjälp av formeln: 

vatten p

Q
m

c t


 
Där ∆t är valt till 3 grader Celsius. Densiteten för vatten har 

värdet 1000 kilogram per kubikmeter samt specifika värmekapaciteten 4,2 kilojoule 
per kilogram och Kelvin 

 Beräknade flöden och valda rördimensioner ger oss med hjälp av tryckfallsnomogram 
tryckfallet per löpmeter golvvärmeslinga 

 Dimensionerande slinga blir den där störst totalt tryckfall uppträder. Ventilen ställs helt 
öppen mot den slingan där efter ställs resterande slingor in med hjälp av ett ventildiagram 
för Uponors WGF-fördelare 

 Medelvattentemperatur har sedan beräknats med hjälp av diagram som erhållits av 
Uponor 

 Dimensionera fram- och returledning till golvvärmefördelaren 

Det totala tryckfallet i systemet uppgår till 6,4 kilopascal, vilket underskrider det maximalt tillåtna 
på 20 kilopascal. Det totala flödet i systemet uppgår till 0,26 liter per sekund. Detta flöde klarar 
fjärrvärmeaggregatet att förse systemet med. 

Nästa steg i processen blir till att beräkna medelvattentemperaturen. Detta har gjorts med grafer 
som erhållits från Fredric Andersson som jobbar som Teknisk chef på Uponor AB (2012). Graferna 
tar hänsyn till värmeövergången från golvytan (∆tα), temperaturfallet genom golvbeläggningen 
(∆tf) samt temperaturfallet i bjälklaget (∆tb). Medelvattentemperaturen blev 32,2 grader Celsius. 

Sista steget i processen blir till att dimensionera ledningen från fjärrvärmecentralen till 
golvvärmefördelaren. Ledningslängden är uppskattad till maximalt en meter och denna ledning 
dimensioneras precis som en radiatorledning, med maximalt tryckfall på 100 Pascal per meter. 
Flödet i ledningen är satt till 0,26 liter per sekund. Med hjälp av Uponors PEX nomogram 
fastställs dimensionen 32x2,9 millimeter.  
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 VENTILATIONSSYSTEM 6.9.2
Eftersom hög miljöeffektivitet eftersträvas valdes ett FTX-system för huset. Detta innebär att 
både till och från luften styrs med fläktar samtidigt som värmen i frånluften kan återvinnas 
genom att värma upp tilluften. 

Eftersom huset innehåller många sovplatser (5 stycken) blev tilluften dimensionerande med ett 
flöde om 69,6 liter per sekund. Frånluften korrigeras efter detta till 77,0 liter per sekund. Detta 
för att skapa ett undertryck i huset, vilket bland annat skyddar stommen från fukt (Alig 
Ventilation, 2011). Injusteringen innebär att tilluftsflödet är cirka 10 procent mindre än 
frånluftsflödet, vilket är tillräckligt för att åstadkomma önskvärt undertryck.  

Ventilationssystemet beräknas generera 0,57 luftomsättningar per timme. För fullständiga 
beräkningar för hela ventilationsdelen, se Bilaga F. 

Luftbehandlingsaggregatet	
Värmeåtervinningen kommer att ske med ett luftbehandlingsaggregat från REC Indovent vid namn 
RT 400S-EC (2011). Detta aggregat har valts då det är ett prisvärt alternativ som passar bra både 
vad gäller systemkrav samt utplacering i huset (stående i tvättstuga). 

Enligt leverantören kommer en värmeåtervinningsgrad på kring 82 procent utan problem att 
kunna uppnås. Aggregatet har samma storlek som ett torkskåp och kommer att placeras i 
tvättstugan tillsammans med övriga installationer. 

För de tillfällen då värmen i frånluften inte är tillräcklig för att värma tilluften finns det en 
eftervärmare monterad i aggregatet. Denna består av ett elektriskt eftervärmarbatteri på 0,9 
kilowatt. Fläktarna som driver luftflödena är på 119 Watt vardera. Dessa är individuellt steglöst 
ställbara mellan 20-85 procent. Fläktarna arbetar med konstant flödesreglering vilket säkerställer 
att flödena bibehålls på injusterad nivå. Aggregatet kommer att gå på cirka 65 procent av sin 
kapacitet enligt diagram från återförsäljaren. 

Tryckfallet för systemet har beräknats till drygt 113 Pascal (frånluft) och 65 Pascal (tilluft). Dessa 
tryckfall ligger väl inom gränsen för vad aggregatet klarar av.  
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Kanaldragningar	
Uteluften som hämtas till luftbehandlingsaggregatet kommer att komma in i huset genom den 
norra fasaden. Samtliga anslutningar till aggregatet kommer att ske med 160 millimeters rör. 
Avluften kommer att gå rakt upp från aggregatet och ut genom taket, så att den inte riskerar att 
blandas med uteluften som hämtas in till ventilationssystemet. 

Både till- och frånluftssystemen utförs med varierande dimensioner; från 80 millimeter till 160 
millimeter. Utformningen av dessa framgår av Ritningsbilaga (Bilaga L). 

För att erhålla en överskådlig bild över hur kanaldragningarna passar ihop med stommen har 
detta 3D modellerats (se figur 28). Anledningen till att detta gjorts för ventilationen är att dessa 
dragningar är de som tar mest plats i huset. Övriga installationer medför inte lika stora 
bekymmer.  

Figur 28 Ventilationssystemets samverkan med husets stomme
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Tilluftsdon	
Tilluftsdon placeras i samtliga sovrum, hallen, vardagsrummet, matsalen samt 
korridorsutrymmena. Anledningen till att tilluft valdes även i korridorerna var att det 
förhoppningsvis ger bättre flöden i huset samtidigt som det ger en högre luftomsättning. 

Tilluftsdonen som valts för huset kommer från Fresh AB (2010a). Med hjälp av produktblad från 
deras hemsida kan strypningar ställas in ungefärligt. Vid moteringen bör flödet kontrollmätas och 
finjusteras, då de små skillnaderna i tryckfall som uppstår är svåra att beräkna exakta strypningar 
för. Av tryckfallsberäkningarna i bilagorna framgår det hur stora strypningar det behövs för detta 
hus, dessa varierar mellan 1,7 och 6,6 Pascal. 

Alla don förutom det till matsal och vardagsrum kommer att monteras i tak, men den höga 
takhöjden på nyss nämnda utrymmen tvingar oss till en väggmontering för dessa utrymmen. Valt 
don passar för båda monteringsalternativen. De takmonterade donen kommer att ha luftspridare 
som riktar luften utåt mot rummets alla väggar. Det väggmonterade donet kommer att ge upphov 
till en bakkantsinblåsning, då detta gav den mest optimala kanaldragningen. 

Frånluftsdon	
I kök, tvättstuga samt på båda toaletterna placeras frånluftsdon ut. Då antalet frånluftsdon är 
relativt få blir flödena i dessa relativt stora. 

Precis som tilluftsdonen kommer valda frånluftsdon från Fresh AB (2010b). Samtliga frånluftsdon 
i detta hus kommer att takmonteras. För dimensionering gäller samma sak som för tilluften. 
Strypningarnas storlek varierar mellan 7,7 och 36,6 Pascal. 

Köksfläkt	
Köket kommer att utrustas med en köksfläkt med separat frånluftskanal. Detta för att inte 
luftbehandlingsaggregatet ska behöva omhänderta den smutsiga luften som kommer från 
matlagning. Frånluftskanalen kommer att stiga rakt upp från spisen genom taket. 

Den köksfläkt som installeras heter Fjäråskupan Nova. Den är 60 centimeter bred, är av rostfritt 
stål och har en högeffektiv fläkt som klarar av att suga upp till 194 liter per sekund (Svenska FTX 
Gruppen, 2012). 

Kontroll	av	luftomsättning	via	spårgasmätning	
För att kontrollera att luftomsättningen i huset blir den avsedda ska metoden med 
spårgasmätning användas. Denna metod går ut på att spårgas (helst en gas som inte finns 
naturligt i luften) släpps ut i en bestämd mängd och därefter sker kontrollmätningar med jämna 
mellanrum (Mundt, E., Malmström, T-G., 2008). För att erhålla fullständig omblandning används 
separata cirkulationsfläktar. Genom att jämföra det uppmätta värdet med ett teoretiskt värde efter 
samma tid kan luftomsättningen bestämmas. 

I tillhörande Bilaga finns beräkningar som syftar till att ge riktlinjer om vilka värden på 
spårgaskoncentrationen som bör uppmätas i huset efter 0,5, 1 och 2 timmar för att 
luftomsättningen ska vara den avsedda. Dessutom finns beräkningar som visar på att om 
spårgaskoncentrationen är högre än vad den borde vara teoretiskt tyder detta på en för låg 
omsättning. Detta innebär att av motsatsen, om spårgaskoncentrationen är lägre, följer att 
luftomsättningen är högre än den avsedda.  
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 SANITET 6.9.3
Husets sanitetssystem presenteras i två delar; en för tappvattnet och en för spillvattnet. 
Tillhörande beräkningar återfinns i Bilaga G. Tillhörande ritningar återfinns i Ritningsbilaga 
(Bilaga L). 

Tappvatten	
De rum i huset som behöver tillgång till tappvatten är; 

 Tvättstuga (golvvärmefördelare, tvättmaskin och tvättställ) 
 Badrum på undervåningen (WC, badkar och tvättställ) 
 Kök (diskho och diskmaskin) 
 Gårdsbevattning 
 Badrum på övervåningen (WC, dusch och tvättställ) 

Husets tappvatten kommer att distribueras med hjälp av plaströr (Ledningsdragningen framgår av 
Ritningsbilaga (Bilaga L)). Tappvattenledningarna har dimensionerats med hjälp av tabeller från 
VVS företagens teknikhandbok (VVS Företagen, 2011). Dimensionering gav tappvattenledningar i 
dimensionerna 15x2,5 millimeter och 18x2,5 millimeter, samt en matningsledning till 
golvvärmesystemet i dimensionen 32x2,9 millimeter. 

Det totala ingående trycket vid vattenmätaren uppgick till ungefär 510 kilopascal, då har hänsyn 
tagits till höjdskillnaden från fastighetsgränsen (inklusive det frostfria djupet) samt 
friktionstryckfallet i servisledningen där ifrån. Höjdskillnaden uppgick till 3 meter och 
servisledningens längd till 23 meter med ett tryckfall på 500 Pascal per meter, detta rörtryckfall är 
beräknat på det sannolika flödet 0,5 liter per sekund. Det bör poängteras att eventuella tryckfall 
över vattenmätare samt fjärrvärmecentral inte tagits med i beräkningarna. Det sannolika flödet 
har använts vid dimensionering av servisledningen som resulterade i dimensionen 32x2,9 
millimeter. 

Kontrollberäkningar har utförts på det tillgängliga trycket vid valda punkter i huset, längst bort 
från vattenmätare samt närmast. Närmast uppgick trycket till 492 kilopascal medan längst bort till 
394 kilopascal. Dessa tryck har legat till grund för valet av blandare. Valet föll på blandare från 
FM Mattsson och deras tryckfalls grafer för att se vilka resulterande normflöden dessa skulle (FM 
Mattsson, 2012). Valet av blandare har grundat sig på att välja snålspolande blandarna då detta 
kan reducera husets tappvattenbehov med omkring 20 procent (SP, 2003). 

Spillvatten	
Spillvatten kommer att behöva ledas från samtliga punkter där tappvatten finns. Dragningen av 
dessa ledningar framgår av Ritningsbilaga (Bilaga L). 

Rördimensionerna varierar mellan 40 och 100 millimeter i diameter. Rör av PVC-plast kommer 
att användas. En renslucka kommer att placeras på det vertikala röret som omhändertar 
spillvattnet från övervåningen. Denna renslucka kommer att sitta under trappans vilplan och 
tillgång till denna kommer att ske genom en liten dörr som monteras dolt i en av hallens 
garderober. Samma vertikala rör kommer att gå upp genom taket för att fungera som 
luftningsledning. 

Samtliga spillvattenrör kommer att anläggas med ett minsta fall om 1,5 centimeter per meter. 
Spillvattenrören på övervåningen placeras ut så att inga bärande golvbjälkar behöver genomgås 
medan samtliga spillvattenrör på bottenvåningen dras precis under grundplattan. Utvändiga 
spillvattenrör läggs på frostfritt djup. 
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 EL 6.9.4
Elinstallationen är utförd enligt Svensk Elstandard SS 436 40 00 (2009). Standarden anger bland 
annat att antalet vägguttag ska vara L/4, där L är rummets omkrets samt att antalet 
anslutningspunkter i ett rum ska vara minst en samt ytterligare en för var påbörjade tionde 
kvadratmeter över 15 kvadratmeter. I Bilaga H återfinns samtliga beräkningar gjorda på 
elinstallationerna och i Ritningsbilaga (Bilaga L) framgår dragningen i huset. 

Utifrån beräkningarna har antalet vägguttag justerats i några utav utrymmena. I köket kan det 
behövas extra uttag, så dessa har ökats. Då matsalen ligger i anslutning till köket anses det 
tillräckligt med två uttag där. 

I hallen bör två uttag vara tillräckligt. I korridorsutrymmena bör ett uttag uppe samt ett där nere 
vara tillräckligt. Dessa är tänkta för anslutning av till exempel dammsugare. På båda toaletterna 
bör ett uttag vardera vara tillräckligt. Tvättstugan utrustas med några extra uttag. 

Denna indelning medför att elen i huset kommer att fördela sig på 19 grupper. 

Val	av	huvudsäkring	
För att genomföra valet av huvudsäkringen har de elmaskiner som kräver störst effekt i huset 
beaktats. Summan av dessa har sedan multiplicerats med sammanlagringsfaktorn 0,7 för att ta 
hänsyn till att allting troligtvis inte används samtidigt. Därefter har erforderlig säkring beräknats. 

Genomförda beräkningar visar på att en 20 Amperes säkring skulle vara tillräckligt. Ur en sådan 
kan maximalt 14 kilowatt tas ut (Vattenfall, 2012). En titt i tabellen i bilagorna avslöjar att om 
spisen och diskmaskinen körs samtidigt som FTX aggregatet går för jämnan så hotas dessa 14 
kilowatt. Därför kommer en huvudsäkring på 25 ampere installeras, där maximalt effektuttag är 
17 kilowatt. 

Val	av	normcentral	
Som normcentral väljs Malmbergs Färdigbyggda normcentral med tre rader (Elbutik, 2012). Tre 
rader krävs då det installeras två jordfelsbrytare, vilka tar stor plats i skåpet. Varje rad har plats för 
12 grupper, då huset har 19 grupper behövs mer än en rad för dessa. 

 KOSTNADSBEDÖMNING 6.10
Kostnadsbedömningen resulterade i ett pris på drygt 1 700 000 kronor exklusive moms (se Bilaga 
K). Under antaget att momsen är på 25 procent för alla ingående poster innebär det drygt 
2 130 000 kronor inklusive moms. 

Det bör poängteras att detta är väldigt grovt räknat. Många mindre poster har förbisetts och som 
bekant utgör många bäckar små en stor å. Därför kan det antas att den egentliga kostnaden 
säkerligen uppgår till åtminstone 150 procent av denna summa, det vill säga strax över 3 000 000 
kronor. En så precis kostnadsbedömning faller dock utanför ramen av detta kandidatarbete. 

En översiktlig bedömning visar att husets driftkostnader kommer att uppgå till drygt 21 500 
kronor per år. Det motsvarar cirka 1 800 kronor i månaden. Vid denna bedömning har såväl fasta 
som rörliga kostnader för värme, VA och el tagits upp. 
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7 KANDIDATARBETE - DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Att projektera ett hus visade sig vara betydligt mer komplext än vad det verkar. Det är inte bara 
att rita upp en grund, fyra väggar och ett tak och sen anse att arbetet är klart. Väldigt många delar 
behöver tänkas igenom både en och två gånger och en ändring medför ofta fler ändringar. 

