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Sammanfattning 
Antalet människor och inflyttningen till större städer ökar. Detta leder i sin tur till att den byggda 

miljön kräver större utrymme, utrymme som det börjar bli brist på. En stor del av mänsklighetens 

energianvändning går åt till uppvärmning av de utrymmen vi vistas i. Denna energiförbrukning är 

i många fall slöseri då det finns tekniker och material som avsevärt skulle minska denna. Med 

denna bakgrund har denna rapport gjorts i syfte att undersöka möjligheten till att spara in 

markutrymme och energi genom tillämpning av, ett på markanden relativt nytt isoleringsmaterial, 

vakuumisolering, vid byggande av småhus. I studien där möjligheten till markbesparing undersöks 

visar resultatet på att vakuumisolering är ett lönsamt alternativ, för det studerade huset, där 

markpriserna överstiger 20653 kr/m2. Detta pris, och även mycket högre, är inte ovanligt i större 

städer. En intressant tillämpning av vakuumisolering idag skulle vara i de projekt där småhus 

byggs ovanpå befintliga byggnader i städerna. I de fallen är den insparade ytan särskilt viktig. 

Detta är ett koncept som blir alltmer vanligt. I studien som undersöker möjligheten till 

energibesparing visar resultatet på att vakuumisolering resulterar i en energibesparing med 571 

kWh/år eller 466 kr/år för det aktuella huset. Denna årliga besparing är dock inte tillräcklig för 

att vakuumisolering ska vara intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Den högre 

investeringskostnaden är för hög för att den årliga besparingen ska betala igen den med hänsyn 

till ett räntekrav. Studien visar ändå på att möjligheten till energibesparing finns och kan göras 

tämligen enkelt, tekniken och materialet existerar. För att vakuumisolering ska få sitt genombrott 

bygger det mycket på att de tekniska bristerna hos materialet löses. Detta torde då leda till en 

större efterfrågan och därmed ett lägre pris. Då skulle vakuumisolering kunna vara ett 

ekonomiskt försvarbart isoleringsalternativ, som både sparar in markyta och energi, vid byggande 

av småhus. 
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Abstract 
The number of people in the world and the urbanization increases. This leads to a bigger need of 

space for the built environment, space that soon doesn’t exist. A large portion of humanity’s 

energy disposal is used for heating of buildings. This energy consumption is often a waste due to 

the existing technique and materials which could reduce the consumption quite a lot. With this 

background, this report has been made in purpose to investigate the possibilities of saving 

ground space and energy by using, one on the markets relatively new isolation material, vacuum 

insulation, when building single-family houses. In the study where the possibility of ground 

saving is investigated the result shows that vacuum insulation is a profitably alternative, for the 

current house, when the price for the ground excesses 20653 kr/m2. This price, and even higher, 

is not unusual in bigger cities. One interesting vacuum insulation application is in project where 

single-family homes are built upon existing buildings in the cities. In these cases every spared 

square meter is of high importance. This is a concept becoming more and more common. In the 

study where the possibility of energy saving is investigated the result shows that 571 kWh/year or 

466 kr/year can be saved for the current house. This annual saving is although not enough to 

make vacuum insulation interesting from an economical view. The higher investment is too high 

in comparison to the annual saving with the interest rate in consideration. The study although 

shows that the possibility of saving energy exist and can be done relatively easy. The technic and 

material do exist. To make vacuum insulation a more conventional and more used material the 

technical faults must be solved. This should then lead to a bigger demand and also a lower price. 

Vacuum insulation could then be an economical defensible insulation alternative, which saves 

both energy and ground area, when used in single-family houses.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jordens befolkning ökar, vi blir fler människor som ska samsas på en konstant yta. Sedan 2008 

bor majoriteten av världens befolkning i städer och det finns inget som pekar på att inflyttningen 

kommer att avta (Svenska Dagbladet, 2008). Människor behöver någonstans att bo och 

någonstans att arbeta. Detta leder till att den byggda miljön ökar i takt med befolkningen. Energi- 

och miljöfrågan är ett ständigt aktuellt ämne och en stor del av mänsklighetens energianvändning 

går till uppvärmning av de utrymmen vi vistas i. 

1.2 Problem 
Efterfrågan på mark och utrymme är stort i städerna. De behövs för att kunna bygga bostäder, 

arbetsplatser m.m. till befolkningen. Samtidigt är det ändå viktigt att miljön vi vistas i är trivsam. 

Om vi kunde minska det utrymmeskrävande byggandet så skulle det kunna innebära stora vinster 

i många avseenden, t.ex. plats för mer bebyggelse eller luftigare och trivsammare områden.  

Energi kostar pengar, tar plats (t.ex. i form av vindkraftverk) och är på många håll i världen en 

fara för miljön p.g.a. framställningssättet. Om vi kunde minska energianvändningen i vår byggda 

miljö innebär det positiva effekter på flera fronter. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida det kan bli lönsamt att använda 

vakuumisolering istället för vanlig mineralullsisolering vid isolering av småhus. Vakuumisolering 

har bättre värmemotstånd och tar mindre plats än mineralullsisolering. Lönsamheten kommer 

därför mätas i insparad energi eller insparat markutrymme. Praxis inom branschen idag är att 

vanlig mineralullsisolering används som huvudsaklig isolering, men detta kan komma att ändras 

om det visar sig att vakuumisoleringen är ett ekonomsikt försvarbart alternativ. 

1.4 Metodik 
I studien har 2 fall studerats. I det ena fallet handlar det om att spara in utrymme/mark. Här 

jämförs två olika konstruktioner med samma U-värde. Den ena konstruktionen består av 

vakuumisolering och den andra av vanlig mineralullsisolering. Markkostnaden som man här kan 

spara in kommer att ställas mot den högre investeringskostnaden för vakuumkonstruktionen och 

visa på om det är ekonomiskt försvarbart att använda vakuumisolering vid byggandet av småhus. 

I det andra fallet studeras två andra konstruktioner, en med vakuumisolering och en med vanlig 

mineralullsisolering, men här lika tjocka men med olika U-värden. Här kan energi sparas in och 

denna besparing, med hänsyn till inflationen, kommer att ställas mot den högre 

investeringskostnaden för att se om det är ett konkurrenskraftigt alternativ. Studien inleds med en 

detaljerad beskrivning av de två aktuella isoleringsmaterialen, vakuumisolering och 

mineralullsisolering. Detta för att läsaren ska få en förståelse för hur materialen är uppbyggda och 

fungerar, och samtidigt vilka faktorer som avgör materialens prissättning. 
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2 Vakuumisolering 

2.1 Allmänt 
I dagsläget är en effektiv värmeisolering en självklarhet vid byggande av bostäder. Dock har fallet 

inte alltid varit så. Det var först efter oljekrisen på 1970-talet då energipriserna sköt i höjden som 

byggnaders isoleringsgrad började diskuteras (Gohardani, 2010). Isoleringstjockleken vid 

byggande har successivt ökat och idag är det inte ovanligt att tjocklekar upp emot 50 cm används, 

inte minst vid byggandet av passivhus och liknande. I konstruktioner med begränsat utrymme, 

vid t.ex. renoveringar går det inte att öka isoleringstjockleken på samma sätt.  Därför har ett 

intresse vuxit fram för ett effektivt, men framförallt tunt, isoleringsmaterial. 

Vakuumisoleringspaneler (i fortsättningen benämnd ”VIP”) uppfyller det kravet. VIP består av 

en kärna försatt i vakuum med ett omslutande skyddande hölje, se figur nedan. 

 

Figur 1. VIP (Byggtjänst, 2012). 

VIP skiljer sig från konventionella isoleringsmaterial genom att gaskonduktiviteten delvis eller 

helt har eliminerats. I material som mineralull, glasull o.s.v. är det värmestrålningen samt 

molekylkollisioner och luftrörelser i porerna som leder värmen. Finns ingen gaskonduktivitet 

innebär det således att isoleringsegenskaperna förbättras markant. VIP-kärnans struktur måste 

uppfylla krav beträffande porstorlek, öppen cellstruktur och motstånd till kompression till följd 

av atmosfärstryck och ogenomtränglighet av infraröd strålning. För att uppnå detta används ett 

öppet finporöst material. Vad som sker i själva kärnan är då att luftmolekylernas fria 

medelväglängd blir större än porerna. Sannolikheten att de träffas, krockar och överför värme 

minskar. Med nanoteknik har utvecklingen lett fram till att extremt finporösa material, som t.ex. 

pressad kiseldioxid, används i kärnan. Porstorleken i en sådan kärna är omkring 100 nanometer. 

Cellstrukturen är också viktig i det avseendet att luft enkelt ska kunna sugas ut så att kärnan 

försätts i vakuumtillstånd. Därför består kärnan av 100% öppen cellstruktur. För att ytterligare 

minska värmegenomgången i materialet kan någonting som kallas för opakmedel tillsättas vilket 

leder till att strålningsledningsförmågan hos kärnmaterialet reduceras. Detta kärnmaterial som 

försätts i vakuum är omslutet av ett hölje som skyddar kärnan. Detta hölje kan bestå av olika 

material så som t.ex. plåt eller aluminium. Användningen av metall i höljet medför en nackdel. 