I denna del av arbetet behandlas några av de punkter som önskas lyftas fram. Först diskuteras 
resultatet av husprojekteringen och därefter förs en diskussion kring huruvida 
fördjupningsarbetet anknöts till husprojekteringen på ett bra sätt. Sedan diskuteras sådant som vi 
tycker har gått bra respektive sådan som kunde gjorts bättre. Till sist avslutas arbetet med några 
slutord. 

 HUSPROJEKTERINGEN 7.1
I efterföljande stycken diskuteras några av de tankar som finns angående husprojekteringen. 

 UTFORMINGEN AV HUSET 7.1.1
Generellt sett är vi mycket nöjda med planlösningen. Vi tycker att det har skapats ett hus med 
gott om utrymmen som hänger samman på ett bra sätt. Iteraktionen mellan övervåning och 
undervåning i form av den öppning som finns i övre planets korridor ger huset ett stort lyft. 
Huset har försetts med förhållandevis många sovrum som alla är av god storlek. 

Något som vi är mindre nöjda med är tre av de fyra fasaderna som kan tyckas tråkiga. Den enda 
fasad som är livlig och riktigt stilig är den södra. De fasaderna som är värst är den östra och den 
norra, som båda innehåller få fönster och ser allmänt ogenomtänkta ut. 

Installationerna har placerats ut på ett bra sätt i huset. Vi är mycket nöjda med hur systemet 
hänger ihop och vi tycker att vi lyckats presentera detta på ett mycket bra sätt i form av både 
illustrerande byggritningar och förklarande flödesscheman. 

 ARBETSPROCESSEN 7.1.2
Stundtals har känslan varit att husprojekteringen aldrig skulle ta slut. Till en början tänktes det 
väldigt mycket på hur energikravet skulle klaras av och slutsatsen av de funderingarna slutade 
med ett väldigt välisolerat hus. Om arbetet gjordes igen skulle klimatskalet troligtvis göras mindre 
välisolerat. 

När huset väl hade fått form var det dags att börja med installationerna. Husets skelett fick flytta 
på sig både en och två gånger för att ge plats för dess inre organ; framför allt ventilations samt 
sanitetssystemet. I samband med att installationerna dimensionerades genomfördes beräkningar 
på husets energi och effektbehov. 

Insprängda i momenten som omnämns i ovanstående stycke har bland annat 
takstolsdimensionering, materialval samt spaltmeter med rapportskrivning genomförts. Detta har 
gett en process där det kombinerats skriftliga uppgifter med beräkningsuppgifter. 

Vid samtliga beräkningar togs ett antal snedsteg längs vägen, men slutprodukten är något som vi 
är mycket nöjda med. Allting har granskats och genomförts med stor noggrannhet för att bästa 
möjliga förståelse och resultat skulle uppnås.  
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 ANKNYTNING MELLAN FÖRDJUPNINGSARBETE OCH 7.2
HUSPROJEKTERING 

Genom hela projekteringen av småhuset har tankarna delvis funnits om att bygga med prefab. 
Detta för att knyta ihop fördjupningsarbete med husprojektering för att på så sätt få ett mer 
sammanhängande kandidatarbete. Vi tycker att detta har lyckats ganska bra, då delar av 
klimatskalet kommer att bestå av prefabricerade element. 

Stundtals fanns tankar om att göra hela ytterväggen prefabricerad. Då vi ville minimera 
köldbryggan vid mellanbjälklagsanslutningen genom att låta den yttre 145-delen av väggen gå 
obruten från grund till tak blev detta ett bekymmer. Det är möjligt att vi kunde hittat en bättre 
lösning på detta nu när vi reflekterar över det i efterhand. 

I fördjupningsarbetet presenteras vinster som finns att göra vad gäller tid, pengar och miljö. 
Tanken var att dessa skulle kunna tillämpas analogt på småhuset. Detta är dock ingenting vi tror 
är möjligt då det i fördjupningsarbetet visade sig att det främst är storskalighet som genererar 
dessa vinster. Om däremot ett helt villaområde ska byggas med liknande hus är det möjligt att det 
lönar sig att bygga med prefab. 

 DETTA ÄR VI NÖJDA MED! 7.3
Sammantaget kan det sägas att det mesta har gått bra. Vi vill ändå framhäva följande tre punkter 
som något vi är extra nöjda med. 

 EFFEKTIVITET I ARBETET 7.3.1
Generellt sett har arbetet med kandidatarbetet flutit på riktigt bra. När någonting ska göras har 
det gjorts snabbt och effektivt och dötiden har minimerats. Samspelet mellan oss författare har 
fungerat utmärkt och vi har snabbt enats om hur olika saker ska gå tillväga. Tidigare kunskaper 
inom framför allt de dataprogram som använts har visat sig hålla mycket hög klass, vilket har 
underlättat arbetet. 

 KONTAKT MED VERKSAMMA PERSONER I BRANSCHEN 7.3.2
Under arbetets gång har kontakt tagits med ett antal personer som är verksamma inom 
branschen. Utöver de studiebesök och intervjuer som genomfördes i fördjupningsarbetet har 
information inhämtats från bland annat försäljare av grundelement, golvvärmesystem och 
ventilationstillbehör. Alla dessa kontakter har gett kandidatarbetet en verklighetsanknytning som 
saknats tidigare i skolan. Detta är något som vi uppskattat enormt. 

 SLUTPRODUKTEN 7.3.3
Som nämnts ovan har det stundtals känts tveksamt till om det någonsin skulle bli någon 
slutprodukt. Men det blev det och vi är oerhört nöjda med vad vi har presterat. Vi tror att det är 
svårt för någon som inte genomfört detta kandidatarbete att inse hur mycket tid som ägnats åt 
det. Ett antal övertidstimmar har lagts ner, men med slutprodukten i hand kan det inte sägas 
annat än att vi är extremt nöjda med vad vi åstadkommit i och med detta kandidatarbete. 
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 DETTA KUNDE GJORTS BÄTTRE 7.4
Till och med i det mest lyckade av projekt finns det saker som kunde gjorts bättre. Nedan 
presenteras tre av de sakerna i detta arbete. 

 MINDRE NOGGRANHET 7.4.1
Vi har petat extremt mycket med detta arbete. Vartenda streck i alla ritningar har sitt syfte, all 
formatering ska vara perfekt och alla meningar har lästs ett antal gånger. Det är mycket troligt att 
all denna perfektionism har gjort att tidsåtgången blivit större än nödvändigt. Samtidigt är det just 
detta som gjort arbetet till vad det är idag, men det ska nog ändå erkännas att lite mindre pet och 
lite mer rakt på ibland varit befogat. 

 MER SYSTEMTÄNK TIDIGT I HUSPROJEKTERINGEN 7.4.2
Även om tanken kring hur och vart installationer skulle dras och placeras i huset har detta varit 
något som fått arbetet att hacka. Kanske är det bristande erfarenhet som gjort att en del saker 
behövt onödigt många funderare. Vi tror ändå att mer systemtänk i husprojekteringen redan från 
början hade varit bra för oss. 

 FILHANTERINGEN 7.4.3
De datafiler som använts för kandidatarbetet har ibland funnits i dubbla uppsättningar, i konstig 
mappstruktur och på konstiga ställen. Vi inser att detta borde hanterats på ett bättre sätt, till 
exempel genom användning av Bilda systemet som KTH tillhandahåller eller helt enkelt genom 
utnyttjande av samma användarkonto på KTHs datorer. En internetbaserad databas för filerna, så 
som Bilda är, hade nog varit det bästa. Detta för att underlätta arbetet hemifrån. 

Nu var detta inget jätteproblem, då vi endast var två stycken som arbetade med kandidatarbetet. I 
ett större projekt med fler inblandade hade problemet kunnat växa till sig ordentligt vilket kunde 
genererat stora ekonomiska förluster. 

 SLUTORD 7.5
Detta kandidatarbete har givit en god inblick i hur det går till att projektera ett hus. Trots att det 
bara har varit vi två som varit inblandade i arbetet har komplexiteten inte gått att missa. Det är 
därför inte svårt att föreställa sig att problem i kommunikation lätt uppstår i verkligheten där 
olika konsulter i bästa fall finns inom samma byggnad. 

Kunskaperna som inhämtats under tidigare utbildningsår har testats på ett bra sätt. Känslan är att 
de kunskaper vi nu besitter räcker någonstans, vilket känns väldigt inspirerande inför de 
avslutande två åren av civilingenjörsutbildningen på KTH. 

Sammanfattningsvis kan det påstås att denna kandidatexamen stundtals har kunnat liknas vid ett 
oändligt pussel. En efter en har bitarna lagts på plats, för att sedan tas bort, målas om och sättas 
tillbaka. Då bitarna har återplacerats har de inte passat bra med kringliggande bitar, som då 
behövts genomgå samma process. Detta har varit väldigt påfrestande. 

Till sist har dock allting fallit på sin plats samtidigt som det passat in med omgivande bitar. Vi kan 
med gott samvete påstå att precis allting i det fördjupningsarbetet som skrivits och det hus som 
projekterats har tänkts igenom grundligt och vi hoppas att detta återspeglas i detta 
kandidatarbete. 
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BILAGA A; INTERVJUER 
Nedan följer de intervjuer som utgör en viktig grund för fördjupningsarbetet. 

FRÅGOR TILL TILLVERKAREN 
Som tillverkare syftar vi till de företag som tillverkar prefabricerade element. Som representant 
för denna grupp har vi Urban Pettersson, anställd som fabrikschef för Strängbetong ABs fabrik i 
Nykvarn. Pettersson har 28 år i branschen. Intervjun med Petterson ägde rum i fabriken i 
Nykvarn. 

Hur går tillverkningsprocessen till i stora drag? 

‐ Vid tillverkning av HD/F element använder 
man sig av så kallade gjutbäddar som kan 
liknas med långa bassänger med en 
totallängd på ca 85m. Till att börja med så 
sprayar man formen med en formolja för att 
vidhäftningen inte ska bli alltför stor. När 
väl formen är oljad läggs armeringen ut i 
form av en vajer. Armeringen förspänns 
sedan med hjälp av en maskin och till sist 
vattnas ytan. Sedan lyfter man på en maskin 
på gjutbädden som toppmatas med betong, 
maskinen går långsamt framåt med cirka 1,2 
meter per minut och packar och formar då 
betongen kring armeringen (se figur 29). Till 
sist täcks bädden av en filt för att behålla 
värmen och på så sätt påskynda härdningen. 

Pettersson berättar att fabriken i Nykvarn endast 
tillverkar HD/F element, men att Strängbetong som 
företag tillverkar de flesta prefabricerade element 
som finns på marknaden. Allt ifrån trappor och 
balkonger till homogena betongväggar ingår i deras 
sortiment. Vidare berättar Pettersson att HD/F 
elementen kapas och justeras efter kundens behov 
(se figur 30). Det kan handla om elementlängder 
och – bredder men även om ursparningar för 
installationer och infästningar som kunden 
efterfrågat (se figur 31).  

Figur 29 Gjutning av element (Eget foto) 

Figur 30 Uppkapning av element (Eget foto) 

Figur 31 Ursparningar görs direkt efter att betongkakan lagts ut 
(Eget foto) 
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Hur mycket armering använder ni och till vilket spänning förspänner ni den? 

‐ Vi lägger mellan sex till åtta vajrar i varje bädd. Vajrarna är antingen 12,9 eller 9,3 
millimeter i diameter. 12,9 millimeter är vanligast, jag skulle gissa på att vi använder det i 
cirka 95 procent av våra produkter. Oavsett storlek så förspänner vi för de flesta element 
armeringsspänningen till 1000 megapascal men i enskilda fall uppgår 
armeringsspänningen till 1100 megapascal. 

Hur många element tillverkar ni per år?  

‐ Vi tillverkade cirka 10 000 element år 2011 vilket motsvarar cirka 75 000 kvadratmeter 
bjälklag. 

Hur har er tillverkade mängd prefabelement förändras på senare år; ökat eller minskat? 

‐ Produktionen svänger kraftigt med konjunkturen, men på senaste tid har det varit en 
positiv trend och de senaste åren kan man urskilja en stadig ökning. Jag tror på en fortsatt 
ökning i framtiden. 

Hur mycket kostar det att producera ett typiskt element och hur lång tid tar det att tillverka?  

‐ Vi har ett självkostnadspris på cirka 310 kronor per kvadratmeter. Vi har en budgettid på 
0,21 timmar per kvadratmeter. Elementen är redo för uppkapning och användning redan 
12 timmar efter påbörjad gjutning, så en arbetsdag inleds med att man börjar kapa upp 
elementen som gjöts under gårdagen och därefter gjuts nya element som får härda under 
natten. 

Hur stor är miljöpåverkan av ett prefabelement? 

‐ Det blir en del spill vid tillverkning av elementen. Det bildas kantbitar som går till spillo 
men man kan även ha otur med armeringen som ligger på enorma rullar med drygt 4 
kilometer vajer på. Har man otur står man där med en bit vajer på 84 meter som man inte 
kan nyttja. 

Samtidigt så påpekar Pettersson att de oftast samkör flera projekt så att de kan utnyttja hela 
gjutbäddens längd för att på så sätt producera mer effektivt, både för miljön och för tidsåtgången. 

Hur stora element kan ni tillverka? Vad är det som sätter begränsningen, transportmöjligheterna? 

‐ Vi kan tillverka ca 12 meter långa element, begränsningen ligger sen i egenvikt i 
förhållande till tänkta laster.  
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Vi har varit i kontakt med NCC och där pratade vi en hel del om logistiken som ett av de stora problemen med 
prefab, hur ser ni på detta? 

‐ Det gäller att lasta bilen på rätt sätt för att förenkla för gubbarna på bygget (se figur 32). 
För att åstadkomma detta krävs en ständig 
kontakt med bygget och cheferna där så att 
transporterna sker i rätt ordning och att de är 
rätt lastade. Vi har en anställd för denna uppgift 
som koordinerar alla transporter och laster. Vi 
tar först kontakt med bygget för att höra efter 
hur stomresningen kommer att gå till, vilken 
ände av byggnaden som ska resas först, sedan 
tillverkas ett så kallat lastningsschema där vi ser 
hur elementen skall placeras på lastbilen för 
önskad montageordning. 

NCC hävdade att det råder stora problem med tillverkningskapaciteten inom prefab industrin. Är det någonting 
som ni också upplever? 

‐ Det har med balans att göra. Vissa fabriker tillverkar mer väggelement, medan andra, så 
som vi, tillverkar endast en viss typ av bjälklagselement. Ibland råder det obalans i 
beställningarna och i olika perioder bygger man på olika sätt; det vill säga man 
kombinerar vägg- och bjälklagstyper på ett sätt som inte är optimalt för den 
fabrikskapacitet som finns. Den här fabriken kan till exempel gå på 80 procent av 
kapaciteten medan en fabrik som tillverkar väggelement skulle behöva ligga på 180 
procent. Det har att göra med att beställarna kan vilja använda plattbärlag istället för 
HD/F plattor. 

Har ni levererat element till något speciellt projekt på sistone? 

‐ Ja, till nya nationalarenan i Solna levererade vi en hel del element. Till själva arenan rörde 
det sig om 3500 kvadratmeter och till det shoppingcenter som ska byggas kommer vi att 
leverera drygt tio gånger så mycket.  

Figur 32 Lastning ute på gården (Eget foto) 
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FRÅGOR TILL BRUKAREN 
Som brukare syftar vi till de företag som bygger med prefab. Som representant för denna grupp 
har vi Per-Eric Svensson, anställd som chef för Kompetenscenter Stommar på NCC 
Construction Sverige AB. Svensson har 40 år i branschen och är utbildad civilingenjör. Intervjun 
med Svensson ägde rum på NCC huvudkontor i Solna. 

Hur stor kan tidsvinsten bli på byggplatsen vid användande av prefabelement? 

‐ Det beror på hur välanpassat huset är för att byggas i prefab. Om utformningen av huset 
lämpar sig bra för att byggas i prefab kan byggprocessen på plats bli uppemot 20 % 
kortare. Projekteringstiden blir längre för prefabhus medan byggtiden blir betydligt 
kortare, förutsatt att allting klaffar. 