Metaller är goda värmeledare vilket gör att en köldbrygga uppstår längs panelkanten. Detta är ett 

stort problem som det forskars mycket kring. 
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2.2 Produktion 
De metoder som används för framställning av VIP skiljer sig avsevärt åt från de som används vid 

tillverkning av mineralullsisolering. VIP är mer komplext uppbyggd i olika lager vilket leder till att 

tillverkningskostnaden är högre. Antalet tillverkare av VIP är dessutom många gånger färre än 

tillverkarna av den konventionella isoleringen vilket också gör att kostnaderna skiljer sig åt. Vid 

tillverkningen av VIP väljer man ett kärnmaterial som näst intill kan eliminera 

värmegenomgången i panelen (Skanska Sverige AB, 2010). Kärnmaterialet som vanligtvis är kisel 

förekommer rikligt i jordskorpan i form av bl.a. kvarts vilket gör att det är ett relativt billigt 

material. Kärnmaterialet innesluts i ett lufttätt metallhölje, vanligtvis av aluminium eller stål. Det 

redan bra värmemotståndet höjs ytterligare genom att suga ut all luft ur kärnan och sedan försegla 

höljet. Trycket i panelen blir 1/100 av det normala. I själva konstruktionen är det vanligt att man 

skyddar den tunna panelen, t.ex. med cellplast. Idag finns det ingen aktiv tillverkare av VIP i 

Sverige. Dock importeras det och då främst från tyska och belgiska företag. Porextherm är ett 

tysk företag som levererar VIP till den svenska marknaden. De standardstorlekar som de erbjuder 

är 600 x 250, 1000 x 300, 600 x 500, 1200 x 500, 1000 x 600 och 1200 x 1000 (samtliga mått i 

mm) (Porextherm, 2012). De erbjuder även specialbeställda format. För att sammanfatta så är 

produceringen av VIP relativt kostsam eftersom det är ett komplext isoleringsmaterial som består 

av olika material i fler lager och som dessutom kräver många moment i tillverkningsprocessen. 

Än så länge så är användningen och efterfrågan av VIP väldigt begränsad vilket gör att en 

storskalig och därmed billigare tillverkning ej är möjligt. Idag sker i stort sätt samtliga 

tillverkningsmoment manuellt (Gudmundsson, 2012). 

2.3 Transport och förvaring 
Vad gäller transporteringen av VIP har den både sina för- och nackdelar. Som det ser ut idag är 

producenterna av VIP en väldigt begränsad skara. I Sverige innebär det att man är tvungen att 

importera isoleringen ifrån bl.a. Tyskland, vilket såklart innebär än högre kostnad än om de 

tillverkades mer lokalt (Gohardani, 2010). Vid själva transporten är det viktigt att panelerna 

hanteras varsamt. Skulle höljet kring kärnan punkteras läcker luft in och panelen förlorar sin 

funktion. Detta innebär att hanteringen och transporteringen kräver omsorg och tid. En fördel är 

att VIP tar mindre plats än traditionell isolering. En fylld container av VIP skulle täcka en större 

isoleringsyta än en fylld container med vanlig isolering, om samma U-värde ska uppnås. Detta 

innebär att  om man kunde eliminera kostnaden för importen är den totala transportkostnaden 

jämförbar med transportkostnaden för vanlig isolering. Visserligen kan hanteringen (lastning 

o.s.v.) vara lite mer tidskrävande, men å andra sidan kan man frakta mer då de tar mindre plats. 

2.4 Montering 
Vid hanteringen av VIP på arbetsplatsen är det även här viktigt att panelerna hanteras varsamt så 

att inte höljet punkteras och man förlorar det effektiva vakuummotståndet. Det är vid kanterna 

och skarvarna mellan panelerna som de största värmeförlusterna uppstår. Därför är det att 

föredra stora paneler för att minska mängden skarvar. Nackdelen är att det blir något mer 

svårhanterligt vid monteringen och risken för att de går sönder är något högre. Bl.a. används 

aluminiumfolie som omslutande hölje för panelen. Det har bra motstånd mot diffunderad 

vattenånga och är alltså bra ur fuktsynpunkt. Dock så är det känsligt för mekanisk åverkan vilket 

också ställer högre krav på försiktighet vid hanteringen. VIP monteras vanligtvis i skenor/fästen 

vilket är en något mer tidskrävande process än minerallullsmonteringen. 
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2.5 Kostnad 
De ovan nämnda momenten, produktion, transport, förvaring och montering, är de som avgör 

kostnaden för VIP. I Sverige så finns det i dagsläget endast en leverantör av VIP, företaget T. 

Knutsson. Kostnaden för respektive moment kunde den ansvarige på T Knutson (Persson, 2012) 

inte redogöra för. I denna rapport antas priset för vakuumisolering vara 900 kr/m², det pris som 

T-Knutsson tar för VIP, oavsett om det är av standardmått eller ej. 

3 Mineralullsisolering 

3.1 Allmänt 
Följande information om mineralull har hämtats från en av de ledande tillverkarna, Saint-Gobain 

ISOVER AB (2012). Mineralull är egentligen en gemensam beteckning för de två isolerings-

varianterna glasull och stenull. Glasullen är mest lämplig vid isolering mellan trä- och stålreglar. 

Detta då glasullen är ett spänstigt material med god hållfasthet, vilket gör att den klarar en större 

belastning. Dess låga vikt gör den dessutom är väldigt lätthanterlig. Det finns varianter av 

materialet som går att producera efter önskemål, exempelvis om det krävs högre förmåga att stå 

emot höga temperaturer i kombination med att den goda isoleringsförmågan bibehålls. Stenull är 

det material som används där användningstemperaturen är hög men även där det finns krav på 

att isoleringen ska ha ett högt brandmotstånd. I flera byggsammanhang kan det vara stenull som 

används till brandceller där man vill fördröja tiden för spridningen av en brand. Glasull och 

stenull är egentligen material som inte kan brinna men när man talar om 

användningstemperaturer talar man om bindemedlets förmåga att motstå höga temperaturer då 

det är denna som bryts ner vid en viss temperatur där standard är 200°C. Ju högre temperatur, 

desto snabbare sker nedbrytningsprocessen av bindemedlet. För de varianterna med ett ytskikt av 

papper ligger användningstemperaturen på 80°C. 

 

Mineralullens främsta egenskap är självklart dess värmekonduktivitet som är hur mycket värme 

som släpps igenom materialet per meter och temperaturförändring. Vilket innebär att det som 

värmekonduktiviteten beskriver är isoleringens förmåga att leda värme. Detta värde, som även 

kallas lambdavärde, ska självklart vara så låg som möjligt eftersom syftet är att inte leda ut värmen 

från konstruktionen. Principen fungerar som så att luften i isoleringen ska röra sig minimalt 

eftersom det är via luftrörelser som värmestrålningen transporteras. Värmemotståndet hos ett 

material står i direkt proportion till materialets värmeledningsförmåga. Det är då tjockleken på 

materialet som avgör hur pass högt värmemotstånd det har. 
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Figur 2. Minerallull (Dinbyggare.se, 2012) 

Det ska även nämnas att den öppna porstrukturen hos mineralull innebär höga ljudabsorberande 

egenskaper vilket gör att det används flitigt i mellanväggar och mellanbjälklag även om det kanske 

inte alltid behövs med avseende på värmetransporten. Mineralullen har även god förmåga att 

torka ut fukt som kommer in i materialet eftersom dessa material är diffusionsöppna vilket 

innebär att vattenånga rör sig lätt genom dem. Detta leder till att isoleringsförmågan tillfälligt 

försämras, men när fukten torkat ut återfås den ursprungliga isoleringsförmågan. 

3.2 Produktion 
Som hörs på namnen så tillverkas mineralullens två varianter, stenull och glasull, av glas- och 

stenråvara (Saint-Gobain ISOVER AB, 2012). Fibrer från glas och mineral smällts samman och 

spinns till tunna trådar. Trådarna besprutas med ett bindemedel och härdas och binds samman då 

de får passera genom en ugn. Vanligt är att isoleringen beläggs med ett ytskikt av papper för att 

bilda en panel som därefter kapas i olika format. I Sverige finns ett flertal tillverkare av 

mineralullsisolering, och Swedisol är organisationen för de ledande tillverkarna inom branschen 

(Swedisol, 2012). Efterfrågan på mineralullsisolering är extremt stor eftersom det i dagsläget är 

det främst använda isoleringsmaterialet vid byggande. Det är på grund av den höga efterfrågan 

som flera tillverkare kan vara lönsamt verksamma inom området och detta har gjort att priserna 

pressats ned. Panelerna är oftast är lika breda och höga medan tjockleken ändras beroende 

önskemål. 

3.3 Transport och förvaring 
Vid transport av främst glasullsprodukter kan materialet komprimeras till mindre än en femtedel 

av dess ursprungliga volym vilket leder till ett minskat behov av transporter (Isover, 2012). Men 

självklart kan även stenullen komprimeras till en mindre volym än sin ursprungliga. Transport 

och förvaring av mineralull sker väldigt smidigt, framförallt p.g.a. att det är ett icke ömtåligt 

material. I övrigt är det inte många faktorer som spelar in vid transporten. Under transport- och 

förvaringsprocessen är konsekvenserna om materialet skadas obetydliga, till skillnad från VIP. 

Här påverkas inte materialets värmemotstånd om en panel t.ex. punkteras. Där materialet 

förvaras på byggplatsen är det viktigt att det inte utsätts för väta. Det kan annars leda till att man 

bygger in fukt i konstruktionen, vilket ökar den generella mängden byggfukt för hela 
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konstruktionen eftersom det även finns byggfukt i de komponenter som består av trä. Detta är en 

onödig risk som kan leda till fuktskador på byggnaden. 

3.4 Montering 
Montering av mineralull är ingen större kostnad med avseende på tillkommande kostnader på 

grund av speciella tekniker och tillvägagångssätt vid monteringen, utan den enda kostnaden är de 

mantimmar som krävs för att mineralullen ska på plats. Detta är inte en särskilt tidskrävande 

uppgift heller då det är skivor som läggs på sin plats. Självklart uppstår problem där tillskärning 

av skivorna måste ske, men detta är inget nämnvärt tillägg i monteringstid för att det ska påverka 

mantimmarna i sin helhet. Medan för VIP krävs en särskild teknik för att montera dessa vilket 

gör det hela mer tidskrävande i relation till mineralullen. 

3.5 Kostnad 
Som tidigare nämnts finns flertalet tillverkare av mineralullsisolering på marknaden vilket bidrar 

till att priset för den är relativt låg. Då skivtjocklekarna skiljer sig åt så skiljer sig priset också 

därefter. Då 170 mm mineralull används i de konstruktioner som jämförs i studierna nedan så är 

det priset för det som är intressant. Vi har tittat på priset från ett byggvaruhus på två av de 

ledande tillverkarna (Hornbach, 2012). Det ena företaget, Isover, tillverkar glasullsisolering och 

det andra, Paroc, tillverkar stenullsisolering. Kostnaden för båda är detsamma, 77:10 kr/m². 

4 Studier 

4.1 Avgränsning 
I de två studier som gjorts har vissa avgränsningar varit tvungna att göras för att kunna få en 

överskådlig och hanterlig jämförelse. 

 Mark- och energipriser skiljer sig mycket åt i olika delar av världen. Denna studie är 

begränsad till svenska förhållanden och mark- och energipriser i Sverige tillämpas. 

 För att få fram representativa värden för de båda studierna har ett hus med fasta mått 

valts att studeras, 10x10x2,4 m. Detta motsvarar en normal yta som ett småhus upptar 

och läsaren får en tydlig uppfattning om vilka pengasummor det rör sig om. 

 Då en jämförelse mellan 2 olika konstruktioner görs i de båda studierna är 

investeringskostnaden enbart baserad på de material som skiljer sig åt mellan dem. T.ex. 

är inte kostnaden för de bärande reglarna eller gipsskivor på insidan inräknade då båda 

konstruktionerna består av samma mängd av dessa. 

 Köldbryggorna som uppstår mellan VIP och dess kanter är i verkligheten betydande då 

det totala värmemotståndet blir nämnvärt sämre. I denna studie bortses från dessa 

köldbryggor, se vidare i diskussions-avsnittet. 

 De skenor/fästen som VIP monteras i bortses ifrån. 

 I denna studie har vi gjort det antagandet att VIP:s värmemotstånd inte förändras med 

tiden och att livslängden för VIP är densamma som för vanlig mineralullsisolering. I 

verkligheten minskar värmemotståndet eftersom panelerna inte är helt täta och luft läcker 

in i dem, vilket leder till att de har en begränsad brukstid. 
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4.2 Studie 1: Markbesparing 
I denna studie undersöks två väggkonstruktioner och möjligheten att spara in markutrymme vid 

byggandet av ett småhus. Markpriser beräknas per beboelig area och kommer hädanefter att avse 

detta. Eftersom markpriserna beräknas som beskrivet kommer denna markbesparing i sin tur leda 

till att pengar sparas in på den yta som annars hade varit en del av väggkonstruktionen. 

Jämförelsen kommer att göras mellan två konstruktioner som har samma U-värde. Detta innebär 

att konstruktionerna kommer att vara olika tjocka och kräva olika mycket utrymme. På en större 

tomt på landsbygden kanske inte några få m2 inbesparad markyta har så stor betydelse. Dock 

finns det projekt där hus byggs ovanpå andra hus och detta koncept blir allt vanligare, särskilt i 

större städer där det är brist på utrymme. I dessa fall skulle några få insparade m2, som istället för 

vägg blir boyta, spela en stor roll och vara värd mycket pengar. 

4.2.1 Hypotes 

Vår hypotes är att denna besparing som görs per area golvyta kan komma att bli lönsam i 

storstäder där markpriserna är betydligt högre än på glesbygden.  

4.2.2 Markpriser i Sverige 

Markpriserna i Sverige beror mycket på var i landet som priserna undersöks. För att undersöka 

hur mycket pengar som kan sparas in behövs siffror på hur markpriserna i Sverige skiljer sig 

beroende på var i landet vi befinner oss. För att få en bild av hur priserna skiljer sig så är Svensk 

Mäklarstatistik AB (2012) en utmärkt källa där siffrorna som har tagits visar hur priserna skiljer 

sig för just villor, som är det aktuella fallet. Utifrån deras siffror har figurer skapats för att ge en så 

tydlig bild som möjligt. Följande figurer är inte ämnade att visa de exakta markpriserna, utan 

snarare att ge en översiktlig bild över hur fördelningen av markpriser skiljer sig beroende på vad 

för slags område det är fråga om. 

I Figur 3 används data över stora områden vilket ger en stor spridning av priser vilket gör att 

medelvärdet som används här inte är representativt för hur priserna kan se ut lokalt. 

 

Figur 3. Markpriser i Sverige. 
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Det syns tydligt i figuren att markpriserna är mycket högre i storstadsområden än i de mer  

glesbebyggda (ej storstad) områdena i Sverige. 

För att mer exakt kunna undersöka när det är ekonomiskt försvarbart att använda VIP i småhus 

har även siffror tagits fram för att visa hur markpriserna skiljer sig lokalt i storstadsregionerna 

Stockholm och Göteborg. 

 

Figur 4. Markpriser i delar av Stockholm. 

 

Figur 5. Markpriser i Göteborgsregionen. 

Figur 4 och 5 visar de exakta priserna i enheten kr/m² för delar av dessa två storstadsregioner. 

Detta visar tydligt hur markpriserna helt klart är högre i vissa delar av Stockholm där 

användningen av VIP kanske kan komma att bli lönsam först. 

4.2.3 Konstruktioner 

Väggkonstruktionerna som har jämförts i denna studie är av en typisk träregelväggkaraktär, se 

Bilaga A, Ritning 5 & 6. De två olika konstruktionerna som jämförs ser likadana ut förutom den 
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del där huvudmängden av mineralullsisoleringen befinner sig. Vilket är mellan 170x45-reglarna 

där mittenpartiet av den 170 mm tjocka mineralullsisoleringen kommer att ersättas med 20 mm 

VIP. I praktiken används sällan tjockare VIP-skikt än 20 mm då det inte förbättrar 

värmemotståndet nämnvärt i förhållande till den ökade kostnaden. I studien har vi ändå valt att 

låta skiktet vara 170 mm tjockt då vi antagit att 170 mm träreglar behövs för bärningens skull. 

Det är dessutom en väldigt vanlig konstruktion vilket gör denna studie i högre grad väsentlig. Det 

är alltså träreglarna som bestämmer skiktets tjocklek. Istället för att låta den återstående volymen 

mellan reglarna vara tom har vi valt att fylla ut den med ett skikt mineralullsisolering på varsin 

sida om VIP, vilket också är en vanlig lösning i praktiken (även cellplast kan användas). Vid 

uträkningen av konstruktionernas U-värden användes λ-värdesmetoden för att hitta ett viktat λ-

värde för de skikt bestående av flera olika material. VIP-konstruktionen förenklades genom att 

bortse från fästanordningar till panelerna. Vi har också gjort den avgränsningen att inte ta hänsyn 

till några köldbryggor förutom de som finns inbyggda i väggen (reglar). Då studien bygger på en 

jämförelse kommer ändå resultatet att vara ett representativt värde. Beräkningar för ett U-värde 

har alltså gjorts för väggkonstruktionen med VIP för att sedan applicera det på den andra 

väggkonstruktionen och med hänsyn till det bestämda U-värdet få ut den tjocklek som krävs på 

mineralullsisoleringen för att samma U-värde ska uppnås. Därefter kunde den besparade golvytan 

beräknas. 

4.2.4 Skillnad i investering 

Det är en stor skillnad i investeringskostnader där VIP-konstruktionen är betydligt dyrare. Det 

som måste tas hänsyn till i den andra konstruktionen är inte bara den tillagda 

mineralullsisoleringen, utan även den tillkommande mängden reglar. Därför kommer även 

träreglarnas tillkomna mängd och kostnad att tas med. Den mängd isolering som tillkommer är 

90mm, men det närmaste standardmåttet som finns att köpa är 95mm varför detta pris kommer 

att användas. Kostnaden för denna tjocklek på isolering är 39,60kr/m² (Hornbach, 2012). 

Kostnaden för de tillkommande träreglarna har beräknats på ett standardmått som finns i butik, 

vilket är 45x95-reglar. Ett representativt pris för dessa träreglar är 16,10 kr/m (Beijer 

Byggmaterial, 2012). 

4.2.5 Resultat 

Resultatet av studien presenteras tydligast i tabellformat. Den beboeliga yta som den extra 

isoleringen med reglar kommer att uppta är 3,6 m². Denna area är alltså hur mycket tjockare 

mineralullskonstruktionen är multiplicerad med det aktuella husets omkrets. För mer ingående 

redovisning och uträkning, se Bilaga B, Studie 1: Markbesparing. 