Som exempel berättar Svensson om ett projekt som 
NCC genomförde i Malmö. Där byggde man två 
prefabricerade punkthus intill varandra och kunde 
då nyttja en och samma kran för båda husen; under 
tiden som de nya våningsdelarna lyftes på plats på 
det ena huset genomfördes efterarbete på det andra 
(se figur 33). På så sätt kunde det uppföras två 
våningar per kran och vecka jämfört med det 
platsbyggda alternativet där man som tumregel 
uppför en våning per vecka och kran under samma 
förutsättningar. 

Hur skiljer sig kostnaderna åt mellan att bygga prefabricerat och platsbyggt? 

‐ Det är omöjligt att säga generellt, det beror återigen helt på husets utformning. På det 
optimala prefabhuset kan man reducera kostnaderna för stommen med omkring 10 %. 
Genom att använda sig av standardelement med de vanliga måtten för tillverkning och 
transport kan man komma ner i kostnader. 

Vilken metod är den skonsammaste mot miljön? 

‐ Generellt sett går det nog i ett ut. Spillet minimeras visserligen vid byggarbetsplatsen och 
transporterna kan eventuellt bli något kortare. Vid internationella köp så är skonsammaste 
transportsättet med båt. 

Vilket är det vanligaste prefabelementet för bärande ytterväggar respektive bjälklag? 

‐ För bärande ytterväggar är det sandwich element, som dessutom är billigast. För 
bjälklagen är det i huvudsak tre typer som används; HD/F plattor som är vanliga för 
kontor, massiva bjälklag med ingjutna installationer och plattbärlag som är vanligt i 
bostäder. Det som blir allt vanligare är HD/F plattorna där användandet har gått framåt 
på sistone. 

Vad tror du om utvecklingen vad gäller användandet av prefabelement? 

‐ Jag tror att det kommer att öka. Både vi, Skanska och flera andra stora bolag håller på att 
utveckla typhus, som ska vara anpassade för att bygga prefabricerade. Det kommer att 
vara fasta grundidéer, men det kommer ändå att synas skillnad på husen. 

Figur 33 Illustration över byggmetoden med en kran på två 
punkthus som Svensson beskriver (Egen illustration) 
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Bygger ni prefabsmåhus också, och i så fall, som moduler eller som element? 

‐ Nej, det kan jag inte säga att vi gör. Vi har dock 
ett byggsystem som heter P303 där vi till stor del 
använder oss av prefabricerade element, bland 
annat i form av väggelement, plattbärlag och 
takelement (se figur 34). 

Svensson berättar att det är svårt att få lönsamhet i 
modulbyggande. Han menar att de flesta företag som 
försöker bedriva sådan verksamhet ganska snart går i 
konkurs. Det stora problemet som han ser med detta är 
att man kanske bygger huset två gånger; dels som modul 
i fabrik och sedan som färdigt boende på 
byggarbetsplatsen. Ett undantag från konkursregeln, 
som Svensson ser det, är ett företag som heter Lindbäcks Bygg. 

Vilka är de största problemen med prefab husen? 

‐ Det beror på vem man frågar. Arkitekten, till exempel, gnäller på konstruktionens stelhet 
och på de skarvar som uppstår. Transportskador är något som i vissa fall kan vara svåra 
att rätta till. Täthetsproblem är något man ofta pratar om, men dessa problem infinner sig 
om man bygger snett och vint. Ett annat problem som uppstår i och med täthetsproblem 
är att skarvarna kan generera stora ljudproblem, då en skarv kan komma att fungera som 
ett högtalarmembran för kringliggande rum. Om man misslyckas med ett prefab 
byggande är det lätt att kostnaderna skenar och den vinst man kunde gjort i och med sitt 
val av att bygga prefabricerat kan snabbt gå förlorad. 

Ett annat stort problem som Svensson beskriver är logistiken. Svensson menar att man med fel 
folk bakom rattarna kan uppstå stora problem; en fellastad lastbil kan innebära att man först 
måste lyfta av alla element innan man kommer åt det som står på tur att monteras och 
trafikstockningar kan medföra att kranar står och väntar på material att lyfta på plats. Ett sätt att 
komma till bukt med det sistnämnda problemet är att sköta transporterna nattetid, något som 
NCC nyttjar framför allt i Stockholm där trafiksituationen kan vara väldigt problematisk. 

Avslutningsvis berättar Svensson att det i dagsläget råder stora problem med 
tillverkningskapaciteten; efterfrågan på prefabricerade element är i dagsläget så stor så att 
leveransen kan ta uppemot ett års tid.  

Figur 34 Hus ur NCCs byggsystem P303 i Vallda, 
Kungsbacka, söder om Göteborg (NCC, 2012) 
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FRÅGOR TILL KONSTRUKTÖREN 
Som konstruktör syftar vi till den person som uppför ritningar för hur de prefabricerade 
elementen ska tillverkas. Som representant för denna grupp har vi Anders Lindén, anställd som 
uppdragsansvarig på Kadesjös Ingenjörsbyrå AB i Västerås. Lindén har 32 år i branschen och har 
en fyra årig teknisk utbildning på gymnasienivå. Intervjun ägde rum över telefon. 

Vad är den största skillnaden mellan att projektera prefab jämfört med andra byggmetoder? 

‐ Vid projektering för ett prefabjobb projekterar man ett system; allting ska hänga ihop från 
fabrik till färdigt element. Det är inte lika fritt att projektera i prefab, hur resultatet ska se 
ut är betydligt hårdare styrt än vid ett platsbygge, där det är mera fritt. Det som gör prefab 
så styrt är att man måste använda sig av de standarder som finns för att prefab byggnation 
ska vara effektivt. 

Lindén förklarar att systemprojekteringen är en av de faktorer som genererar problem med 
prefab. Att projektera ett prefabelement blir betydligt mer komplext än ett platsgjutet; det gäller 
att få till alla urtag för installationer på rätt plats redan i ett tidigt stadium. Lindén exemplifierar 
detta med hjälp av en felaktigt placerad strömbrytare; gubbarna i prefabfabriken har ingen aning 
om urtaget som är markerat på ritningen ligger rätt i verkligheten och kör bara på efter ritningen. 
Ett fel kommer då att uppstå. Om det däremot rör sig om ett platsbyggt projekt, så kommer 
elektriken att ringa upp konstruktören och fråga om strömbrytaren verkligen ska sitta två meter 
från golvet. Felet undviks. 

Hur upplever du att det är att projektera i prefab? 

‐ En del tycker att det är tråkigt, eftersom man gör liknande element hela tiden. 
Uppfinningsrikedom är ingenting som behövs vid prefab. Tycker man om att följa regler 
och inte hitta på nya saker, utan jobba på ungefär samma sätt hela tiden, då är prefab 
perfekt. När jag själv jobbade på Strängbetong satt jag i fem år och ritade liknande 
element hela tiden, då kunde jag tröttna ibland. 

Hur ser du på tidsåtgången för att projektera i prefab jämfört andra byggmetoder? 

‐ Jag upplever att det går snabbare med prefab; man 
kan följa regler och allting är datoriserade standarder. 
Om man ser till tidsåtgång per ritad kvadratmeter så 
går prefab snabbare. 

Vad tror du om den sammanlagda skillnaden i tidsåtgång (från dess 
att bygget kommer på tal tills dess att inflyttning kan ske) mellan ett 
prefab projekt och ett platsbyggt projekt? 

‐ Jag tror att den totala tidsåtgången är ungefär lika. 
Det man gör är att flytta tiden; från bygget in i 
fabriker. Detta medför att människor som bor kring 
en byggarbetsplats inte behöver påverkas av bygget i 
lika stor utsträckning vid ett prefab projekt som vid 
ett platsbyggt (se figur 35).  

Figur 35 Pågående prefabmontage vid ett av Kadesjös 
prefabprojekt – Högbergsterassen i Stockholm (Kadesjös, 
2004) 
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Hur förhåller sig kostnaderna mellan prefab och platsbyggt? 

‐ Totalt sätt tror jag att de är ungefär lika, eftersom fördelningen mellan de olika 
byggmetoderna är ganska jämn idag. Vilket som är billigast i det enskilda projektet beror 
mycket på konjunkturen; ibland kanske byggaren behöver sysselsätta sina gubbar och 
därför väljer man att bygga platsbyggt. Generellt sätt så är det lite dyrare med prefab. 

Lindén förklarar att om man bygger storskaligt med få elementtyper kan man få en väldigt låg 
byggkostnad. Detta är dock ingenting som eftersträvas i praktiken, då det är tråkigt med likadana 
hus. Anledningen till att man väljer att bygga prefab trots att det kostar mer beror på att man kan 
spara in pengar på räntor och tid på bygget och på så sätt uppnå ett bättre ekonomiskt resultat 
genom att bygga med prefab. Lindén berättar att man sällan ritar för prefab från början, men att 
olika projekt efterhand anpassas till detta. 

Ser du någon skillnad i miljöpåverkan mellan ett prefab-projekt och ett platsbyggt projekt? 

‐ Ja, det råder stora skillnader. Gjutningen i fabriken är miljöanpassad, jämfört med 
byggarbetsplatsen där det ofta uppstår mycket spill. Vanligtvis krävs det dock mer 
transporter vid prefab, men miljöpåverkan i form av till exempel buller på 
byggarbetsplatsen blir ändå betydligt mindre; elementen lyfts på plats och sedan är det 
klart. 

Att avgöra vilket som är miljövänligast är en värderingsfråga mellan bland annat koldioxid och 
omgivningspåverkan i form av störande byggarbete enligt Lindén. Vilket som är skonsammast för 
miljön varierar med olika projekt. Helt klart är i alla fall att arbetsmiljön för byggarbetarna blir 
bättre vid prefab byggnation; bland annat då tekniska hjälpmedel kan användas på ett effektivare 
sätt. 

Vilka är de vanligaste problemen med prefab projektering? 

‐ Det allra vanligaste är att andra konsulter inte förstår vilken noggrannhetsgrad som krävs 
för prefab. Till exempel elektriker, de är vana att bara rita in allting på ett ungefär och 
sedan anpassa detta på plats. Men så fungerar det inte med prefab, då måste allting vara 
rätt från början. 

Lindén förklarar att det inte finns någon fallskärm vid prefab projektering. Ritas det fel, så blir det 
fel. Det är ingen som ringer och frågar ”Ska det verkligen vara så här?” när de upptäcker ett fel, 
utan samtalen lyder snarare ”Här har det blivit fel!”. Detta är något som ofta upplevs som 
jobbigt. Även om de första 20 hålen sitter rätt så blir det stora problem om hål nummer 21 sitter 
lite fel. 

Vilka är de största fördelarna med prefab? 

‐ Kvalitén på produkten bli betydligt bättre. Genom att alla element får härda i samma, 
optimala temperatur uppnås väldigt goda egenskaper hos betongen. Vid platsgjutning 
finns det många faktorer som kan ha negativ påverkan, som till exempel regn, snö och 
minusgrader. Arbetsmiljön blir också bättre, lyft sker med maskin istället för böjda ryggar.
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Varför tycker du att man ska välja prefab? 

‐ Det är ett modernare sätt att bygga på. Det är mer anpassat till maskiner vilket gör hela 
processen mer rationell. Man får en högre kvalité och det går snabbare på bygget. 
Förhoppningsvis blir det billigare också. 

FRÅGOR TILL BYGGARBETAREN 
Som byggarbetare syftar vi till en person som bygger med prefab. Som representant för denna 
grupp har vi Tommy Lindström, anställd som transportchef på Skanska AB. Lindström har 7 år i 
branschen och är utbildad byggarbetare. Intervjun med Lindström ägde rum på KTH Campus, 
där Skanska uppför nya lektionslokaler (se figur 36 och figur 37). 

Vad tycker du om att bygga med prefab? 

‐ Det är kanonkul, man ser att det händer 
någonting. Folk som passerar dagligen 
kommer ofta fram och säger ”Åh, vad 
snabbt ni jobbar!” och det är ju alltid 
belönande.  

Hur ser du på vikten av din roll som transportchef? 

‐ Den är en viktig del i processen. Om inte 
transporterna klaffar så försvinner tiden 
fort. Jag har ständig radiokontakt med 
samtliga gubbar på bygget och informerar 
de så fort några förutsättningar ändras. 

Lindström påpekar att det är av största vikt att 
samspelet mellan transportör, tillverkare, beställare och byggarbetare fungerar på ett 
tillfredställande sätt. Om det händer något oförutsett är det viktigt att denna information kommer 
alla tillhanda så fort som möjligt. 

Hur upplever du att tidsåtgången skiljer sig åt mellan prefab hus och platsbyggda hus? 

‐ Det går betydligt snabbare med prefab, det är som att lägga ett stort pussel. Vi hinner resa 
en våning i veckan utan problem. 

Varför tycker du att man ska använda sig av prefab? 

‐ Det går snabbt och det är smidigt. Sen tror jag att det är billigare också. Men såklart, det 
kan ju rinna iväg om inte allting klaffar. Det är ju inte bra om vi får vänta på en transport 
till exempel.  

Figur 36 Ett HD/F element på väg upp (Eget foto) 
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Vad är det bästa med att bygga med prefab?  

‐ Det bästa är väl att det går snabbt och 
smidigt. 

Vad är det värsta? 

‐ Allt efterarbete. Det är inte kul att hålla 
på att gjuta i skarvarna mellan 
elementen. Det kan bli riktigt mycket 
sånt jobb, om tillverkaren har slarvat. 

Hur tror du att användningen av prefab 
kommer att ändras i framtiden? 

‐ Jag ser redan nu en ökad användning och jag tror att den kommer att fortsätta. För varje 
år som går fungerar allting bara bättre och bättre, så jag ser ingen anledning till att det inte 
skulle fortsätta öka. 

Anta att du är byggherre för ett större byggprojekt, skulle du då vilja bygga med prefab eller bygga platsbyggt? 

‐ Prefab känns som ett självklart val för mig. Jag gillar arbetssättet, det är alltid kul när 
arbetet syns.

Figur 37 Elementet lyfts på plats (Eget foto) 
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BILAGA B; MATERIALVAL 
Nedan följer motiveringar till betyg för respektive materialval. 

UTVÄNDIGT TAKMATERIAL  

Material Kr/m
2

Källa Vårt betyg

Tätskiktsmatta 495 Bygganalys, 2011 5

Fz plåt 825 Bygganalys, 2011 4

Kopparplåt 2100 Bygganalys, 2011 1

Material Kr/m
2

Källa Vårt betyg

Tätskiktsmatta 1465 Dahlqvist och Johansson, 2009 4

Fz plåt 2352 Dahlqvist och Johansson, 2009 2

Kopparplåt ‐ Egen bedömning 5

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Tätskiktsmatta D

"De rena eller impregnerade produkterna av träfibermassa (ren papp)

påverkas av fukt som förändrar dimensionen både på längden och 

tvären." ‐ (RAA, 2009)

2

Fz plåt C

"Järn och stål är formstabila under normala temperaturförhållanden"

"De flesta legeringar av järn och stål korroderar i fuktig och syrehaltig 

miljö."

‐ (RAA, 2009)

3

Kopparplåt A

"Koppar och kopparlegeringar är mycket korrosionsbeständiga."

"Kopparlegeringar har god formstabilitet."

‐ (RAA, 2009)

5

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Tätskiktsmatta C Sundahus, 2012 3

Fz plåt C Sundahus, 2012 3

Kopparplåt C Sundahus, 2012 3

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Tätskiktsmatta 1 Egen bedömning 1

Fz plåt 5 Egen bedömning 5

Kopparplåt 4 Egen bedömning 2

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Tätskiktsmatta C

"Oimpregnerad papp av träfibermassa är inte fuktbeständig.

Impregnerad byggpapp har däremot varierande beständighet mot fukt."

‐ (RAA, 2009)

3

Fz plåt C

"De flesta legeringar av järn och stål korroderar i fuktig och syrehaltig 

miljö."

‐ (RAA, 2009)

3

Kopparplåt A
"Koppar och kopparlegeringar är mycket korrosionsbeständiga."

‐ (RAA, 2009)
5

Underhållskostnader (bedömt på en 50 årsperiod)

Investeringskostnader

Beständighet

Miljöbedömning

Estetik

Fuktsäkerhet

Figur 38 Utförliga betyg vid valet av utvändigt takmaterial
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KOMMENTAR TILL BETYGSSÄTTNING 
Investeringskostnaderna varierar kraftigt. Därför är det lämpligt att låta betygen göra detsamma. I 
det välskrivna examensarbetet som Dahlqvist och Johansson skrivit jämförs betongpannor, papp 
samt bandplåt. En jämförelse mellan kopparplåt och fz plåt som görs i detta arbete finns dock 
inte. Andra källor bekräftar dock det som egen erfarenhet säger; att koppartak är nästintill 
underhållsfria (Teokonsult, 2009). Därför har kopparplåten erhållit ett betydligt högre betyg än fz 
plåten. 

Utifrån läsning på riksantikvarieämbetets hemsida har beslut om betygen för beständighet och 
fuktsäkerhet tagits. Jämförelse mellan de båda plåtmaterialen visade på att koppar hade betydligt 
bättre egenskaper. Vid jämförelse mellan den galvaniserade plåten och tätskiktsmattan 
konstaterades att de hade snarlika egenskaper gällande fuktbeständighet medan den generella 
beständigheten tycktes bättre för den galvaniserade plåten. 

Miljöbedömningen grundar sig helt på Sundahus bedömning. Översättning har gjort av deras A 
till 5, B till 4 osv. för att sätta egna betyg. 

Den estetiska bedömningen grundar sig helt i eget tycke och smak, där vi tycker att en 
tätskiktsmatta inte är estetiskt tilltalande. Till en början kan de båda plåtmaterialen anses vackra, 
men när kopparplåten efter en tid börjar ärga, tappar denna sitt vackra utseende.  
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FASADMATERIAL  

Material Kr/m
2

Källa Vårt betyg

Fasadputs 1130 Bygganalys, 2011 (Mönstrad variant används) 3

Fasadtegel 1450 Bygganalys, 2011 2

Lockpanel 865 Bygganalys, 2011 4

Material Kr/m
2

Källa Vårt betyg

Fasadputs 840 Dahlqvist och Johansson, 2009 3

Fasadtegel 296 Dahlqvist och Johansson, 2009 5

Lockpanel 2710 Dahlqvist och Johansson, 2009 1

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Fasadputs B

"Normalt har hårdnad cement och betong god beständighet mot 

stillastående  vatten, alkaliska ämnen, oljor och svaga syror. " 

‐ (RAA, 2009)

4

Fasadtegel A

"Bränd lera är ett mycket beständigt och från åldringssynpunkt stabilt 

material."

‐ (RAA, 2009)

5

Lockpanel C

"Trävirke  får olika kvalitet och därpå följande  beständighet beroende  på 

bearbetningssätt."

"Trä åldras genom blekning och nedbrytning av hartsämnen. Mörka 

träslag som utsätts för starkt solljus bleknar i regel påtagligt medan ljusa 

träslag kan mörkna."

‐ (RAA, 2009)

3

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Fasadputs B Sundahus, 2012 4

Fasadtegel B Sundahus, 2012 4

Lockpanel D Sundahus, 2012 2

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Fasadputs 5 Egen bedömning 5

Fasadtegel 4 Egen bedömning 4

Lockpanel 2 Egen bedömning 2

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Fasadputs C

"Oimpregnerad papp av träfibermassa är inte  fuktbeständig.

Impregnerad byggpapp har däremot varierande  beständighet mot fukt."

‐ (RAA, 2009)

3

Fasadtegel C

"När hålrummen i det brända teglet är mättade  med vatten kan teglet 

sprängas sönder genom frysning."

‐ (RAA, 2009)

3

Lockpanel D

"Trä är hygroskopiskt, vilket innebär att det har stor förmåga att uppta 

och avge  fukt. Denna egenskap kan ge  problem genom att virket kan 

spricka vid torkning och angripas av mögel och röta."

‐ (RAA, 2009)

2

Estetik

Fuktsäkerhet

Investeringskostnader

Beständighet

Miljöbedömning

Underhållskostnader (bedömt på en 50 årsperiod)

Figur 39 Utförliga betyg vid valet av fasadmaterial 
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KOMMENTAR TILL BETYGSSÄTTNING 
Investeringskostnaderna varierar lite granna. Vi finner det därför lämpligt att låta våra betyg göra 
detsamma. Underhållskostnaderna, och därmed betygen på detta, varierar dock kraftigt. 

Utifrån läsning på riksantikvarieämbetets hemsida har beslut fattats om betygen för beständighet 
och fuktsäkerhet. Lockpanelen får ett något sämre betyg än de övriga materialen då trä kan vara 
känsligare för både fukt och solstrålning jämfört med vad de andra materialen vanligtvis är. 

Miljöbedömningen grundar sig precis som för det utvändiga takmaterialet på Sundahus 
bedömning. Något överraskande var det att lockpanelen bedömdes så pass mycket sämre än de 
andra materialen. Vi antar att detta beror på allt det skydd som behövs för att lockpanelen ska 
fungera bra; miljöpåverkan av diverse skyddsoljor kan ha vägts in. 

Den estetiska bedömningen grundar sig helt i eget tycke och smak, där vi anser att puts är det 
som passar bäst till den moderna image som eftersträvas för huset. Fasadteglet kommer dock inte 
långt efter med sitt stilrena utseende. Lockpanelen är däremot långt ifrån vad som önskas. 

GOLVMATERIAL – ALLMÄNT 
Då samma faktorer beaktats i samtliga materialval för golven i huset kommenteras 
betygssättningen en gång allmänt för att sedan kompletteras med övriga kommentarer under 
respektive materialval. 

KOMMENTAR TILL BETYGSSÄTTNING 
Investeringskostnaderna bedöms utifrån Bygganalys lilla prisbok (2011). Utifrån givna priser har 
betyg satts. 

Utvärderingen av underhållskostnaderna grundar sig på forskningsrapporten Flooring materials – 
life-cycling costing for educational facilities (Moussatche och Languell, 2001). Rapporten bedömer 
slitaget i skollokaler, därför görs antagandet om att slitaget inbördes mellan de olika materialen 
förhåller sig likadant för skollokaler som för detta enfamiljshus. Eftersom det är de inbördes 
kostnaderna som har betydelse i detta materialval, och inte de faktiska kostnaderna, anses denna 
forskningsrapport utgöra en fullgod grund för detta materialval. Att enheten som bedöms i 
rapporten är dollar per kvadratfot spelar ingen roll för detta materialval. Livslängden som 
bedömts i rapporten är 50 år. 

Vid bedömningen av miljöpåverkan har slutsatsen i forskningsrapporten Life Cycle Assessment of 
Flooring Materials: Case Study legat som grund (Jönsson et al, 1997). Slutsatsen säger att; 

”The conclusion drawn from the findings of both the inventory and the impact assessment was 
that the solid wood flooring under the given conditions is clearly the most suitable alternative of 
the three materials studied, from the environmental point of view.” 

Därav har trägolvet fått det bästa betyget. Vidare skrivs det att “…it was concluded that linoleum is 
probably preferable to vinyl flooring…” vilket gör att valet gjordes att ge klinkergolvet det sämsta 
betyget medan linoleum erhöll det näst sämsta. 

Estetiken har, precis som tidigare, bedömts utifrån eget tycke och smak. Det ska dock poängteras 
att vad som är vackert varierar i olika delar av huset. 

Fuktsäkerheten har bedömts med hjälp av Riksantikvarieämbetets materialguide (RAA, 2009). 
Citeringar har gjorts på den text som huvudsakligen legat till grund för bedömningen. 
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GOLVMATERIAL – KÖK OCH BADRUM  

Material Kr/m
2

Källa Vårt betyg

Klinker 1100 Bygganalys, 2011 2

Parkett 600 Bygganalys, 2011 4

Linoluem 230 Bygganalys, 2011 5

Material $/fot
2 Källa Vårt betyg

Klinker 15,09 Moussatche  och Languell, 2001 5

Parkett 252,03 Moussatche  och Languell, 2001 1

Linoluem 101,52 Moussatche  och Languell, 2001 3

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Klinker E Jönsson et al, 1997 1

Parkett A Jönsson et al, 1997 5

Linoluem D Jönsson et al, 1997 2

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Klinker 5 Egen bedömning 5

Parkett 2 Egen bedömning 2

Linoluem 1 Egen bedömning 1

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Klinker A

"Bränd lera är ett mycket beständigt och från åldringssynpunkt stabilt 

material."

‐ (RAA, 2009)

5

Parkett D

"Träets hygroskopi gör att det krymper respektive  sväller då det torkar 

eller upptar fukt"

‐ (RAA, 2009)

2

Linoluem A

"Näver, liksom bark från de  flesta andra träd, innehåller mycket hartser, 

vilket gör materialet beständigt mot röta."

‐ (RAA, 2009)

5

Fuktsäkerhet

Investeringskostnader

Underhållskostnader (bedömt på en 50 årsperiod)

Miljöbedömning

Estetik

Figur 40 Utförliga betyg vid valet av golvmaterial i kök och badrum
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GOLVMATERIAL – TVÄTTSTUGA  

Material Kr/m
2

Källa Vårt betyg

Klinker 1100 Bygganalys, 2011 2

Parkett 600 Bygganalys, 2011 4

Linoluem 230 Bygganalys, 2011 5

Material $/fot
2 Källa Vårt betyg

Klinker 15,09 Moussatche  och Languell, 2001 5

Parkett 252,03 Moussatche  och Languell, 2001 1

Linoluem 101,52 Moussatche  och Languell, 2001 3

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Klinker E Jönsson et al, 1997 1

Parkett A Jönsson et al, 1997 5

Linoluem D Jönsson et al, 1997 2

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Klinker 3 Egen bedömning 3

Parkett 1 Egen bedömning 1

Linoluem 4 Egen bedömning 4

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Klinker A

"Bränd lera är ett mycket beständigt och från åldringssynpunkt stabilt 

material."

‐ (RAA, 2009)

5

Parkett D

"Träets hygroskopi gör att det krymper respektive  sväller då det torkar 

eller upptar fukt"

‐ (RAA, 2009)

2

Linoluem A

"Näver, liksom bark från de  flesta andra träd, innehåller mycket hartser, 

vilket gör materialet beständigt mot röta."

‐ (RAA, 2009)

5

Fuktsäkerhet

Investeringskostnader

Underhållskostnader (bedömt på en 50 årsperiod)

Miljöbedömning

Estetik

Figur 41 Utförliga betyg vid valet av golvmaterial i tvättstuga
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GOLVMATERIAL – RESTERANDE GOLVYTOR 

Material Kr/m
2

Källa Vårt betyg

Klinker 1100 Bygganalys, 2011 2

Parkett 600 Bygganalys, 2011 4

Linoluem 230 Bygganalys, 2011 5

Material $/fot
2 Källa Vårt betyg

Klinker 15,09 Moussatche  och Languell, 2001 5

Parkett 252,03 Moussatche  och Languell, 2001 1

Linoluem 101,52 Moussatche  och Languell, 2001 3

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Klinker E Jönsson et al, 1997 1

Parkett A Jönsson et al, 1997 5

Linoluem D Jönsson et al, 1997 2

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Klinker 2 Egen bedömning 2

Parkett 5 Egen bedömning 5

Linoluem 1 Egen bedömning 1

Material Bedömning Källa Vårt betyg

Klinker A

"Bränd lera är ett mycket beständigt och från åldringssynpunkt stabilt 

material."

‐ (RAA, 2009)

5

Parkett D

"Träets hygroskopi gör att det krymper respektive  sväller då det torkar 

eller upptar fukt"

‐ (RAA, 2009)

2

Linoluem A

"Näver, liksom bark från de  flesta andra träd, innehåller mycket hartser, 

vilket gör materialet beständigt mot röta."

‐ (RAA, 2009)

5

Fuktsäkerhet

Investeringskostnader

Underhållskostnader (bedömt på en 50 årsperiod)

Miljöbedömning

Estetik

Figur 42 Utförliga betyg vid valet av golvmaterial för resterande ytor
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BILAGA C; TAKSTOLSBERÄKNING 
Denna bilaga behandlar dimensioneringen av den takstol som används för huset. Efterföljande 
sidor är utförliga presentationer av de beräkningar som gjorts. I figur 43 illustreras de laster som 
verkar på taket. 

Lasterna i figur 43 kan översättas till figur 44, vilken ligger som grund för 
takstolsdimensioneringen. 

Vid dimensioneringen av komponenterna som syns i figur 43 har hänsyn inte tagit till utstickande 
taksprång (se figur 22 för takstolens hela utformning). Detta för att de böjer upp konstruktionen 
och således har en positiv inverkan på denna. 

I slutet av beräkningarna kontrolleras att valt taksprång inte ger upphov till brott i de övre 
knutpunkterna på grund av för hög momentbelastning. 

 

Figur 44 Dimensioneringsgeometri för takstol 

Figur 43 Laster som verkar på takstolen 



Beräkningar

Ingångsdata

Spännvidd

Lts 8.8 m

Centrumavstånd

cc 1.2 m

Taklutning

α 6 deg

Takets egenvikt per horisontell takyta (antaget värde från tidigare kurser)

gtk 0.6
kN

m
2



Karakteristisk snölast

sk 3
kN

m
2



Formfaktor för taket

μ 0.8

Dimensionerande snölast

sd sk μ 2.4
kN

m
2
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Lastkombinering 6.10b

Då stommen är lätt blir denna lastkombination den dimensionerande.

Säkerhetsklass 2

γd 0.91

Ogynsampermanent last

ξ 0.89

Ogynsamma lastefekter av permanenta laster

γG 1.35 γQ 1.5

Lastreduktionsfaktor 0

ψ0 1

Lastreduktionsfaktor 2 (omvandlar i princip den variabla lasten till en motsvarande permanent
last).

ψ2 0.2

qEd γd ξ γG gtk γQ ψ0 sd  3.932
kN

m
2



Linjelast per meter takstol.

QEd qEd cc 4.718
kN

m


Överramen är sedd som en sex stödd frittupplagd balk med avståndet 1760mm mellan stöden.

LÖR 8.8m Lf

LÖR

5
1.76 m

R1 0.395 QEd Lf 3.28 kN

R2 1.132 QEd Lf 9.401 kN

R3 0.974 QEd Lf 8.089 kN

R4 R3 8.089 kN

R5 R2 9.401 kN

R6 R1 3.28 kN

Maximalt moment är det över stöden

MEdÖ 0.105 QEd Lf
2

 1.535 kN m
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Vi tar nu reda på innertakets egenvikt

γiso 28
kg

m
3

g 0.275
kN

m
3

 γträ 400
kg

m
3

g 3.923
kN

m
3

 γgips 9
kg

m
2

g 0.088
kN

m
2



QEdU 0.5 γiso 0.028 0.07
1

0.3
 γträ





1 m cc γgips 1 m 0.284
kN

m


Underramen är sedd som en frittupplagd balk med fem stöd med avståndet 1760mm mellan stöd

LUR 7.04m Lf

LUR

4
1.76 m

R7 0.393 QEdU Lf 0.196 kN

R8 1.143 QEdU Lf 0.571 kN

R9 0.929 QEdU Lf 0.464 kN

R10 R8 0.571 kN

R11 R7 0.196 kN

Men vi har en snutt som blir över till varje faktiskta upplag, detta tillskott lägger vi till den
närmsta knutpunkten, dvs R7 och R11.

R7 R7 QEdU 0.866 m 0.442 kN R11 R11 QEdU 0.894 m 0.45 kN

Maximalt fältmoment är det över stöden.

MEdU 0.107 QEdU Lf
2

 0.094 kN m

Vi antar att upplagskrafter RA och RB är lika pga av den låga taklutningen.

RA

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 
2

22.018 kN

RB RA 22.018 kN

Stängernas vinklar mot underramen.