 Investering (kr) 

VIP-konstruktion 87235 

Mineralullskonstruktion 6869 

Mineralullskonstruktion ytterligare 6017 

Mineralullskonstruktion totalt 12886 

Skillnad investering 74349 

 

Som tidigare redovisats i Figur 1 så är markpriserna för villor i Stockholm ca 30000 kr/m2, eller 

mer exakt 29888 kr/m2. Med den insparade ytan på 3,6 m² fås en besparad markkostnad på 

107597 kr (3,6 m2 *29888 kr). Investeringen för VIP-konstruktionen var 74349 kr högre än 

investeringen för mineralullskonstruktionen. Dock var markbesparingen i VIP-fallet värd   
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107597 kr vilket alltså innebär att man sparar in 33248 kr , eller mer överskådligt 332,50 kr/m2 

boyta, genom att använda VIP i det undersökta fallet. 

För att även undersöka hur det ser ut i de dyraste områdena lokalt i Stockholm kan priser för 

området Sundbyberg användas. Där är kostnaden 44456 kr/m². Vilket leder till en besparad 

markkostnad på 160042 kr och en lönsamhet men hänsyn till investeringen på 85693 kr och alltså 

857 kr/m2 boyta. 

4.2.6 Slutsats 

Studien visar att för att kunna uppnå samma effekt i U-värde och alltså samma energibehov så 

krävs en viss mängd material för att kompensera för den dåliga isoleringsförmåga som 

mineralullen har i jämförelse med VIP. Detta ledde i sin tur till en besparad beboelig yta vid 

användning av VIP. Resultaten visar att för den väggkonstruktion som har valts i denna studie 

och med markpriser från storstadsregioner där de dyrare områdena undersökts, kan man alltså 

spara in pengar vid en investering av VIP istället för den klassiska isoleringsmetoden i form av 

mineralullsisolering. Det finns inget syfte med att undersöka huruvida det går att spara in pengar i 

glesbebyggda områden eftersom det för de flesta sådana områden kommer att resultera i en 

slutsats att det inte är lönsamt p.g.a. de mycket lägre markpriserna. Däremot är det intressant att 

titta på vad markpriset inte får understiga för att det ska vara lönsamt att investera i VIP. Detta 

görs med en enkel uträkning som ger att markpriset inte får understiga 20653 kr/m². Det är alltså 

ekonomiskt försvarbart att investera i VIP, för småhus i storleken 100 m2, i de områden där 

markpriset överstiger 20653 kr/m2. 

4.3 Studie 2: Energibesparing 
I denna studie har två olika ytterväggkonstruktioner studerats för att undersöka möjligheterna till 

energibesparing för ett småhus. De jämförda konstruktionerna är lika tjocka men med VIP som 

isolering i den ena och mineralullsisolering i den andra. För övrigt har de precis samma struktur 

och uppbyggnad. En kalkyl har upprättats för att kunna jämföra investeringskostnaderna samt 

återbetalningstid.  

4.3.1 Hypotes 

Vår hypotes är att investeringskostnaden för VIP kommer vara avsevärt mycket högre än för 

minerallullsisolering, vilket leder till att det kommer krävas orimligt många år för att investeringen 

ska betala igen sig i form av sparad energikostnad. En väsentlig fråga som därför ställts är hur 

mycket VIP får kosta för att det ska vara ett lönsamt och konkurrenskraftigt isoleringsalternativ 

för småhus. 

4.3.2 Energianvändning 

Miljö- och energidebatten är ständigt aktuell i både Sverige och världen. Även om dessa 

diskussioner ofta handlar om hur den energi vi använder ska framställas på bästa sätt, så är en 

minst lika viktig fråga hur vi kan minska vår energianvändning. Figur 6 nedan visar Sveriges 

energianvändning uppdelad i olika sektorer. Av de totalt 616,4 TWh används drygt 27 % av dessa 
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i bostads- och servicesektorn (Energimyndigheten, 2011).

 

Figur 6. Energianvändningen i Sverige uppdelad i olika sektorer (Energimyndigheten, 2011). 
* Utrikes transporter samt användning för icke energiändamål. 

** Omvandlings- och distributionsförluster energislag förutom kärnkraft. 

*** Enligt den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften. 

Detta innebär att stora energibesparingar finns att göra i bostadssektorn. Om en byggnads 

klimatskärm kunde förbättras med några få procent så innebär det stora energibesparingar om 

man ser till den totala förbrukningen. 

4.3.3 Energipris 

I denna studie används el för uppvärmning till det tänkta huset. Elpriset och elanvändningen 

varierar över året och sedan 2011 är Sverige indelat i olika prisområden. Vi har gjort den 

förenklingen att använda oss utav ett viktat elpris för 2011. Då målet med studien är att jämföra 

två olika konstruktioner gör detta ingen betydande skillnad i det slutgiltiga resultatet. Under 2011 

var elenergipriset i Sverige för en villa med elvärme i snitt 81,53 öre/kWh (exklusive skatter) 

(Statistiska centralbyrån, 2012). 

4.3.4 Konstruktioner 

De två väggkonstruktionerna som har jämförts i denna studie har en typisk 

träregelväggsuppbyggnad, se Bilaga A, Ritning 5 & 7. Om bilagan studeras ser man att den enda 

skillnaden i väggarnas struktur är lagret mellan de bärande träreglarna. I den ena konstruktionen 

används 170 mm mineralull medan den andra även innehåller ett 20 mm tjock lager VIP. För 

uträkningen av konstruktionernas respektive U-värde, se Bilaga B, Studie 2: Energibesparing. 

Samtliga materialdata är hämtade ur Isolerguiden (2011). Med väggkonstruktionernas U-värden 

kända kan skillnaden i transmissionsförluster för de två alternativen beräknas. Då 

årsmedeltemperaturen i Stockholm är 6,5 grader krävs 119050 gradtimmar/år för att hålla en 

temperatur i huset på 20 grader (SMHI, 2012) (Eriksson, 2009). För uträkningen av det årliga 

energibehovet för respektive konstruktion, se Bilaga B, Studie 2: Energibesparing. 

4.3.5 Skillnad i investeringskostnad 

Väggkonstruktionen med VIP ger huset en klimatskärm med bättre U-värde och alltså en lägre 

energiförbrukning. Men för att kunna avgöra om det är den bästa lösningen ur en ekonomisk 

aspekt måste hänsyn tas till skillnaden i investeringskostnad. Priset för 20 mm VIP är 900 kr/m² 

medan priset för 170 mm mineralullsisolering är 77,10 kr/m² (Persson, 2012) (Hornbach, 2012). I 
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kostnaden för VIP-konstruktionen tas även hänsyn till den mineralullsisolering som används där. 

Det finns utrymme för 2x75 mm tjock isolering men då det inte är standardmått har vi valt att 

räkna på priset för 95 mm tjock isolering, 39,60 kr/m² (Hornbach, 2012). Den yta som ska 

isoleras har förenklats något till ytan på ytterväggarnas insida mellan plattan och takbjälklaget, 

med ytan för 16 stycken stående träreglar per vägg borträknade (16 ~ 10 m vägg dividerat med 

0,6 m cc-avstånd). För uträkningen av skillnad i investeringskostnad mellan de två alternativen, se 

Bilaga B, Studie 2: Energibesparing. Då de två konstruktionerna har precis samma uppbyggnad, 

bortsätt från skiktet mellan de bärande reglarna, behöver inga andra materialkostnader tas med i 

kalkylen för att göra en jämförelse. 

4.3.6 Resultat 

Resultatet av denna studie presenteras tydligast i tabellformat. 

 U-värde (W/m²K) Energibehov 
(kWh/år) 

Investering (kr) 

VIP-konstruktion 0,13 1485,744 87235 

Mineralulls-
konstruktion 

0,18 
2057,184 

6869 

Skillnad 0,05 571 80366 

 

Fördelen med VIP-konstruktionen är den energi hushållet sparar in tack vare det högre U-värdet. 

Förutom att huset blir billigare i drift är det också till miljöns fördel när man minskar 

energianvändningen. VIP konstruktionen resulterar i en energibesparing med 571 kWh/år vilket 

motsvarar 466 kr då energipriset är 81,53 öre/kWh. Nackdelen med VIP konstruktionen är den 

höga investeringskostnaden. För det hus vi har valt att studera skulle skillnaden i 

investeringskostnad bli 80366 kr. Med en energibesparing värd 466 kr/år används 

nuvärdesmetoden för att räkna ut hur många år det tar att få den högre investeringen återbetalad. 

Nuvärdesmetoden används för att räkna ut hur mycket kapital som betalas ut/sparas in i 

framtiden är värt idag. 

                               

K0 = Nuvärde 

a = Annuitet varje år 

r = Räntesatsen 

n = Antal år 

Räntesatsen sätts till 2 % som motsvarar normal inflation. 

Med nuvärdessummaformeln och följande värden för antalet år sammanställs följande tabell: 

Antal år Nuvärdet av inbesparad energi (kr) 

10 4186 

20 7620 

50 14643 

100 20084 

500 23299 

1000 23300 
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Här syns tydligt att med en räntesats på 2 % och ett låst elpris på 81,53 öre/kWh kommer den 

högre investeringen aldrig att kunna betala igen sig. 

4.3.7 Slutsats 

Denna studie har visat att det med ganska enkla medel går att minska energianvändningen för ett 

småhus. Tekniken och materialet existerar. Dock är användningen och utbredningen av VIP så 

pass begränsad idag att kostnaden för det är många gånger högre än för vanlig 

mineralullsisolering. Som det ser ut idag är den årliga energibesparingen inte värd tillräckligt 

mycket för att den högre investeringen ska betala igen sig då man tar hänsyn till räntekravet. 