α1 28.30deg α2 36.06deg α3 36.95deg α4 43.06deg α5 44.02deg

α6 48.77deg α7 49.73deg α8 53.42deg α9 54.36deg α10 57.27deg
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Stångkrafter med hjälp av upplagskrafterna och
jämviktsekvationer. Vertikalled(V) räknas positiv uppåt medans
Horisontalled(H) räknas positiv åt höger.
Knutpunkt A

Given

S0 1kN

V: S0 RA 0=

S0 Find S0( ) 22.018 kN U1 0kN

Knutpunkt B

Given

S1 1kN Ö1 1kN

V: S0 S1 sin α1  Ö1 sin α( ) R1 0=

H: S1 cos α1  Ö1 cos α( ) 0=

S1

Ö1









Find S1 Ö1( )
33.069

29.277








kN

Knutpunkt C

Given

S2 1kN U2 1kN

V: S1 sin α1  S2 sin α2  R7 0=

H: U2 S1 cos α1  S2 cos α2  0=

S2

U2









Find S2 U2( )
25.883

50.041









kN

Knutpunkt D

Given

S3 1kN Ö2 1kN

V: Ö2 Ö1( ) sin α( ) S2 sin α2  S3 sin α3  R2 0=

H: Ö2 Ö1( ) cos α( ) S2 cos α2  S3 cos α3  0=

S3

Ö2









Find S3 Ö2( )
5.307

54.581








kN
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Knutpunkt E

Given

S4 1kN U3 1kN

V: S3 sin α3  S4 sin α4  R8 0=

H: U2 U3 S3 cos α3  S4 cos α4  0=

S4

U3









Find S4 U3( )
3.836

57.085









kN

Knutpunkt F

Given

S5 1kN Ö3 1kN

V: Ö3 Ö2( ) sin α( ) S4 sin α4  S5 sin α5  R3 0=

H: Ö3 Ö2( ) cos α( ) S4 cos α4  S5 cos α5  0=

S5

Ö3









Find S5 Ö3( )
7.481

51.99








kN

Knutpunkt G

Given

S6 1kN U4 1kN

V: S5 sin α5  S6 sin α6  R9 0=

H: U3 U4 S5 cos α5  S6 cos α6  0=

S6

U4









Find S6 U4( )
7.529

46.743









kN

Knutpunkt H

Given

S7 1kN Ö4 1kN

V: Ö4 Ö3( ) sin α( ) S6 sin α6  S7 sin α7  R4 0=

H: Ö4 Ö3( ) cos α( ) S6 cos α6  S7 cos α7  0=

S7

Ö4









Find S7 Ö4( )
15.921

36.652








kN

C6



Knutpunkt I

Given

S8 1kN U5 1kN

V: S7 sin α7  S8 sin α8  R10 0=

H: U4 U5 S7 cos α7  S8 cos α8  0=

S8

U5









Find S8 U5( )
15.838

27.013









kN

Knutpunkt J

Given

S9 1kN Ö5 1kN

V: Ö5 Ö4( ) sin α( ) S8 sin α8  S9 sin α9  R5 0=

H: Ö5 Ö4( ) cos α( ) S8 cos α8  S9 cos α9  0=

S9

Ö5









Find S9 Ö5( )
24.175

12.998








kN

Knutpunkt K

Given

S10 1kN U6 1kN

V: S9 sin α9  S10 sin α10  R11 0=

H: U5 U6 S9 cos α9  S10 cos α10  0=

S10

U6









Find S10 U6( )
23.89

9.91 10
3











kN

Knutpunkt L

Given

S11 1kN

V: S11 Ö5 sin α( ) S10 sin α10  R6 0=

S11 Find S11( ) 22.018 kN
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Vi har nu alla stångkrafter och de maximala är:

Överramen: Ö2 54.581 kN

Underramen: U3 57.085 kN

Diagonal: S1 33.069 kN dragkraft resp. S2 25.883 kN tryckkraft 
S9 24.175 kN

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

































-22.018
33.069

-25.883

5.307

-3.836

-7.481

7.529

-15.921

15.838

-24.175

23.89

-22.018

kN

U1

U2

U3

U4

U5

U6



















0

50.041

57.085

46.743

27.013

9.91 10
3























kN

Ö1

Ö2

Ö3

Ö4

Ö5

















29.277

54.581

51.99

36.652

12.998

















kN

U6 är mycket nära noll därför anser vi att vi har uppnått
tillräckligt god nogrannhet. Vi noterar även att S0=S11 vilket
ska stämma.

Överramen är böj samt tryck belastad medans underramen är
böj samt drag belastad.
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Materialdata för k-virke C-30 samt nyttiga formler:

fm.k 30
N

mm
2

 ft.0.k 18
N

mm
2

 fc.0.k 23
N

mm
2



kmod 0.8 γM 1.3

fm.d

kmod fm.k

γM
18.462

N

mm
2



ft.0.d kmod

ft.0.k

γM
 11.077

N

mm
2



fc.0.d

kmod fc.0.k

γM
14.154

N

mm
2



E0.05 8000
N

mm
2



Alla bredder väljs till 45mm.

Bör 0.045m

Bur 0.045m

Bd 0.045m

Definition av användbara funktioner för fortsatta beräkningar 

λ L H( )
L 12

H











λrel λ( )

λ
fc.0.k

E0.05


π













k β1 λrel  0.5 1 β1 λrel 0.3  λrel
2









 β1 0.2 för konstruktionsvirke

kc k λrel  1

k k
2

λrel
2













kh Hör  0.15m

Hör









0.2
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Överramen 
Överramen knäcker i den starka riktningen då den svaga riktningen är stadgad av överliggande
råspont.

NEdÖ Ö2 54.581 kN MEdÖ MEdÖ 1.535 kN m Lk

Lts

5
1.76 m

Given
Hör 0.12m

NEdÖ

kc k β1 λrel λ Lk Hör    λrel λ Lk Hör    Bör Hör fc.0.d

6 MEdÖ

Bör Hör
2

 fm.d kh Hör 


 1=

Hör Find Hör  0.164 m kh Hör  0.983 Utanför intervallet för kh(1,0-1,3), alltså
inte okej! Sätts till 1.

Given

Hör 0.12m
NEdÖ

kc k β1 λrel λ Lk Hör    λrel λ Lk Hör    Bör Hör fc.0.d

6 MEdÖ

Bör Hör
2

 fm.d


 1=

Hör Find Hör  0.163 m

λrel λ Lk Hör   0.639 λrel > 0.3 kc k β1 λrel λ Lk Hör    λrel λ Lk Hör    0.903

Verkar väldigt rimligt! Väljer därför standarddimensionen 45x170mm på överramen.

Underramen 
Samtidigt drag och böjbelastad. Bredden sätts till 45mm. Brottkriterium:

σt.0.d

kh ft.0.d

σm.d

kh fm.d
 1.0 Bur 0.045m NEdU U3 57.085 kN MEdU MEdU 0.094 k

Given

Hur 0.1m

NEdU

kh Hur  Bur Hur ft.0.d

6 MEdU 
kh Hur  Bur Hur

2
 fm.d

 1.0=

Hur Find Hur  0.114 m kh Hur  1.056 Inom intervallet för kh(1,0-1,3), alltså okej!

Detta verkar rimligt och är okej! Vi väljer därför standarddimensionen 45x120mm.
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Diagonaler 
Dimensionerande blir troligtvis knäckning men vi kontrollerar även drag. Vi ansätter bredden
till 45mm precis som överramen. Antar att knäckning sker i den svaga riktningen, dvs h>b.
Knäckningslängden har mätts mellan knutpunkterna av beståndsdelarnas centrumlinjer och
sedan reducerats med 10% på grund av att den faktiska knäckningslängden är mindre.
Brottkriterium nedan:

σc.0.d kc fc.0.d Bd 0.045m Lkd 0.9 1.106 m NEdD S2 25.883 kN

Given

Hd 0.03m

NEdD

Bd Hd
fc.0.d kc k β1 λrel λ Lkd Bd    λrel λ Lkd Bd   =

Hd Find Hd  0.085 m

kc k β1 λrel λ Lkd Bd    λrel λ Lkd Bd    0.477

Vi kontrollerar även den andra diagonalen med stor tryckkraft och större knäckningslängd.

NEdD S9 24.175 kN Lkd 0.9 1.484 m

Given

Hd 0.03m

NEdD

Bd Hd
fc.0.d kc k β1 λrel λ Lkd Bd    λrel λ Lkd Bd   =

Hd Find Hd  0.132 m

kc k β1 λrel λ Lkd Bd    λrel λ Lkd Bd    0.287

Detta verkar rimligt, vi väljer därför standarddimensionen 45x145mm

Dragna diagonaler kontrolleras med följande brottkriterium där bredden ansätts till b=0,045m:

σt.0.d kh ft.0.d NEdD S1 33.069 kN

Given

Hd 0.100m

NEdD

Bd Hd
kh Hd  ft.0.d=

Hd Find Hd  0.054 m kh Hd  1.226 Inom intervallet för kh(1,0-1,3), alltså okej!

Detta ger oss möjligheten att kunna välja en dragen diagonalstång till standardmåttet 45x70mm.
Trots detta väljs samma dimension som för tryckbelastade diagonaler. För motivering se rapport.
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Taksprång 
Taksprånget har inte medräknats i ovanstående beräkningar. Dess bärförmåga kontrolleras iställe
genom nedanstående beräkningar, där maximalt utstick beräknas. Detta genom att betrakta
momentbärförmågan för närmsta knutpunkt (överramen) och jämföra den med momentbelastning
från taksprånget.

Given
Utanför intervallet för kh(1,0-1,3),
 alltså inte okej! Sätts till 1.Ltaksprång 0.5m Hör 0.170m kh Hör  0.975

QEd Ltaksprång
2



2
fm.d

Bör Hör
2



6







=

Ltaksprång Find Ltaksprång  1.302 m

Detta ger oss ett tillåtet taksprång på 1,3m. Vi har dock valt ett taksprång på 0,75m. 
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Nu när vi valt våra dimensioner ser vi på utnyttjandegraden i respektive konstruktionsdel

Utnyttjandegrad
Överramen; vald dimension 45x170mm 

Utanför intervallet för kh(1,0-1,3),
 alltså inte okej! Sätts till 1.Hör 0.170m Bör 0.045 m kh Hör  0.975

NEdÖ

kc k β1 λrel λ Lk Hör    λrel λ Lk Hör    Bör Hör fc.0.d

6 MEdÖ

Bör Hör
2

 fm.d 1

















0.935

Underramen; vald dimension 45x120mm

Hur 0.120m Bur 0.045 m

NEdU

kh Hur  Bur Hur ft.0.d

6 MEdU 
kh Hur  Bur Hur

2
 fm.d












0.958

Tryckt diagonal; vald dimension 45x145mm 

NEdD S9 24.175 kN Lkd 1.336 m Bd 0.045 m Hd 0.145m

NEdD

Bd Hd

fc.0.d kc k β1 λrel λ Lkd Bd    λrel λ Lkd Bd   
0.913

Dragen diagonal; vald dimension 45x145mm
Inom intervallet för
kh(1,0-1,3),
 alltså okej!

NEdD S1 33.069 kN Bd 0.045 m Hd 0.145 m kh Hd  1.007

NEdD

Bd Hd

kh Hd  ft.0.d 
0.454

Taksprång 
Utanför intervallet för kh(1,0-1,3),
 alltså inte okej! Sätts till 1.Ltaksprång 0.75m Hör 0.17 m kh Hör  0.975

QEd Ltaksprång
2

2

1 fm.d
Bör Hör

2


6














0.332
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BILAGA D; ENERGI OCH EFFEKTBEHOV 
Nedan redovisas de beräkningar som legat till grund för beräkningen av husets energi och 
effektbehov. 

BERÄKNING AV KÖLDBRYGGOR OCH U-VÄRDEN 
Efter att nedanstående beräkningar genomfördes har mindre ändringar gjorts i 
konstruktionsdetaljerna. Dessa ändringar har endast inneburit marginellt förändrade egenskaper 
än vad som redovisas nedan och då tiden för detta kandidatarbete är begränsad har detta inte 
justerats. Ändringarna är samma isolerskiva rakt igenom ytterväggen (Isover uni 36), mer isolering 
i anslutningen yttervägg-mellanbjälklag samt komplettering med fler kortlingar för att underlätta 
monteringsarbete.  

Projekt   Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System   Beräkning av köldbryggor Datum 2012‐04‐23

Angränsande ytterväggslängd, L1 0,47 m

Angränsande grundlängd, L2 3,99 m

U‐värde yttervägg, U1 0,09 W/(m
2
K)

U‐värde grund, U2 0,09 W/(m
2
K)

Tempskillnad mot uteluft, ∆T1 47 °C

∆T2 14 °C

Värmeflöde från Comsol, Φ 20,2 W/m

Nu ges ψ av ψ=(Φ‐L1*U1*∆T1‐L2*U2*∆T2)/∆T1;

ψ= 0,27 W/(mK)

Värde ur Comsol, med anslutning 6,53 W/m

Värde ur Comsol, utan anslutning 5,89 W/m

Köldbryggeskoefficient, ψ 0,01 W/(mK)

Köldbrygga Mellanbjälklag‐Yttervägg

Energi och Effektbehov ‐ Beräkning av köldbryggor

Köldbrygga Grund‐Yttervägg

Figur 45 Beräkning av köldbryggor 
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Projekt   Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System   Beräkning av U‐värden Datum 2012‐04‐23

Tvåstegstätad regelvägg

Skikt
d (m) λ1 (mK/W)

Procentandel

av λ1
λ2 (mK/W) R (m2K/W) R för U1 R för U2 R för U3

Rsi ‐ ‐ ‐ ‐ 0,130 0,130 0,130 0,130

Gips 0,013 0,250 100% 0,000 0,052 0,052 0,052 0,052

Mineralull + 45x45 regel 0,045 0,036 88% 0,140 1,139 0,321 1,250 1,250

Isover uni skiva 33 + 45x145 regel 0,145 0,033 88% 0,140 3,991 4,394 4,394 1,036

Isover uni skiva 36+ 45x145 regel 0,145 0,036 88% 0,140 3,669 1,036 4,028 4,028

Gipsbaserad kompositskiva 0,013 0,250 100% 0,000 0,052 0,052 0,052 0,052

Fasadskiva 0,050 0,031 100% 0,000 1,613 1,613 1,613 1,613

Rsi (ventilerad luftspalt) ‐ ‐ ‐ ‐ 0,130 0,130 0,130 0,130

10,775 7,728 11,649 8,160

0,093 0,129 0,086 0,123

Utvändig längd 0,045 0,51 0,045

Andel 0,075 0,85 0,075

Viktat U‐värde 0,010 0,073 0,009

0,092 W/(m
2
K) U‐värde (W/m2K)

U1) Vi går genom trä i yttre  och inre  skikt och genom isoleringen i mitten

U2) Vi går rakt genom isoleringen

U3) Vi går genom trä i mellan skiktet och genom isolering i de  båda andra

Takkonstruktion

Skikt
d (m) λ1 (mK/W)

Procentandel

av λ1
λ2 (mK/W) R (m2K/W) R för U1 R för U2

Rsi ‐ ‐ ‐ ‐ 0,100 0,100 0,100

Lösull + 45 mm bred takstol 0,500 0,036 90% 0,140 12,857 3,571 13,889

Luftspalt ‐ ‐ ‐ ‐ 0,080 0,080 0,080

Allt utanför luftspalt*
1

‐ ‐ ‐ ‐ 0,150 0,150 0,150

Rse ‐ ‐ ‐ ‐ 0,040 0,040 0,040

13,227 3,901 14,219

0,076 0,256 0,070

Utvändig längd 0,045 1,155

Andel 0,0375 0,9625

Viktat U‐värde 0,010 0,068

0,076 W/(m
2
K) U‐värde (W/m2K)

*1) Isolerguiden, 2006

U1) Vi går genom takstolen

U2) Vi går genom isoleringen

Grundkonstruktion

Skikt d (m) λ (mK/W) R (m
2
K/W)

Rsi ‐ ‐ 0,130

Golvbeläggning 0,02 0,14 0,143

Betong 0,10 1,70 0,059

Isolering 0,30 0,04 8,333

Morän 4,00 2,00 2,000

10,665

0,094

0,077

0,092Viktat U‐värde mht båda metoderna

Lambdavärdes‐metoden U‐värdes‐metoden

Lambdavärdes‐metoden U‐värdes‐metoden

Energi och Effektbehov ‐ Beräkning av U‐värden

Rtot (m2K/W)

U‐värde (W/m2K)

Rtot (m2K/W)

U‐värde (W/m2K)

Viktat U‐värde mht båda metoderna

Lambdavärdes‐metoden

Rtot (m
2
K/W)

U‐värde (W/(m
2
K))

Figur 46 Beräkning av U-värden 
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SAMMANSTÄLLNING AV U-VÄRDEN OCH KÖLDBRYGGOR  

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System U‐värden och köldbryggor Datum 2012‐04‐19

Del av hus
Area

(m
2
)

U‐värde

(W/(m
2
K))

U*A

(W/K)
Källa

Grund 96 0,09 9,0 Egen beräkning

Fönster 29 0,70 20,3 Norlux Fönster, 2009

Dörrar 4 0,80 3,1 Ekstrands, 2010

Väggar 171 0,09 15,8 Egen beräkning

Tak 96 0,08 7,3 Egen beräkning

Summa 396 1,8 55,6

0,14 W/K

Köldbrygga
ψ

(W/(mK))

L

(m)

ψ*L

(W/K)
Källa

Yttervägg‐Grund 0,272 38 10,3 Egen beräkning

Yttervägg‐Mellanbjälklag 0,014 60 0,8 Egen beräkning

Yttervägg‐Tak 0,015 38 0,6 Isolerguiden, 2006

Runt Fönster och dörrar 0,030 94 2,8 Isolerguiden, 2006

Ytterväggshörn 0,030 20 0,6 Isolerguiden, 2006

Summa 15,1

Totala värmeförluster 70,7 W/K

Genomsnittligt U‐Värde

Energi och Effektbehov ‐ Sammanställning av U‐värden och köldbryggor

Figur 47 Sammanställning av U-värden och köldbryggor



 

D4 

SAMMANSTÄLLNING AV BERÄKNINGAR AV ENERGI OCH EFFEKTBEHOV 

Projekt   Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System   Energi och Effektbehov Datum 2012‐04‐19

Normaltemperatur Borlänge 5,7 °C

skorr 96770 Gradtimmar

Dimensionerande  inomhustemperatur 20 °C

Gratisvärmetillskott 3 °C

Vi dimensionerar för θi,dim 17 °C

Extrem utetemperatur ‐31 °C

Byggnadens tidskonstants inverkan 4 °C

Vi dimensionerar för θu,dim ‐27 °C

 θi,dim‐θu,dim 44 °C

Marktemp 5,7 °C

 θi,dim‐Marktemp 11,3 °C

Verkningsgrad värmeväxlare 82% (REC Indovent, 2011)

Densitet för luft 1,2 kg/m
3

Specifik energi för luft 1000 W/kg

Qvv=1800kWh/lägenhet och år +18kWh/år och boarea 4719 kWh

Vattensnålteknik gör att förbrukningen reduceras med 20% (SP, 2003)

Varmvattenbehov, kWh/år 3775 kWh

Bidrag från W/K
Energibehov

MWh/år

Effektbehov

kW

Transmissionsförluster (exkl. köldbryggor) 56 5,4 2,2

Köldbryggor 15 1,5 0,7

Ventilationsförluster 17 1,6 0,7

Läckluft*
1

13 1,3 0,6

Varmvattenbehov ‐ 3,8 ‐

Totalt 100,39 13,5 4,1

86,5 26,4

Energi och Effektbehov ‐ Sammanställning

*1) Läckluften har beräknats som 8%  av luftvolymen per timme

Per kvadratmeter Atemp ( kWh/(m
2
år) resp W/m

2
)

Indata för beräkning av Energibehov

Indata för beräkning av Effektbehov

Indata för beräkning av Ventilationsförluster

Indata för beräkning av Tappvarmvattenbehov

Figur 48 Sammanställning av beräkningarna av Energi och Effektbehov



 

E1 

BILAGA E; VÄRMESYSTEM 
Först har effektbehovet för respektive rum beräknats. Därefter har värmesystemet dimensionerats med hjälp av VVS Handboken – Golvvärmesystem från Uponor 
(2012). 

EFFEKTBEHOV PER RUM  

Värmesystem ‐ Effektbehov per rum

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System Värmesystem Datum

Läckluft

BV Kök 15,1 7,2 15,1 0,0 0,0 2,2 113,8 3,9 3,9 0,0 0,0 6,1 57,3 42,5 213,6 14,2

BV Matsal*
1

15,5 32,1 15,5 15,5 0,0 8,0 444,4 7,9 7,9 7,9 5,1 18,8 135,8 92,5 672,7 43,5

BV Vardagsrum*
1

13,9 36,0 13,9 13,9 0,0 2,2 276,3 7,5 7,5 7,5 5,1 6,1 114,1 83,1 473,5 34,1

BV Hall 7,3 4,3 7,3 0,0 2,0 0,0 94,0 2,6 2,6 0,0 0,0 6,1 41,0 20,6 155,7 21,3

BV Gästrum/Kontor 15,7 14,6 15,7 0,0 0,0 4,5 213,2 7,9 7,9 0,0 2,4 12,2 119,1 44,2 376,5 24,0

BV WC 6,0 4,9 6,0 0,0 0,0 0,3 34,0 2,2 2,2 0,0 0,0 2,0 29,7 16,9 80,7 13,4

BV Tvättstuga 4,8 8,9 4,8 0,0 2,0 0,0 110,0 4,5 4,5 0,0 2,4 6,1 68,2 13,6 191,8 39,7

BV Korridorsutrymme 17,7 3,2 17,7 0,0 0,0 0,0 31,9 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 17,0 49,8 98,7 5,6

1 WC 7,3 5,2 0,0 7,3 0,0 1,1 80,2 0,0 2,6 2,6 0,0 4,3 8,9 20,7 109,8 15,0

1 Sovrum 1 10,8 13,8 0,0 10,8 0,0 2,2 161,1 0,0 6,7 6,7 2,4 6,1 19,6 30,5 211,2 19,5

1 Sovrum 2 15,1 7,2 0,0 15,1 0,0 2,2 148,6 0,0 3,9 3,9 0,0 6,1 13,0 42,5 204,0 13,5

1 Master Bedroom 15,7 14,6 0,0 15,7 0,0 4,5 249,4 0,0 7,9 7,9 2,4 12,2 29,2 44,2 322,9 20,6

1 Korridorsutrymme 17,2 6,5 0,0 17,2 0,0 1,9 141,7 0,0 1,4 1,4 0,0 7,9 12,2 48,4 202,3 11,8

162 3313,5 20,4

*1) Takhöjden på detta utrymme justeras med hänsyn till den höga takhöjden. 2 takhöjder+bjälklagshöjd

*2) Läckluften beräknas som 8 %  av rummetsvolym per timme  (Vrum*0,08*( θi,dim‐θu,dim)*ρ luft*cp,luft/3600)

Grund 0,09 W/(m
2
K) Yttervägg‐Grund 0,27 W/m  θi,dim‐θu,dim 44 ° Celsius

Fönster 0,70 W/(m
2
K) Yttervägg‐Mellanbjl 0,01 W/m Marktemp 5,7 ° Celsius

Dörrar 0,80 W/(m
2
K) Yttervägg‐Tak 0,02 W/m Densitet för luft 1,2 kg/m

3

Väggar 0,09 W/(m
2
K) Fönster och dörrar 0,03 W/m Specifik energi för luft 1000 W/kg

Tak 0,08 W/(m
2
K) Ytterväggshörn 0,03 W/m Takhöjd 2,4 m

Bjälklagshöjd 0,3 m

2012‐03‐19

Rumsdata

Summeringar

Effektbehov

Summa

KB‐förl.

(W)

Totalt

Effektbehov

(W)

Köldbryggor

Yttervägg‐

Tak ansl.

(m)

Ytterväggs‐

hörn ansl.

(m)

Omkrets

Dörr/Fön.

(m)

Vån.

Yttervägg‐

M. bjl. ansl.

(m)

Transmissionsförluster

Summa

T‐förl.

(W)

Angräns.

Takyta

(m
2
)

Yttervägg‐

Grund ansl.

(m)

665,2

U‐värden

Effektbehov

per m
2

(W/m
2
)

Angräns.

Fön.yta

(m
2
)

Rum
Area

(m
2
)

Angräns.

Ytterväggsyta

(m
2
)

Angräns.

Grundyta

(m
2
)

Summa

Läck‐förl.*
2

(W)

Angräns.

Dörryta

(m
2
)

2098,7

Köldbryggor Övrig Indata

Figur 49 Effektbehovet för varje rum
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GOLVVÄRMEDIMENSIONERING 

Värmesystem ‐ Golvvärmedimensionering

Vån. Rum
Area

(m
2
)

Effekt‐

behov

(W/m
2
)

Rördim 

(mm)

cc‐

avstånd

(mm)

Sling‐

längd

(m)

Framled. 

(m)

Summa

(m)

∆tslinga

(°C)

Flöde, Q 

(l/s)

Tryckfall

i rör

(Pa/m)

Korr‐

faktor*
2

Totalt

tryckfall

(kPa)

Tryckfall

över ventil*
3

(kPa)

Totalt tryckfall

 i system

(kPa)

Antal 

varv*
4

BV Kök 15,1 14,2 20 300 50 7 57 3 0,017 10 1,1 0,6 5,8 6,4 2,4

BV Matsal*
1 15,5 43,5 20 300 52 21 73 3 0,053 62 1,1 4,9 1,5 6,4 5,0

BV Vardagsrum*
1 13,9 34,1 20 300 46 15 61 3 0,038 32 1,1 2,2 4,3 6,4 3,1

BV Gästrum/Kontor 15,7 24,0 20 300 52 5 58 3 0,030 20 1,1 1,3 5,2 6,4 2,8

BV WC 6,0 13,4 17 200 30 1 31 3 0,006 6 1,1 0,2 6,2 6,4 1,4

BV Tvättstuga 4,8 39,7 17 200 24 0 24 3 0,015 13 1,1 0,3 6,1 6,4 1,8

BV Korridor+hall 25,0 10,2 20 300 83 5 88 3 0,020 17 1,1 1,7 4,8 6,4 2,8

1 WC 7,3 15,0 17 200 37 10 47 3 0,009 8 1,1 0,4 6,0 6,4 1,5

1 Sovrum 1 10,8 19,5 20 300 36 7 43 3 0,017 9 1,1 0,4 6,0 6,4 2,3

1 Sovrum 2 15,1 13,5 20 300 50 5 55 3 0,016 8 1,1 0,5 6,0 6,4 2,2

1 Master Bedroom 15,7 20,6 20 300 52 5 57 3 0,026 17 1,1 1,1 5,4 6,4 2,7

1 Korridorsutrymme 17,2 11,8 20 300 57 3 61 3 0,016 8 1,1 0,5 5,9 6,4 2,2

0,263

*1) Takhöjden på detta utrymme justeras med hänsyn till den höga takhöjden. 2 takhöjder+bjälklagshöjd

*2) Temperaturen antas till 40 °C. Denna korrigering görs för att nomogrammet gäller för 70 °C

*3) Värdet justeras så att tryckfallet i systemet blir detsamma för alla slingor. Den blåmarkerade  slingan är den med högst tryckfall och därmed den dimensionerande

*4) Strypningen på respektive  slinga, avläst i diagram (VVS Handboken, 2012)

Projekt   Sjöängen 5:5

System   Golvvärmesystem

M.D/J.E

2012‐04‐23

Upprättat av

Datum

Totalt flöde

Figur 50 Golvvärmedimensionering. Blåmarkerad ruta dimensionerande
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BERÄKNING AV MEDELTEMPERATUREN I SYSTEMET 

Vån. Rum
∆Tα

(°C)

∆Tf

(°C)

∆Tb

(°C)

Tm*Q

(°Cl/s)

BV Kök 1,8 1,8 4,5 0,5

BV Matsal*
1 4,2 4,3 12,0 2,2

BV Vardagsrum*
1 3,2 3,3 9,5 1,4

BV Gästrum/Kontor 2,2 2,2 6,5 0,9

BV WC 1,8 0,2 4,0 0,2

BV Tvättstuga 3,6 0,2 10,0 0,5

BV Korridor+hall 1,8 1,3 4,0 0,5

1 WC 1,8 0,3 4,0 0,2

1 Sovrum 1 2,0 2,0 5,5 0,5

1 Sovrum 2 1,5 1,3 4,0 0,4

1 Master Bedroom 2,1 2,0 6,0 0,8

1 Korridorsutrymme 1,2 1,2 3,2 0,4

8,5

32,2 °CMedeltemperaturen ges av (∑(Tm*Q))/(∑Q)=

26,8

30,1

25,6

Summa

40,5

Beräkning av medeltemperaturen i systemet

26,0

29,5

36,0

30,9

26,0

33,8

27,1

Medelvattentemp, Tm

(Trum+∆Tα+∆Tf+∆Tb)

(°C)

28,0

Figur 51 Beräkning av medeltemperaturen i golvvärmesystemet
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BILAGA F; VENTILATIONSSYSTEM 
För ventilationssystemet beräknades först de dimensionerande luftflödena. Därefter genomfördes 
tryckfallsberäkningar. I denna Bilaga bifogas dessutom nomogram som användes som underlag 
till dimensioneringen. Detta för att dessa nomogram kan vara svåråtkomliga för utomstående till 
skillnad från nomogram som använts vid andra delar av dimensioneringen som till stor del 
kommer från större företag i branschen. 

DIMENSIONERANDE LUFTFLÖDEN 

  

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System Ventilationssystem Datum 2012‐03‐19

Tilluft Frånluft Tilluft Frånluft

BV Kök F 15,1 5,3 10,0 10,0 26,0

BV Matsal/Vardagsrum*
1
T 29,3 20,5 20,5 20,5

BV Hall*
2

T 7,3 2,6 3,7 3,7 3,7

BV Gästrum/Kontor T 15,7 5,5 8,0 8,0 8,0

BV WC F 6,0 2,1 16,0 16,0 16,0

BV Tvättstuga F 4,8 1,7 10,0 10,0 10,0

BV Korridorsutrymme*
3

F/T 17,7 6,2 8,8 8,8 8,8

96,0 43,9 20,5 36,0 41,0 36,0 41,0 52,0

1 WC F 7,3 2,6 12,3 12,3 25,0

1 Sovrum 1 T 10,8 3,8 4,0 4,0 4,0

1 Sovrum 2 T 15,1 5,3 8,0 8,0 8,0

1 Master Bedroom T 15,7 5,5 8,0 8,0 8,0

1 Korridorsutrymme*
3

F/T 17,2 6,0 8,6 8,6 8,6

66,2 23,2 28,6 12,3 28,6 12,3 28,6 25,0

162,2 67,0 49,1 48,3 69,6 48,3 69,6 77,0

77,0 l/s

277,2 m
3
/h

489,6 m
3

0,57 oms/h

*1) Arean på detta utrymme dubbleras med hänsyn till den höga takhöjden

*2) Hallen får ett högre tilluftflöde; 0,5 l/(sm
2
)

*3) Korridorsutrymmerna får ett högre tilluftsflöde; 0,5 l/(sm
2
)

Typ av luftRum

Ventilation ‐ Dimensionerande luftflöden

Summa

Vi dimensionerar för

Luftomsättning

Våning
Dim. Krav

Dimensionerande Luftflöde

Dimensionerande Luftflöde

Total luftvolym i huset

Delsummor

Delsummor

Krav 3

Spec. F

Krav 2

Spec. T

Krav 1

0,35 l/(sm
2
)

Area

Figur 52 Dimensionerande luftflöden 
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DIMENSIONERINGSUNDERLAG 
Vid tryckfallsberäkningarna ovan har efterföljande nomogram använts som underlag. Samtliga 
nomogram tillhör det utdelade kursmaterialet. Dessutom har datablad från Fresh AB använts 
(2012). Dessa har hjälpt till att ställa in strypningarna. 