Detta har delvis att göra med den avgränsning att inte ta hänsyn till elprisutvecklingen som gjorts. 

En intressant fråga som ställts är hur mycket VIP får kosta för att investeringen ska vara 

återbetald efter 20 år. I tabellen ovan ser vi att nuvärdet av den inbesparade energin efter 20 år är 

7620 kr. Det innebär att investeringen får vara 7260 kr högre och alltså priset per m² ungefär 86 

kr, att jämföra med de 900 kr/m² som VIP kostar idag. 

5 Befintliga projekt 

5.1 Introduktion 
Som poängterats tidigare så är användningen av VIP väldigt begränsad i dagsläget, framför allt 

p.g.a. den höga kostnaden. Men användning av VIP förekommer och tekniken har tillämpats vid 

byggandet av småhus. Dock är det vanligaste användningsområdet för VIP i bl.a. kylskåp och 

transportboxar (Byggahus, 2012). Det är önskvärt att kylskåpet ska ta liten plats och att 

förvaringsboxen ska vara enkel att frakta. Mängden och kostnaden för VIP till dem är liten vilket 

gör det till ett bra användningsområde. Ytterligare en relativt vanlig tillämpning av VIP sker i 

takterassgolv, burspråk och takkupor. Här blir det intressant p.g.a. det begränsade utrymmet i 

konstruktionerna. Om vanlig mineralullsisolering istället hade används krävs mer utrymme för att 

uppnå samma värmemotstånd, utrymme som inte finns. Användning har även förekommit för 

bevarande och renovering av kulturmärkta byggnader där utrymmet varit minimalt. I Sverige 

finns det idag en leverantör av VIP, T Knutsson. De marknadsför sin produkt enligt följande: 

”Dagens och definitivt morgondagens energipriser kräver innovativa isoleringslösningar. Vacupor 

är ett nytt material på marknaden som kommer till sin fulla rätt där snåla utrymmesmarginaler 

kombineras med höga krav på isolering. Förutom vid nybyggnation kan stora besparingar göras 

vid tilläggsisolering i gamla byggnader utan att interiör eller exteriör behöver förändras. Kyl- eller 

värmningsapparater kan utformas optimalt i alla avseenden gällande isolering. Utan avkall på 

funktion blir de t.ex. enklare att transportera och installation i trånga utrymmen går smidigare.” 

(T Knutsson, 2010). 

Tillämpning av VIP som huvudsaklig isolering i småhus måste ändå anses som ett fortfarande 

experimentellt område, trots många studier och forskning inom området. Anledningen till detta 

är bl.a. de krav som ställs för ett sådant genomförande i enlighet med den Europeiska 

Konstruktion Produkt Direktivet. Några av kraven ser ut som följer (Gohardani, 2010): 
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• Krav på struktur beträffande stabilitet samt mekaniskt motstånd 
• Krav på säkerhet vid brand 
• Krav på hälsa, miljö samt hygien 
• Krav på säkerhet vid användande 
• Krav på akustik som innefattar skydd mot oljud 
• Krav på värme som innefattar god energiekonomi 
• Krav på användning under hela livslängden 

Nedan redogörs för lyckade projekt där VIP används. 

5.2 Landschlacht, Schweiz 
2003 genomfördes ett lyckat projekt med VIP i Landschlacht i Schweiz. En villa som skulle 

renoveras hade en fasad till stor del bestående av panoramaglasfönster. Detta medförde att husets 

värmelegage var förhållandevis högt. Att det dessutom var viktigt att husets boyta skulle vara 

maximerad gjorde att VIP skulle vara en bra lösning. Ytterväggarna fick högre U-värde och 

kompenserade för legaget genom de stora fönsterareorna och tack vare de tunna panelerna 

maximerades boytan. VIP monsterades i en metallram och man hade även tagit hänsyn till om 

panelerna skulle gå sönder. Om de skulle punkteras fanns ett lager 60 mm tjockt mineralullslager i 

väggen som gjorde att U-värdet ändå inte skulle understiga en kritisk nivå (Gohardani, 2010). 

5.3 Knetzgau, Tyskland 
2000 skulle en villa i Knetzgau i Tyskland renoveras. Huset var placerat så pass nära tomtgränsen 

att en begränsning på endast 6 cm tilläggsisolering fanns. För att ändå uppnå önskat U-värde 

användes VIP. Monteringen utfördes genom att horisontella plastskenor först monterades som 

sedan VIP kunde fästas vid. Resultatet blev en yttervägg, som innan hade ett U-värde på 0,6-0,75 

W/(m2K), och som efter VIP-lösningen hade ett U-värde på 0,19 W/(m2K). Om VIP skulle 

punkteras skulle fortfarande konstruktionen ha ett U-värde på 0,32 tack vare den kompletterande 

isoleringen. (Gohardani, 2010). 

5.4 Bersenbrück, Tyskland 
I Bersenbrück i Tyskland tilläggsisolerades ett passivhus med VIP. 20 mm VIP tillsammans med 

kompletterande cellplast användes i konstruktionen. Denna lösning resulterade i ett U-värde på 

0,15 W/(m2K). (Gohardani, 2010). 

6 Forskning och framtid 
Framtiden för VIP ser ljus ut. Dagens samhälle har ett behov av ett material som kan komma att 

delvis ersätta, eller komplettera, dagens konventionella isoleringsmaterial. VIP har en mycket 

högre värmeisoleringsförmåga vilket är en av anledningarna till denna sökta övergång, men även 

att mineralullsioleringen tar upp en större yta än vad VIP gör för att få samma 

värmeisoleringsförmåga. Detta kan förstås genom EU:s ställda krav om att minska utsläpp av 

växthusgaser och förbättra energieffektiviteten för att kunna minska energiförbrukningen i det 

stora hela (Europeiska Kommissionen, 2011). Så att forska vidare inom användningsområden för 

VIP är högst aktuellt för att lyckas nå detta krav som EU ställt på att minska energiförbrukningen 

med 20% till år 2020. Men det är minst sagt en självklarhet att denna bygglösning kommer att 

vara högst aktuell om inte redan nu, så inom en väldigt snar framtid. Det går att enkelt se 

stegföljden för processen där energipriser stiger och kan antas stiga i framtiden, energieffektiva 
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lösningar krävs – inte bara för ekonomin utan även för miljön, och slutligen blir detta en 

standardiserad bygglösning för att uppnå de krav som ställs. Det är även i entreprenörernas 

intresse att använda denna bygglösning med VIP. Precis som det skrivits om i Studie 1 ovan så 

för att uppnå samma effektivitet som VIP med mineralullsisolering krävs en tjockare vägg. I de 

fall där tilläggsisoleringen görs på insidan leder det till en förlorad beboelig yta vilket ger ett lägre 

försäljningspris som entreprenörerna gärna vill motverka. Inom utvecklingen läggs särskilt 

mycket resurser ner på att försöka lösa problemet med de köldbryggor som uppstår i 

anslutningen mellan VIP (Gudmundsson, 2012). Olika material för omslutningshöljet undersöks. 

Även tester av olika kärnmaterial undersöks, bl.a. för att maximera en panels livslängd. En 

professor i byggnadsmaterialteknik vid Högskolan i Gävle, Christer Sjöström, är övertygad om att 

materialet får ett kommersiellt genombrott inom tio år (Byggahus, 2011). 

7 Diskussion 
I denna rapport undersöks tillämpning av VIP i småhus. I dagsläget är användningen av VIP 

väldigt begränsad och används främst som tilläggsisolering. Anledningen till detta är framförallt 

det höga priset och brister i tekniken. Då mycket forskning bedrivs inom området kan man anta 

att dessa brister kommer att lösas och att VIP i framtiden kommer bli bättre och billigare än idag. 

Om användningen av VIP är lönsamt eller inte beror i stor grad av markpriset. Det innebär att en 

ökad användning av VIP först borde växa fram i centrala delar i större städer där markpriserna är 

höga. I centrala delar av städer är småhus få till antalet. Istället kommer en storskalig användning 

av VIP troligtvis först ske vid byggande av flerbostadshus, kontorshus, gallerior och liknande, 

som är vanliga objekt i en stadskärna. Då användningen och efterfrågan av VIP ökar kommer 

priset att sjunka och användningen kunna sprida sig längre ut från stadskärnan. Denna utveckling 

torde då leda till att användningen av VIP i småhus kan komma att bli lönsam, även en bit 

utanför staden. 

Som nämnts ovan är det framför allt i storstäder där markpriserna är höga som VIP först 

kommer att vara lönsamt. Om det går att för varje våning, vid byggande av t.ex. ett kontorshus, 

spara in ett antal kvadratmeter innebär det en stor besparing i total yta och därmed ett högre 

försäljningspris. Detta kan komma att innebära att en byggherre anser det vara lönsamt att bygga 

med VIP trots att samma byggnad inte var intressant vid bygge med vanlig mineralullsisolering. 

VIP är också särskilt intressant vid bygge av småhus ovanpå befintliga byggnader. Som tidigare 

nämnt är det ett koncept som har kommit fram på senare år och det är högst aktuellt att kunna 

bespara bostadsyta för att kunna sälja bostäderna till högst möjliga pris.  

I markbesparingsstudien visade resultatet på att det är lönsamt med VIP i storstadsregioner och 

egentligen i alla områden där markpriset överstiger 20653 kr/m². Detta resultat kan anses vara 

aktuellt för småhus i liknande storlekar som för det hus som har använts i dessa studier. Men det 

ska även påpekas att om det är ett småhus som byggs i mindre storlekar sparas inte samma 

mängd yta in, vilket gör att markbesparingen inte blir lika påtaglig som den blir för större småhus. 