Då många sträckor innehåller väldigt små strypningar var detta arbete komplicerat. De luftflöden 
som fås i det installerade systemen bör därför noggrant kontrolleras. Kontakt har dessutom tagits 
med återförsäljare av dessa don. De uppger att de inte använder några diagram för injustering, 
utan att detta sker på plats. De strypningar som redovisas i efterföljande tryckfallsberäkningar är 
därmed endast ungefärliga.  

  

Figur 53 Tryckfall i raka, spiralfalsade rör 
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Figur 54 Tryckfall i helpressade krökar Figur 56 Motståndstal för formstycken

Figur 55 Motståndstal för T-samling
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TRYCKFALLSBERÄKNING TILLUFT  

Projekt M.D/J.E

System

Sträcka

Nr

Längd

L

(m)

Flöde

V

(m
3
/s)

Ansl

nr

Inner‐

diameter

(mm)

Hast

u

(m/s)

Tryckhöjd

ρ*u
2

2

(Pa)

R

(Pa/m)

R*L

(Pa)

Σς

‐
Σϛ*ρ*u

2

2

(Pa)

ugren

(m/s)

ϛgren

‐

ϛgren*ρ*u
2
gren

2

(Pa)

Summa

tryckförluster

i delsträckan

(Pa)

Summa

tryckförluster

totalt

(Pa)

Strypning

(Pa)

Antal

öppna

varv

(st)

T1 0,65 0,070 016 160 3,46 7,20 1,00 0,65 0,00 3,46 0,05 0,36 1,01 1,01

T5 2,75 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 1,79 0,37 1,53 0,00 3,32 4,33

T6 1,04 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 0,67 0,00 2,63 0,01 0,04 0,71 5,04

T8 2,47 0,049 016 160 2,43 3,53 0,50 1,24 0,37 1,31 2,43 0,96 3,39 5,94 10,98

T9 0,68 0,017 010 100 2,11 2,68 0,78 0,53 0,00 2,11 0,93 2,49 3,02 14,00

T10 0,95 0,009 008 80 1,71 1,75 0,60 0,57 0,46 50,81 0,00 51,38 65,37 0,00 8,00

T1 0,65 0,070 016 160 3,46 7,20 1,00 0,65 0,00 3,46 0,93 6,69 7,34 7,34

T2 2,63 0,017 010 100 2,14 2,76 0,78 2,05 0,00 2,14 0,94 2,59 4,65 11,99

T3 0,60 0,009 008 80 1,76 1,86 0,60 0,36 0,46 50,85 0,00 51,21 63,20 2,17 8,00

T1 0,65 0,070 016 160 3,46 7,20 1,00 0,65 0,00 3,46 0,93 6,69 7,34 7,34

T2 2,63 0,017 010 100 2,14 2,76 0,78 2,05 0,00 2,14 0,04 0,11 2,16 9,51

T4 2,88 0,008 008 80 1,59 1,52 0,58 1,67 0,46 50,70 0,00 52,37 61,87 3,50 8,00

T1 0,65 0,070 016 160 3,46 7,20 1,00 0,65 0,00 3,46 0,05 0,36 1,01 1,01

T5 2,75 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 1,79 0,37 1,53 0,00 3,32 4,33

T6 1,04 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 0,67 0,00 2,63 0,90 3,72 4,40 8,73

T7 0,95 0,004 008 80 0,80 0,38 0,10 0,10 50,00 0,00 50,10 58,82 6,55 3,50

T1 0,65 0,070 016 160 3,46 7,20 1,00 0,65 0,00 3,46 0,05 0,36 1,01 1,01

T5 2,75 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 1,79 0,37 1,53 0,00 3,32 4,33

T6 1,04 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 0,67 0,00 2,63 0,01 0,04 0,71 5,04

T8 2,47 0,049 016 160 2,43 3,53 0,50 1,24 0,37 1,31 2,43 0,96 3,39 5,94 10,98

T9 0,68 0,017 010 100 2,11 2,68 0,78 0,53 0,00 2,11 0,04 0,11 0,63 11,61

T11 2,43 0,008 008 80 1,59 1,52 0,58 1,41 0,46 50,70 0,00 52,11 63,72 1,66 8,00

T1 0,65 0,070 016 160 3,46 7,20 1,00 0,65 0,00 3,46 0,05 0,36 1,01 1,01

T5 2,75 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 1,79 0,37 1,53 0,00 3,32 4,33

T6 1,04 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 0,67 0,00 2,63 0,01 0,04 0,71 5,04

T8 2,47 0,049 016 160 2,43 3,53 0,50 1,24 0,37 1,31 2,43 0,06 0,21 2,76 7,80

T12 3,50 0,032 016 160 1,60 1,54 0,26 0,91 0,00 1,60 1,00 1,54 2,45 10,25

T13 3,10 0,008 008 80 1,59 1,52 0,58 1,80 0,46 50,70 0,00 52,50 62,74 2,63 8,00

T1 0,65 0,070 016 160 3,46 7,20 1,00 0,65 0,00 3,46 0,05 0,36 1,01 1,01

T5 2,75 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 1,79 0,37 1,53 0,00 3,32 4,33

T6 1,04 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 0,67 0,00 2,63 0,01 0,04 0,71 5,04

T8 2,47 0,049 016 160 2,43 3,53 0,50 1,24 0,37 1,31 2,43 0,06 0,21 2,76 7,80

T12 3,50 0,032 016 160 1,60 1,54 0,26 0,91 0,00 1,60 0,03 0,05 0,96 8,75

T14 0,79 0,024 012 125 1,97 2,33 0,44 0,35 0,00 1,97 0,90 2,10 2,45 11,20

T15 2,55 0,004 008 80 0,73 0,32 0,44 1,12 0,46 0,15 0,00 1,27 12,47

T16 0,95 0,004 008 80 0,73 0,32 0,10 0,10 0,46 50,15 0,00 50,24 62,71 2,66 6,00

T1 0,65 0,070 016 160 3,46 7,20 1,00 0,65 0,00 3,46 0,05 0,36 1,01 1,01

T5 2,75 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 1,79 0,37 1,53 0,00 3,32 4,33

T6 1,04 0,053 016 160 2,63 4,14 0,65 0,67 0,00 2,63 0,01 0,04 0,71 5,04

T8 2,47 0,049 016 160 2,43 3,53 0,50 1,24 0,37 1,31 2,43 0,06 0,21 2,76 7,80

T12 3,50 0,032 016 160 1,60 1,54 0,26 0,91 0,00 1,60 0,03 0,05 0,96 8,75

T14 0,79 0,024 012 125 1,97 2,33 0,44 0,35 0,00 1,97 0,01 0,02 0,37 9,13

T17 1,84 0,021 012 125 1,67 1,68 0,38 0,70 0,46 0,77 0,00 1,47 10,60

T18 2,75 0,021 012 125 1,67 1,68 0,38 1,05 0,46 50,77 0,00 51,82 62,42 2,96 16,00

Tryckfallet är störst för sträckan nedan. Den blir därmed dimensionerande  för strypningarna av resterande sträckor. Tryckfallet för don är alltid 50 Pa.

De resterande sträckornas tryckfall beräknas. Strypningen sätts så att tryckfallet totalt sett blir lika stort som för sträckan ovan.

Strypning

Tilluft Datum

Ledningsdata Friktion kanal

Sjöängen 5:5 Upprättat av

Ingångsvärden Tryckförluster

Strömningsmotstånd har beräknats med hjälp av dokumentet "Övning "Dimensionering av ventilationssystem"" som ingår som kursmaterial

Tryckfallet för kanalerna har tagits ur Bild 16:22, Installationsföreläsning 2012‐02‐03

Don från Fresh AB  (2010a). n inställt enligt produktblad. Med låga ∆p fås små strypningar. Observera att olika don kan öppnas olika antal varv

Ventilation ‐ Tryckfallsberäkning tilluft

2012‐05‐04

Engångsmotstån

d

Engångsmotstånd,

avgrening

Figur 57 Tryckfallsberäkning tilluft 



 

F5 

TRYCKFALLSBERÄKNING FRÅNLUFT  

Projekt M.D/J.E

System 2012‐05‐04

Sträcka

Nr

Längd

L

(m)

Flöde

V

(m
3
/s)

Ansl

nr

Inner‐

diamete

r

(mm)

Hast

u

(m/s)

Tryckhöjd

ρ*u
2

2

(Pa)

R

(Pa/m)

R*L

(Pa)

Σς

‐
Σϛ*ρ*u

2

2

(Pa)

ugren

(m/s)

ϛgren

‐

ϛgren*ρ*u
2
gren

2

(Pa)

Summa

tryckförluster

i delsträckan

(Pa)

Summa

tryckförluster

totalt

(Pa)

Strypning

(Pa)

Antal  

öppna

varv

(st)

F1 0,35 0,077 016 160 3,83 8,80 1,00 0,35 3,83 1,20 10,56 10,91 10,91

F3 1,51 0,067 016 160 3,33 6,66 0,80 1,21 0,35 2,33 3,33 0,50 3,33 6,87 17,78

F5 1,18 0,051 016 160 2,54 3,86 0,42 0,49 0,37 1,43 0,00 1,92 19,70

F6 2,75 0,051 016 160 2,54 3,86 0,42 1,16 0,37 1,43 0,00 2,58 22,29

F7 4,09 0,051 016 160 2,54 3,86 0,42 1,72 0,37 1,43 2,54 0,32 1,24 4,38 26,67

F9 2,77 0,026 012 125 2,12 2,69 0,50 1,39 0,42 1,13 0,00 2,52 29,18

F10 2,75 0,026 012 125 2,12 2,69 0,50 1,38 0,42 1,13 0,00 2,51 31,69

F11 0,90 0,026 012 125 2,12 2,69 0,50 0,45 0,42 81,13 0,00 81,58 113,27 0,00 20,00

F1 0,35 0,077 016 160 3,83 8,80 1,00 0,35 3,83 ‐0,60 ‐5,28 ‐4,93 ‐4,93

F2 1,00 0,010 008 80 1,99 2,37 0,80 0,80 0,36 80,85 0,00 81,65 76,73 36,55 20,00

F1 0,35 0,077 016 160 3,83 8,80 1,00 0,35 3,83 1,20 10,56 10,91 10,91

F3 1,51 0,067 016 160 3,33 6,66 0,80 1,21 0,37 2,47 3,33 0,00 0,00 3,67 14,58

F4 1,15 0,016 012 125 1,30 1,02 0,70 0,81 0,42 80,43 0,00 81,23 95,82 17,45 20,00

F1 0,35 0,077 016 160 3,83 8,80 1,00 0,35 3,83 1,20 10,56 10,91 10,91

F3 1,51 0,067 016 160 3,33 6,66 0,80 1,21 0,35 2,33 0,00 3,54 14,45

F5 1,18 0,051 016 160 2,54 3,86 0,42 0,49 0,37 1,43 0,00 1,92 16,37

F6 2,75 0,051 016 160 2,54 3,86 0,42 1,16 0,37 1,43 0,00 2,58 18,95

F7 4,09 0,051 016 160 2,54 3,86 0,42 1,72 0,37 1,43 2,54 0,50 1,93 5,08 24,03

F8 0,60 0,025 012 125 2,04 2,49 0,78 0,47 0,42 81,05 0,00 81,51 105,55 7,73 20,00

Sjöängen 5:5 Upprättat av

Engångsmotstånd,

allmänna

Tilluft Datum

Ingångsvärden Tryckförluster

Ledningsdata Friktion kanal

Ventilation ‐ Tryckfallsberäkning frånluft

Engångsmotstånd,

avgrening

Strömningsmotstånd har beräknats med hjälp av dokumentet "Övning "Dimensionering av ventilationssystem"" som ingår som kursmaterial

Tryckfallet för kanalerna har tagits ur Bild 16:22, Installationsföreläsning 2012‐02‐03

Don från Fresh AB  (2010b). n inställt enligt produktblad. Med låga ∆p fås små strypningar. Observera att olika don kan öppnas olika antal varv

De  resterande  sträckornas tryckfall beräknas. Strypningen sätts så att tryckfallet totalt sett blir lika stort som för sträckan ovan.

Strypning

Tryckfallet är störst för sträckan nedan. Den blir därmed dimensionerande för strypningarna av resterande sträckor. Tryckfallet för don är alltid 80 Pa.

Figur 58 Tryckfallsberäkning frånluft 



 

F6 

KONTROLL AV LUFTOMSÄTTNING VIA SPÅRGASMÄTNING 

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System Ventilationssystem Datum 2012‐03‐19

Avsedd luftomsättning, n 0,57 oms/h (från diagrammet "Dimensionerande  Luftflöden")

Startkoncentration, K0 500 ppm (mängd spågas som släpps ut i systemet)

Naturlig koncentration, KJ 0 ppm (använder en gas som inte  finns naturligt i luften)

Mängden spågas som återfinns i luften efter tiden t (angivet i timmar) ges av K i formeln;

Detta ger följande  tabell för vilka K‐värden som bör uppmätas i huset;

Tid

t

(timmar)

0,5

1

2

Tid

t

(timmar)

Låg uppmätt

koncentration

Klåg

(ppm)

Beräknad

Luftomsättning

nlåg

(oms/h)

Hög uppmätt

koncentration

Khög

(ppm)

Beräknad

Luftomsättning

nhög

(oms/h)

0,5 364 0,63 389 0,50

1 262 0,65 305 0,49

2 127 0,68 195 0,47

Som synes innebär en lägre  uppmätt koncentration än den teoretiska en högre  luftomsättning än den 

avsedda. En högre  uppmätt koncentration än den teoretiska ger således en lägre  luftomsättning än 

den avsedda. 

Teoretisk

koncentration

K

(ppm)

377

284

161

Nedan redovisas en tabell som avslöjar huruvida luftomsättningen är större  eller mindre  än den 

avsedda då uppmätt spårgaskoncentration är lägre  respektive  högre  än beräknat ovan. Vid 

beräkningen av Klåg och Khög har det antagits att koncentrationen har avtagit 10 %  mindre  respektive  

mer jämfört med det teoretiska värdet. Formeln för beräknad luftomsättning ges av;

Ventilation ‐ Kontroll av luftomsättning genom spårgasmätning

Spårgaskoncentration

K

(ppm)

377

284

161

∗ 		 ∗ ∗

∗ 		
l

0

Figur 59 Kontroll av luftomsättning via spårgasmätning
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BILAGA G; SANITETSSYSTEM 
Sanitetssystemet har dimensionerats med hjälp av VVS-Företagens Teknikhandbok (2011). 

TAPPVATTEN  

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System Tappvatten Datum 2012‐05‐02

1 1,6*
1 ‐ KV/VV Sevisledning 32x2,9

2 0,4 ‐ KV/VV Fördelningsledning 18x2,5

3 0,2 Tvättställ KV/VV Kopplingledning 15x2,5

4 0,2 Tvättmaskin KV Kopplingledning 15x2,5

5 0,6 ‐ KV/VV Fördelningsledning 18x2,5

6 0,1 WC KV Kopplingledning 15x2,5

7 0,3 Badkar KV/VV Kopplingledning 15x2,5

8 0,2 Tvättställ KV/VV Kopplingledning 15x2,5

9 0,4 ‐ KV/VV Fördelningsledning 18x2,5

10 0,2 Diskbänk KV/VV Kopplingledning 15x2,5

11 0,2 Diskmaskin KV/(VV) Kopplingledning 15x2,5

12 0,5 ‐ KV/VV Fördelningsledning 18x2,5

13 0,1 WC KV Kopplingledning 15x2,5

14 0,2 Dusch KV/VV Kopplingledning 15x2,5

15 0,2 Tvättställ KV/VV Kopplingledning 15x2,5

16 0,2 Gårdsbev. KV Kopplingledning 15x2,5

17 0,3 Golvvärme VV Kopplingledning 32x2,9

Dimensionering av tappvattenledningar

Dimension 

enl. tabell

Lednings 

nr

Anslutet 

normflöde (l/s)
Tappställe Flödestyp Ledningstyp

*1) Det summerade  normflödet begränsas till 0,7 l/s för kall resp varmvatten,

samt 0,2 l/s för gårdsbevattning

Figur 60 Dimensionering av tappvattenledningar 



 

G2 

  

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System Tappvatten Datum 2012‐03‐09

Punkt

Längd (m) Tryckfall (kPa/m) Totalt (kPa) ∆h (m) Totalt (kPa)

Tomtgräns 0 0

Vattenmätare 23 0,5 10,925 3 29,4 40,4

Badrum BV  (4) 1 17,5 17,5 0 0 17,5

Kök BV  (8) 9,5 9 85,5 0 0 85,5

Badrum V1 (11) 7,4 12,5 92,5 2,4 24 116,0

Beräkning av tillgängligt tryck i dimensionerande punkter

Utifrån trycket i vattenmätaren och beräknas det tillgängliga trycket i nedanstående  punkter

Tryckförändring Summa 

tryckförändring 

(kPa)

Tillgängligt tryck (kPa)Rörtryckfall Höjdskillnad

550

509,6

492,1

424,1

393,6

Figur 61 Beräkning av tillgängligt tryck i dimensionerande punkter

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System Tappvatten Datum 2012‐03‐09

Kök FM Mattsson 9000E III 424,1 0,16

Badkar BV FM Mattsson 9000E 492,1 0,45

Tvättställ BV FM Mattsson 9000 492,1 0,14

Dusch V1 FM Mattsson 9000E 393,6 0,25

Tvättställ V1 FM Mattsson 9000 393,6 0,14

Samtliga blandare  kommer från FM Mattsson (2012)

Flöden vid tillgängligt tryck och vald blandare

Blandare
Flöde enligt 

tryckfalls graf (l/s)
Modell

Tillgängligt tryck 

(kPa]

Figur 62 Flöden vid tillgängligt tryck och vald blandare
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SPILLVATTEN

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System Avloppssystem Datum 2012‐04‐19

Ledn.

Nr

Avloppsenhet Ledningstyp Längd

(m)

Normflöde

(l/s)

Dimension

(mm)

Minsta fall

(cm/m)

S1 Allt Stamledning 15,0 11,4 100 1,5

S2 Gårdsbevattning Anslutnings‐ 2,6 1,8 100 1,5

S3 S5 + TM Samlings‐ 1,5 9,6 100 1,5

S4 Tvättmaskin (max 5 kg) Anslutnings‐ 1,7 0,6 75 1,5

S5 S7 + TSBV Samlings‐ 0,7 9,0 100 1,5

S6 Tvättställ, BV Anslutnings‐ 2,1 0,6 40 1,5

S7 S9 + WCBV Samlings‐ 0,6 8,4 100 1,5

S8 WC, BV Anslutnings‐ 0,2 1,8 100 1,5

S9 S11 + BBV Samlings‐ 0,6 6,6 100 1,5

S10 Badkar, BV Anslutnings‐ 0,4 1,5 75 1,5

S11 S12 + S15 Samlings‐ 2,3 5,1 100 1,5

S12 DM+DB Samlings‐ 7,9 1,2 50 1,5

S13 Diskmaskin Anslutnings‐ 0,7 0,6 40 1,5

S14 TSV1 + WCV1 + DV1 Samlings‐ 0,3 3,9 100 1,5

S15 TSV1 + WCV1 + DV1 Samlings‐, Luftnings‐ 5,6 3,9 100 1,5

S16 TSV1 + WCV1 + DV1 Samlings‐ 1,0 3,9 100 1,5

S17 Dusch, V1 Anslutnings‐ 0,4 1,5 75 1,5

S18 TSV1 + WCV1 Samlings‐ 0,7 2,4 100 1,5

S19 Tvättställ, V1 Anslutnings‐ 0,2 0,6 40 1,5

S20 WC, V1 Anslutnings‐ 0,2 1,8 100 1,5

Sanitet ‐ Avloppssystem

Figur 63 Dimensionering av avloppssystem 
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BILAGA H; ELSYSTEM 
Elinstallationen är dimensionerad utifrån Svensk Elstandard SS 436 40 00 (2009). 

ANTAL VÄGGUTTAG OCH ANSLUTNINGSPUNKTER 
Utöver nedanstående anslutningspunkter har två stycken monterats utomhus; en vid huvudentrén 
och en vid altanen.  

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System El Datum 2012‐04‐15

Våning Rum
Area

(A)

Omkrets

(O)

Beräknat antal uttag

Antal=O/4

(st)

Valt

antal

uttag

Beräknat antal anslutningspunkter

Antal=1 per 15 m
2
, därefter 1 per 

påbörjad tionde m
2

(st)

BV Kök 15,1 17,7 4,4 6 2

BV Matsal 15,5 13,1 3,3 2 1*

BV Vardagsrum 13,9 15,1 3,8 4 1

BV Hall 7,3 13,1 3,3 2 1

BV Gästrum/Kontor 15,7 15,5 3,9 4 2

BV WC 6,0 9,4 2,4 1 1

BV Tvättstuga 4,8 8,8 2,2 4 1

BV Korridorsutrymme 17,7 20,5 5,1 2 2

1 WC 7,3 10,3 2,6 1 1

1 Sovrum 1 10,8 13,1 3,3 4 1

1 Sovrum 2 15,1 14,8 3,7 4 1*

1 Master Bedroom 15,7 15,3 3,8 4 1*

1 Korridorsutrymme 17,2 24,8 6,2 2 2

*) På grund av sin närhet till 15 kvadratmeter har vi valt att endast installera en anslutningspunkt

Antal vägguttag och anslutningspunkter

Figur 64 Antal vägguttag och anslutningspunkter 



 

H2 

GRUPPFÖRTECKNING ELINSTALLATIONER 

BERÄKNING AV ERFORDERLIG HUVUDSÄKRING 

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System El Datum 2012‐04‐15

Grupp nr. Beskrivning Funktion Fas Jordfelsbrytare nr. Avsäkring

1 Spis Maskin 3‐fas 1 16

2 Hall+Huvudentré Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

3 Vardagsrum Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

4 Matplats+Altan Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

5 Köksfläkt Maskin 1‐fas 1 10

6 Kök Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

7 Diskmaskin Maskin 1‐fas 1 10

8 Kyl och frys Maskin 1‐fas 1 10

9 Kontor/Gästrum Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

10 Tvättmaskin Maskin 1‐fas 1 10

11 Torktumlare Maskin 1‐fas 1 10

12 Tvättstuga Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

13 FTX‐aggregat Maskin 1‐fas 1 10

14 WC bottenvåning Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

15 Korridor Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

16 WC övervåning Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

17 Twin bedroom Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

18 Master Bedroom Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

19 Sovrum Belysning+vägguttag 1‐fas 2 10

Gruppförteckning elinstallationer

Figur 65 Gruppförteckning elinstallationer 

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System El Datum 2012‐04‐15

Ansluten enhet Effekt (kW)

FTX‐Eftervärmare 0,9

FTX‐fläktar 0,2

Spis (3‐fas) 10,3

Köksfläkt 0,4

Mikrovågsugn 0,8

Diskmaskin 2,3

Kyl & Frys 0,3

Tvättmaskin 2,3

Torktumlare 1,0

Summa 18,5 kW

Sammanlagringsfaktor 0,7

Sannolikt effektbehov 13,0 kW

I= 18,7 A

Bosch, 2012c

Bosch, 2012d

Elgiganten, 2011a

Svenska FTX Gruppen, 2012

Elgiganten, 2011b

Bosch, 2012a

Bosch, 2012b

Beräkning av erforderlig huvudsäkring

Källa

REC Indovent, 2011

REC Indovent, 2011

Figur 66 Beräkning av erfoderlig huvudsäkring
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BILAGA K; KOSTNADSBEDÖMNING 
Kostnadsbedömningen behandlar både byggkostnader och årskostnader för huset. 

BYGGKOSTNADER 
Vid kostnadsbedömningen har till stor del Wikells serie i sektionsfakta använts. Denna innehåller 
bland annat Nybyggnad (NYB), Värme, Ventilation och Sanitet (VVS) samt El (EL). 

Vid bedömningen har kostnader för installation av fasta installationer så som kyl, spisfläkt etc. 
inte räknats med. Inköpspriset för dessa ingår dock i kalkylen. För samtliga priser hämtade ur 
sektionsfakta ingår dock arbetskostnader. 

Bedömningen av kostnaderna för fönster och altandörr är hämtade på likvärdiga fönster som de 
som valts för huset. 

Kostnaden för tomten ingår inte i kostnadsbedömningen.  



 

K2 

  

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System ‐ Datum 2012‐04‐27

Artikel Antal enheter Enhet Kostnad/enhet (kr/st) Kostnad (kr) Källa

Schakt för kantbalk 43 m 441 19 049 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

100 mm oisolerad betong (inkl 150 makadam) 113 m
2

498 56 104 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Isolering grund  ‐ ‐ ‐ 53 712 Nordmark, S., 2012

Yttervägg 171 m
2

2 700 461 715 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Innervägg 133 m
2

1 001 133 102 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Takbeklädnad 136 m
2

639 86 863 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Takstols fackverk prefab 12 st 2 221 26 652 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Innertak 113 m
2

495 55 741 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Mellanbjälklag 61 m
2

1 193 72 761 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Lamellgolv 15mm ek 124 m
2

419 51 919 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Klinker 12 m
2

1 064 12 764 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Kakelplattor 42 m
2

658 27 649 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Innerdörr 7 st 2 797 19 580 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Ytterdörr 1 st 11 755 11 755 Ekstrands, 2010

Altandörr 2 st 15 000 30 000 Kronfönster, 2010

Fönster 12 st 11 105 133 260 Kronfönster, 2010

Trappa 1 st 26 925 26 925 Wikells Byggberäkningar, 2012a ("Sektionsfakta NYB")

Delsumma 1 279 552 kr

Golvvärmesystem 1 st 59 582 59 582 Wikells Byggberäkningar, 2011 ("Sektionsfakta VVS")

Ventilation 1 st 24 000 24 000 Wikells Byggberäkningar, 2011 ("Sektionsfakta VVS")

Badrum (badkar) 1 st 28 234 28 234 Wikells Byggberäkningar, 2011 ("Sektionsfakta VVS")

Badrum (dusch) 1 st 19 234 19 234 Wikells Byggberäkningar, 2011 ("Sektionsfakta VVS")

Tvättstuga 1 st 8 740 8 740 Wikells Byggberäkningar, 2011 ("Sektionsfakta VVS")

Kök 1 st 10 346 10 346 Wikells Byggberäkningar, 2011 ("Sektionsfakta VVS")

Delsumma 150 136 kr

Kök 1 st 16 761 16 761 Wikells Byggberäkningar, 2012b ("Sektionsfakta EL")

WC (BV och V1) 2 st 4 445 8 890 Wikells Byggberäkningar, 2012b ("Sektionsfakta EL")

Tvättstuga 1 st 11 219 11 219 Wikells Byggberäkningar, 2012b ("Sektionsfakta EL")

Sovrum 3 st 6 090 18 271 Wikells Byggberäkningar, 2012b ("Sektionsfakta EL")

Vardagsrum 1 st 8 428 8 428 Wikells Byggberäkningar, 2012b ("Sektionsfakta EL")

Hall 1 st 6 537 6 537 Wikells Byggberäkningar, 2012b ("Sektionsfakta EL")

Elcentral 1 st 1 449 1 449 Elbutik, 2012

Delsumma 71 555 kr

Ventilationsaggregat 1 st 23 120 23 120 REC Indovent, 2011

Spis 1 st 5 160 5 160 Elgiganten, 2011a

Köksfläkt 1 st 7 560 7 560 Svenska FTX Gruppen, 2012

Mikrovågsugn 1 st 4 792 4 792 Elgiganten, 2011b

Diskmaskin 1 st 5 512 5 512 Bosch, 2012a

Kyl & frys 1 st 23 752 23 752 Bosch, 2012b

Tvättmaskin 1 st 4 152 4 152 Bosch, 2012c

Torktumlare 1 st 10 152 10 152 Bosch, 2012d

Anläggningsavgift VA 1 st 74 000 74 000 Borlänge Energi, 2012

Anläggningsavgift fjärrvärme 1 st 44 250 44 250 Umeå Energi, 2012

Delsumma 202 450 kr

1 703 694 kr

2 129 617 krTotal summa (inkl. moms)

Kostnadsbedömning ‐ Byggkostnader

VVS installationer

Elinstallationer

Övriga installationer

Stomme

Total summa (exkl. moms)

Figur 67 Kostnadsbedömning - Byggkostnader 



 

K3 

DRIFTKOSTNADER 

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System ‐ Datum 2012‐04‐27

Artikel Antal enheter Enhet Kostnad/enhet (kr/st) Kostnad (kr) Källa

Fast avgift, fjärrvärme 1 år 1 250 1 250 Borlänge Energi, 2012

Förbrukning, fjärrvärme*
1

13490 kWh/år 0,61 8 161 Borlänge Energi, 2012

Fast avgift, VA 1 år 1 730 1 730 Borlänge Energi, 2012

Förbrukning, VA*
2

150 m
3
/år 11,65 1 748 Borlänge Energi, 2012

Fast avgift, EL 12 månad 20 240 Borlänge Energi, 2012

Förbrukning, EL*
3

5000 kWh/år 0,82 4 085 Borlänge Energi, 2012

17 214 kr

21 518 kr

1 793 kr

*1) Mängden förbrukad energi genom fjärrvärme  grundar sig på beräkningarna på husets energibehov

*2) Mängden förbrukat vatten grundar sig på ett belopp från Vimmerby Energi (2012)

*3) Mängden förbrukad el grundar sig på ett belopp från Energirådgivaren (2011)

Månadskostnad (inkl. moms)

Total summa (exkl. moms)

Total summa (inkl. moms)

Kostnadsbedömning ‐ Driftkostnader

Figur 68 Kostnadsbedömning - Driftkostnader 



 

L1 

BILAGA L; RITNINGSBILAGA 
33 ritningar har upprättats för huset. Vilka dessa är framgår av nedanstående ritningsförteckning. 
Därefter följer samtliga ritningar i nummerordning. 

RITNINGSFÖRTECKNING MED TILLHÖRANDE RITNINGAR 

Ritningsförteckning

Projekt Sjöängen 5:5 Upprättat av M.D/J.E

System Ritningsförteckning Datum 2012‐05‐05

Ritningsnummer Ritningens innehåll

A‐01.1‐001 Situationsplan

A‐40.1‐110 Planritning Nedre plan

A‐40.1‐111 Planritning Övre  plan

A‐40.2‐110 Sektion A‐A

A‐40.2‐111 Sektion B‐B

A‐40.3‐110 Fasad mot norr

A‐40.3‐111 Fasad mot öster

A‐40.3‐112 Fasad mot söder

A‐40.3‐113 Fasad mot väster

E‐61.1‐110 Byggritning Elsystem Nedre Plan

E‐61.1‐111 Byggritning Elsystem Övre  Plan

K‐20.6‐01 Väggtyper Yttervägg

K‐20.6‐02 Väggtyper Inneväggar

K‐20.6‐03 Golvtyper Grund

K‐20.6‐04 Golvtyper Mellanbjälklag

K‐20.6‐05 Taktyper

K‐20.6‐06 Anslutning Yttervägg‐Mellanbjälklag

K‐20.6‐07 Anslutning Yttervägg‐Tak

K‐20.6‐08 Anslutning Yttervägg‐Grund

K‐20.6‐09 Anslutning Fönster

K‐20.6‐10 Takstolsutformning

V‐51.1‐110 Byggritning Värmesystem Nedre  plan

V‐51.1‐111 Byggritning Värmesystem Övre plan

V‐51.8‐11X Principskiss Värmesystem och tappvattenberedning

V‐52.1‐110 Byggritning Ventilationssystem Nedre plan

V‐52.1‐111 Byggritning Ventilationssystem Övre  plan

V‐52.8‐11X Principskiss Ventilationssystem

V‐53.1‐110 Byggritning Tappvattensystem Nedre  plan

V‐53.1‐111 Byggritning Tappvattensystem Övre  plan

V‐53.8‐11X Principskiss Tappvattensystem

V‐54.1‐110 Byggritning Spillvattensystem Nedre  Plan

V‐54.1‐111 Byggritning Spillvattensystem Övre  Plan

V‐54.8‐11X Principskiss Spillvattensystem
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Figur 69 Ritningsförteckning 
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