En av anledningarna till den begränsade användningen av VIP är bristerna i tekniken. De 

köldbryggor som uppstår i anslutningen mellan panelerna sänker det totala U-värdet relativt 

mycket. Ytterligare en nackdel är att VIP är ett ömtåligt material som kräver stor försiktighet vid 

hantering av det. Om en panel punkteras förloras en stor del av det höga värmemotståndet. Då 
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mycket forskning bedrivs inom området är det troligt att dessa problem i framtiden är lösta. 

Detta kommer då säkerligen leda till en högre efterfrågan och som följd även ett lägre pris. En 

möjlig lösning till problemet med köldbryggorna skulle kunna vara ett alternativt material till det 

omslutande höljet. 

Det höga priset för VIP är också en av anledningarna till att det inte används mer än vad det gör. 

Priset påverkas bl.a. av hur panelerna produceras. Med den låga efterfrågan som råder idag är det 

inte lönsamt med en mer industriell tillverkningsmetod. Idag sker de flesta moment manuellt 

vilket är en tidskrävande och dyr metod. En högre efterfrågan kommer troligtvis ändra 

produktionsprocessen till ett mer effektivt och billigt. Transportkostnaden borde även den kunna 

påverkas av efterfrågan. Idag finns inga producenter av VIP i Sverige utan det måste importeras 

vilket påverkar prissättningen negativt. En ökad efterfrågan torde leda till fler producenter och 

vidare en lägre prissättning. Monteringen av VIP är en mer krävande uppgift än monteringen av 

minerallullsisolering. Stor försiktighet krävs vilket leder till att fler arbetstimmar går åt än för 

mineralullsisolering. En intressant lösning för detta skulle vara att integrera VIP i prefabricerade 

element som sedan fraktas till byggplatsen. Detta borde påverka monteringstid och kostnad 

positivt.  

I studierna har flertalet avgränsningar gjorts. Bl.a. har hänsyn ej tagits till köldbryggorna som 

uppstår mellan panelerna. Detta leder till att resultatet av studierna är något missvisande med den 

teknik som existerar idag. Istället är resultatet i hög grad intressant då denna brist är löst, något 

som kanske kan vara fallet inom kort tid. 
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8 Tomt 5:7 

8.1 Fastigheten 
Huset har placerats på en höjd på fastigheten som är belägen i Kiruna. Denna höjd är inte bara 

till fördel för vattenavrinningen utan ger även en fin utsikt. Placeringen är praktisk då hänsyn har 

tagits till den väg som går utanför tomten med en infartsväg som leds upp till huset. Huset är 

riktat så att det är eftermiddagssol/kvällssol på terrassen och även köket ligger då i läge för 

mycket ljusinsläpp under dagen. För situationsplan, se Bilaga A, Ritning 1. 

8.1.1 Huset 

Huset är tänkt att rymma en tvåbarnsfamilj och en huvudtanke har varit att skilja sovrummen 

från resten av huset. Huset är en tvåplansvilla. På övervåningen finns en uteterrass utanför det 

stora sovrummet. På nedervåningen tar man sig ut till gården på baksidan av huset via 

altandörren i vardagsrummet. Huvudentrén förefaller naturligt att ha på kortsidan av huset dit 

infartsvägen leder. Se Bilaga A, Ritning 2, 3 & 4 för sektionsritning och fasadritningar. Den idé 

som genomsyrar husets utseende och struktur är ett stort ljusinsläpp och öppna ytor för en trevlig 

och öppen miljö att vistas i.  

8.1.2 Planlösning 

Huset har alla tre sovrum på övervåningen, två badrum varav det på övervåningen har ett 

bubbelbadkar och det på nedervåningen har en dusch. Vardagsrum och kök har integrerats så att 

de inte är avskilda utan delar en gemensam yta för luftig och öppen miljö. En yta har avsatts på 

nedervåningen till en eventuell sovplats för husets handikappanpassning. Tvättstugan och det 

separata rummet för fjärrvärmecentralen nås från hallen. Se Bilaga A, Ritning 8 för planlösningen. 

Ventilationsaggregatet har ställts på kallvinden med tillgång för underhåll från hallen på 

övervåningen, se Bilaga A, Ritning 9. 

Husets bruksarea som är boarea, BOA, är 139,8 m2. 

Husets bruksarea som är biarea, BIA, är 4,83 m2. 

Husets tempererade area, Atemp, är 139,8 m2. 

Husets byggnadshöjd är 5,6 m. 

8.2 Byggteknik 
Energibehov 

Den givna mängden energi som fastigheten har att tillgå är 17 MWh/år. Uträkningar och värden 

rörande fastighetens energibehov, se Bilaga B, Energibehov. Byggnadens energibehov beror av 

flera olika faktorer och beräknas med formeln: 

Q = (ΣUA + Mu * Cpl + MT * Cpl * (1 - ᶉ)) * Skorr + Qvv 

Det är framförallt transmissionsförlusterna (UA) som bidrar till den största förlusten. 

Transmissionsförlusterna beror av byggnadens klimatskärm och hur pass bra värmemotstånd den 

har. Med flera olika konstruktionslösningar och överslagsberäkningar för energibehov testade, 

kunde till slut klimatskärmens struktur och de olika byggnadsdelarnas U-värden fastställas. För att 

ta hänsyn till köldbryggorna har ett påslag med 10 % på U-värdet gjorts. Byggnadens viktade U-

värde är 0,18 W/m²K och uppfyller BBR:s minimikrav på 0,4 W/m²K. Läckluftsförlusterna (Mu) 

påverkar husets energibehov. Läckluften uppskattas till 0,08 oms/h. Energi går även förlorad 
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p.g.a. ventilation.  Då ett FTX-system används räknas med en värmeåtervinning på 80 %. För 

energin som går åt till uppvärmning av varmvatten (Qvv)används ett schablonvärde på 1800 

kWh/år + 18 kWh/(m2år). Med fastigheten belägen i Kiruna, en dimensionerande 

utomhustemperatur på 33°C och en dimensionerande inomhustemperatur på 20 °C ger detta ett 

Skorr-värde (gradtimmar) på 155740. Fastighetens totala energibehov kan nu beräknas till 16,9 

MWh/år och klarar alltså maxkravet på 17 MWh/år 

8.2.1 Köldbrygga 

För det utformade huset har en köldbrygga funnits som kan tänka sig vara kritisk. På 

övervåningen utanför stora sovrummet finns en terrass för diverse olika aktiviteter. Denna terrass 

ger huset en, estetiskt sätt, väldigt positiv aspekt. Problemet är då främst under vintern, men även 

under dagar med kraftig nederbörd, att nederbörden får svårt att rinna av terrassen om detta inte 

löses på ett effektivt sätt. 

I huset är det tänkt att mellanbjälklaget kommer att gå över hela första våningen vilket innebär 

samma mellanbjälklagskonstruktion inne i huset som på terrassen. Därför görs antagandet att det 

kommer att leda till ett stort värmeutsläpp om det inte görs någon förbättring av konstruktionen 

vid sektionen för terrassen. Det har lösts genom att tilläggsisolera med 145 mm Jackofoam 

isolering från Jackon Isolering (2012). Eftersom huset är beläget i Kiruna kommer det att få utstå 

stora snölaster vilket gör att det måste tas hänsyn till vid dimensionering av terrassen. Det är bl.a. 

därför denna isolering har valts för att den är skapad för att kunna ”tåla höga belastningar 

samtidigt som det ska klara av fuktiga miljöer under lång tid.” (Jackon, 2012). Det är ingen 

väsentlig skillnad i värmegenomsläpplighet då 𝜆-värdet för Jackofoam är 0,037 W/m2K medan 

mineralullsisolering har 0,036 W/m2K. På denna läggs ett skikt av vindpapp, detta är viktigt 

eftersom denna yta är utsatt för utomhusmiljö. Dessa lager är de som är väsentliga för 

köldbryggan, i övrigt tillkommer några lager för att utforma terrassen så som den kommer att se 

bra ut, men dessa har ingen betydelse för köldbryggan. Det som dock är väsentligt att nämna är 

att avrinningen av nederbörden som nämndes ovan löses genom att påsalningen av träreglar 

ändrar i höjd, där det vattentäta skiktet ligger på dessa reglar. Ju längre ut från terrassen, desto 

lägre höjd på reglarna. Höjden kommer att regleras så att ytan får en lutning på 1:100. 

I beräkningen för köldbryggan användes en inomhustemperatur på +20ºC och 

utomhustemperaturen -30ºC. Flödesförändringen visas i figuren nedan där det av 

temperaturstapeln framgår vad som är inomhus och vad som är utomhus. Förenklingar som har 

gjorts är att ett R-värde har valts för panel och luftspalt och även terrassens yttersta lager från 

terrassbeläggningen till vindpappen. Denna förenkling har gjorts för att värmemotståndet kan 

antas vara lika effektivt som panelen då det endast är trä och luft som är de material som gör en 

skillnad i värmeisoleringen. T.ex. det vattentäta skiktet försummas då det antas att den inte bidrar 

med ett väsentligt värmemotstånd. Resultatet med denna lösning gav en läckflödeskoefficient på 

9,21 W/m. Programmet som användes för denna lösning var COMSOL Multiphysics. För ritning 

över denna konstruktion, se Bilaga A, Ritning 19. 
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Figur 7. Värmefördelning över terrassen. 
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8.2.2 Byggtekniska lösningar 

För monteringsanvisningar av bärande konstruktioner, se Bilaga D, Monteringsanvisning. 

8.2.2.1 Grund 

För ritning över grundkonstruktionen, se Bilaga A, Ritning 17.  

8.2.2.2 Bärande stomme 

För ritning över anslutning yttervägg-mellanbjälklag samt tak, se Bilaga A, Ritning 16 & 18.  

8.3 Konstruktion 

8.3.1 Grund 

Husets grundläggningsmetod är platta på mark. Underst mot marken finns ett dränerande skikt 

av tvättad makadam. Ovanpå makadamen finns ett lager 400 mm tjock markisolering, cellplast, 

som är en vanlig isoleringstyp vid grundläggning tack vare dess bärande egenskaper. Själva plattan 

är en 100 mm tjock betongplatta med PE-folie ovanpå som fuktspärr. Plattan är förstärkt i 

kanterna Bilaga A, Ritning 17. 

8.3.2 Bärande stomme 

Den bärande stommen i huset är träregelstommar i ytterväggarna och bjälklagen där kraften från 

mellanbjälklag och vindsbjälklag överförs till ytterväggarna som sedan för ner krafterna till 

plattan. Väggarna består av 170x45 mm reglar med mellanliggande isolering och ett cc-avstånd på 

600 mm. Ytterligare ett skikt med 45x45 mm reglar med mellanliggande isolering finns för fäste 

av invändig beklädnad. Mellanbjälklaget går över hela nedervåningen och är konstruerad på 

samma sätt förutom den del där en terrass är belägen på övervåningen. Med samma metod som i 

väggarna är det 170x45 mm reglar som är de bärande komponenterna. Tillägget av material vid 

terrassen är främst för att motverka en eventuell köldbrygga där hänsyn har tagits till avrinning av 

nederbörd vid utformningen. För de sektioner där fönster har placerats har hänsyn tagits till att 

centrumavståndet mellan de bärande träreglarna bibehålls. För att undvika stora värmeförluster 

från fönster har 3-glasfönster valts, detaljer kan ses i Bilaga A, Ritning 15. 

8.3.3 Tak 

Ur bärförmågesynpunkt är takkonstruktionen byggnadens mest väsentliga del. Spännvidden för 

pulpettaket är närmare 10 meter. För det aktuella pulpettakets utseende, se figur nedan. 
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Figur 8. Pulpettak. 

För hållfasthetsberäkningar för takstolen se Bilaga C. Hållfasthetsberäkningarna resulterade i 

följande val av virke och dimensioner.  

Överram: C16 45x195 mm 

Underram: C14 45x195 mm 

Tvärgående stänger: C14 45x95 mm 

Diagonaler: C40 45x95 mm 

8.4 Installationer 

8.4.1 Värme 

Fastigheten kommer att vara ansluten till kommunens fjärrvärmenät. Uppkopplingen mot nätet 

är smidig då kommunens ledning är förlagd i vägen precis utanför tomtgräns. Serviceledningen 

går upp genom husets grundplatta och in i fjärrvärmecentralen. Därifrån distribueras värme via 

ett vattenburet två rörs radiatorsystem till husets alla rum. Vad gäller rördragningen har hänsyn 

tagits både till praktiska, ekonomiska och estetiska aspekter. Rören är i huvudsak dragna i plattan 

vilket leder till att synligt dragna rör längs väggar undviks. Dragningen är gjord så att hål i 

våtrumsutrymmen undvikits vilket annars kan leda till risk för fuktskada. Kopplingar och 

förgreningar är gjorda ovan plattan för att underlätta underhållsarbete. För rördragning och 

principskiss, se Bilaga A, Ritning 10 & 11. 

Vid dimensioneringen av radiatorerna är effektbehovet för respektive utrymme intressant. 

Följande formel används för rummens. 

 ̇F,dim = ΣUA(Ti,dim – Tu,dim) + Mu * Cpl * (Ti,dim – Tu,dim) + (1 - ᶉ) * MT * Cpl * (Ti,dim – Tu,dim) 

För uträkning av respektive rums transmissionsförlust har rummets olika delars U-värden och 

dess areor används. 10% påslag på U-värdet har gjorts för att ta hänsyn till köldbryggor. De 

fönster som har valts till huset är från Norlux fönster (Norlux Fönster, 2012). Modellen är 

NTech Passiv Envrider och har ett U-värde på 0,7 W/(m2K). De glasdörrar som används är 

också från Norlux fönster med ett U-värde på 1,1 W/(m2K). 
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Med de ingående faktorerna kända och uträknade kan respektive rums effektbehov beräknas. De 

valda radiatorerna är panelradiatorer från Purmo (2012) med modellnamnet Purmo Compact. 

Valet av fjärrvärmecentral är baserat på tryckförlusten i rörsystemet. Den längsta sträckan är den 

dimensionerande sträckan. Med en total tryckförlust i systemet på 16,8 kPa väljs en 

fjärrvärmecentral från Pewo (2012) med modellnamnet pewoCompact 10-50 kW. Den klarar av 

det aktuella tryckfallet och är en typisk central för villor i vår storlek. För uträkningar och mer 

ingående information se Bilaga B, Värme. 

8.4.2 Ventilation 

För att uppfylla gällande ventilationskrav ur BBR har huset försetts med ett FTX-system, 

mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. En uträkning av tre möjliga 

dimensionerande fall har gjorts: 

Fall 1: 0,35 l/sm2 

Fall 2 tilluft: 4 l/s per sovplats + 0,35 l/sm2 i vardagsrum och hall 

Fall 3 frånluft: 10 l/s i kök, 10 l/s i bad-/duschrum + 1 l/s per m2 över 5 m2, 10 l/s tvätt-

/torkrum 

Det kunde fastställas att kravet på 0,35 l/sm2, och totalt 51 l/s var dimensionerande 

ventilationsbehov för vårt hus. För de valda flödena till resp. rum, se Bilaga B, Ventilation. 

Vid dragningen av ventilationskanaler har hänsyn tagits till var till- och frånluftsdonen bäst är 

placerade. Frånluftsdon har inte placerats för nära tilluftsdon för att undvika att tilluften sugs ut 

direkt utan att ha uppfyllt sitt syfte. Kanalerna är dragna i vinds- resp. mellanbjälklag. Kanalerna 

når mellanbjälklaget och nedervåningen via en dragning i en innervägg. FTX-aggregatet är 

placerat på vinden och är tillgänglig för underhåll via hallen på övervåningen. Luften från köket 

förs ut ur huset utan värmeåtervinning för inte dålig lukt ska återföras in i huset. Uteluften tas in 

via en kanal som mynnar i sidan på taket. Avluften förs ut via en kanal upp genom taket. Detta 

leder till att ny fräsch uteluft inte riskerar att blandas med avluften. För ventilationskanalernas 

dragning, se Bilaga A, Ritning 9. 

Det valda FTX-aggregatet har valts med hänsyn till det flöde och de tryckförluster, se Bilaga B, 

Ventilation, som systemet kräver och ger upphov till. Tryckförlusterna över donen samt ett 

tilluftsgaller är inräknade. Aggregatets tryckförlust har försummats. FTX-aggregat HERU 75 S2A 

har valts från Luftbutiken (2012). För att kontrollera huruvida det valda aggregatet klarar av de 

krav som ställts fanns uppgifter i aggregatets bruksanvisning. Figur 9 nedan visar på att kravet på 

ett flöde av 0,051 m3/s och en total tryckförlust på 275 Pa klaras av där den röda pricken 

representerar skärningen mellan dessa två krav. Dessutom är det ett aggregat som är anpassat för 

kallvind vilket är fallet för detta objekt. En spårgasmätning har gjorts för att kontrollera 

ventilationen, se Bilaga B, Ventilation. 
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Figur 9. Tryck/flödes-diagram där den röda punkten visar det studerade fallet (Luftbutiken, 2012). 

 

8.4.3 Sanitet 

Huset är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Vid tomtgränsen ansluts husets servisledning 

till kommunens ledningar som är belägna i vägen. Både vatten- och avloppsledningar förs upp till 

övervåningen via ett schakt, se Bilaga A, Ritning 12. 

8.4.3.1 Tappvatten 

Vattenledningen förs in underifrån genom plattan upp i värmecentralen. Därifrån distribueras 

kall- och varmvatten ut till tappvatteninstallationer. En del av ledningarna är nedgjutna i plattan 

för att bl.a. minimera ledningssträckan och materialåtgång. Övriga är dragna längs väggar, bl.a. för 

att inte bryta igenom skikt i våtrummen. Hänsyn har även tagit till det estetiska resultatet vid 

husets rördragning. För principskiss och rördragning, se Bilaga A, Ritning 12 & 13. 

För dimensionering av rörsystemet och tryckfallsberäkning, se Bilaga B, Sanitet, samt följande 

kommentarer. 

Maximalt normflöde i småhus är 0,7 l/s för kall- resp. varmvatten. Ett tillägg på 0,2 l/s för husets 

totala flöde görs för gårdsbevattning. 

Det levererade trycket från kommunen vid tomtgränsen är 550 kPa. 

 

Det totala tillgängliga trycket fås genom att subtrahera den totala tryckförlusten, 172 kPa, från det 

levererade trycket 550 kPa. Resultaten blev ett tillgängligt tryck på 378 kPa. Utifrån det har en 

blandare valts från FM Mattson (2012). Blandaren stryps något för att uppnå ett maximalt flöde 
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på 0,24 l/s enligt gällande regler. Nedanstående figur visar den valda blandarens tryckfallskurva 

där den röda punkten markerar skärningspunkten för det tillgängliga trycket och det givna flödet. 

 

 
Figur 10. Tryckfallskurva över vald blandare, röd prick representerar det aktuella tryckfallet (FM Mattson, 2012). 

8.4.3.2 Spillvatten 

Spillvattenledningarna är nedgjutna i plattan och har utformats med hänsyn till tillgängliga 

standardrör och dragits för att underlätta flödet. För principskiss och rördragning, se Bilaga A, 

Ritning 12 & 13. 

För dimensionering av rörsystemet, se Bilaga B, Sanitet. 

Luftningsledningen går genom taket och har valts enligt Bilaga B, Tabell 4 i utdelat 

föreläsningsmaterial, ”Sanitetsföreläsning”, till 100 mm då DUT är -30°C för Kiruna. 

8.4.4 El 

Följande kommer att behandla våra tankar och val kring husets el samt dimensioneringen av 

huvudsäkring. Eldragningen utgår från husets elcentral som är placerad direkt till vänster om 

huvudentrén. Därifrån är elen dragen i väggar och bjälklag fram till lämpliga platser och 

utrustning i huset. Se Bilaga A, Ritning 14 för eldragningen. 

8.4.4.1 Huvudsäkring 

En huvudsäkring sitter nära elmätaren (se figur nedan) och har två syften. Om något går sönder 

skyddar den husets elanläggning och den begränsar den mängd ström som man kan ta ut på en 

och samma gång. Väljer man en för liten huvudsäkring går den sönder om för mycket el tas ut. 

Om elanvändningen är låg finns risken att man har för stor säkring och betalar en onödigt hög 

fast avgift. Ju större huvudsäkring (högre ampere) som används desto mer el kan förbrukas 

samtidigt, men samtidigt ökar abonnemangsavgiften med säkringens storlek (Vattenfall, 2012). 
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Figur 11. Elmätare och huvudsäkring (Vattenfall, 2012). 

Det allmänna eleffektbehovet, dit kyl, frys, eluttag, belysning m.m. hör är 13282 W (Armatur & 

Elservice, 2012). Detta är redovisat i Bilaga B, El. Vid bestämmande av huvudsäkring och husets 

totala eleffektbehov är 70 % av det allmänna behovet inräknat enligt gällande regler. Att faktorn 

0,7 används är med anledning av att det inte är troligt att alla elinstallationer används samtidigt. 

Husets FTX-aggregat har ett effektbehov på 226 W. I beräkningarna har även tagits hänsyn till 2 

motorvärmare med vardera 500 W effektbehov. Summan av dessa effektbehov ger oss ett totalt 

behov av 10,53 kW, se bilaga. 

Med husets totala eleffektbehov uträknat kan strömbehovet beräknas då husets huvudspänning U 

redan är känd. Sedan återstår bara att välja huvudsäkring. Se uträkningar i bilaga. 

Med ett strömbehov på 15,2 kW väljer vi en huvudsäkring på 16 kW som är den lägsta som 

elbolagen tillhandahåller. 

8.5 Materialval 

8.5.1 Utvändigt takmaterial 

8.5.1.1 BBR:s krav 

Brandskydd 

”Byggnadsdelar delas in beroende på funktion i följande klasser… 

– Taktäckning klass BROOF (t2).  

– Beklädnad brandteknisk klass K210/B-s1,d0.” 

(BBR, 2012, s. 125 kap 5:231) 

 

Kommentar: Detta påverkar materialvalet av taktäckning genom att dessa krav måste tas hänsyn 

till. Svensk standard följer dessa krav, därav garanteras att dessa krav uppföljs vid material från 

svenska leverantörer. 
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”Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt att den 
endast kan ge ett begränsat bidrag till branden.” 
(BBR, 2012, s. 185 kap 5:62) 
 
Kommentar: De takmaterial som vi väljer mellan hör till de vanligaste alternativen vilket gör att 
detta krav påverkar vårat val särskilt mycket. 

Fuktskydd 

”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell 
tillväxt som kan påverka människors hälsa.” 
(BBR, 2012, s. 207 kap 6:51) 
 
Kommentar: Detta krav tas hänsyn till vid utformningen av taket och redovisas tydligast i kapitlet 
om byggtekniska lösningar.  
 
”Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas 
så att utifrån kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar…” 
(BBR, 2012, s. 211 kap 6:5324) 
 
Kommentar: 
Se kommentar ovan. 
 
”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet ska 
ha ett vattenavvisande ytskikt.” 
(BBR, 2012, s. 213 kap 6:5332) 
 
Kommentar: De takmaterial som vi har i åtanke uppfyller detta krav. 
 
Säkerhet vid användning 
”Byggnader vars yttertak kan beträdas ska förses med anordningar som skyddar mot fall och 
därmed personskador. Byggnader ska ha tillträdesanordningar enligt  
avsnitt 8:242 om det inte är uppenbart onödigt.” 
 
”Fasta tillträdes- och skyddsanordningar ska ha tillräcklig hållfasthet och styvhet samt utföras av 
beständigt material. Installationer avsedda för säkerhetslinor ska ha sådan hållfasthet att de kan 
garantera säkerheten vid fall. Kravet på hållfasthet gäller även infästningar av sådana 
installationer.” 
 
”Yttertak som kan beträdas ska ha skäligt skydd mot halkning och utformas så att risken för att 
trampa igenom takytan begränsas.” 
(BBR, 2012, s. 246-247 kap 8:241) 
 
Kommentar: Trots att det är ett låglutande tak måste dessa krav följas, det som är mest aktuellt 
för materialvalet är det sista citatet där det måste tas hänsyn till halkrisken och starkt material för 
att inte penetrera taktäckningen. 
 

8.5.1.2 Egna krav 

 Beständighet/Livslängd – Högre betyg för material som klarar de yttre förhållandena 

bättre. Fördelaktigt är om materialet har en så lång livslängd som möjligt. 
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 Investeringskostnad – Ju lägre investeringskostnad desto bättre. 

 Miljöpåverkan – Fördelaktigt är om materialet har som sämst klass B från SundaHus. 

 Underhåll – Hur ofta kräver materialet underhåll och hur praktiskt är det att genomföra? 

 Ljud – Ett takmaterial som inte låter vid nederbörd. 

 Estetik – Stilren och enkel design, modernt och matcha fasaden. 

 Tillgång – Fördelaktigt om materialet är enkelt tillgängligt på marknaden. 

 Anläggningstid – Snabb anläggning/montering av yttertaksmaterialet ger högre betyg. 

 Vattenavrinning – Regnvatten rinner med fördel av taket. 

8.5.1.3 Materialval 

 Tätskiktsmatta – En tätskiktsmatta kan bestå av olika ämnen och sorts material. Det finns 

bl.a. tätskiktsmatta innehållande bitumen eller PVC-duk (Icopal, 2012). Tak med 

låglutande tak ställer högre krav på taktäckningen på så sätt att t.ex. nederbörd inte rinner 

av lika enkelt som vid en brantare taklutning. Det gör att det finns olika kvalité på 

tätskiktsmattor och hänsyn ska tas till det aktuella fallet beroende vad för lutning man har 

på taket. 

 Betongtakpannor – Dessa takpannor tillverkas av betong istället för tegel vilket förstås 

från namnet. Betongtakpannorna ger ett större urval av möjligheter när det kommer till 

färg och form på plattorna (Fondamenta AB, 2012). Plattorna håller sig bättre på plats då 

densiteten hos betong är högre än tegel vilket gör de tyngre (Takpannor, 2012). 

 Plåt – Plåt som utvändigt material har inte alltid varit tillämpbart för vanliga småhus, utan 

under historiens tid har det främst använts på tilläggsbyggnader som t.ex. bodar 

(Plåttak.nu, 2012). Men det blir alltmer vanligt att se villor med plåttak som utvändigt 

takmaterial. En av anledningarna till detta kan tänkas vara att estetiken går mot en mer 

stilren design vilket detta material uppfyller. Det finns en del fördelar med plåttak som 

inte alla material har. Detta är bl.a. den sparade arbetstiden vid montage, god 

vattenavrinning, enkel rengöring och stora möjligheter i utformningen och färgen av 

profilerna. 

8.5.1.4 Värdeanalys 

Investeringskostnader 

Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 

Tätskiktsmatta 495 Bygganalys lilla 
prisbok 

4 

Betongtakpannor 390 Bygganalys lilla 
prisbok 

5 

Plåttak 1080 Bygganalys lilla 
prisbok 

3 

Miljöbedömning 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Tätskiktsmatta B www.sundahus.se 4 

Betongtakpannor A www.sundahus.se 5 

Plåttak  B www.sundahus.se 4 
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Livslängd/Beständighet 

Material Livslängd (år) Källa Vårt betyg 

Tätskiktsmatta 30 www.byggmentor.se 3 

Betongtakpannor 50 www.byggmentor.se 5 

Plåttak 50 www.byggmentor.se 5 

Underhåll 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Tätskiktsmatta Kontrollera att kanter 
inte släpper. 

www.viivilla.se 4 

Betongtakpannor Risk för lavapåväxt 
vars rötter fräter 
sönder betongen. 

www.viivilla.se 3 

Plåttak I princip inget 
underhåll. 

www.euro-inox.org  5 

Estetik 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Tätskiktsmatta Praktiskt och stilrent Egen bedömning 4 

Betongtakpannor Passar inte in i den 
tänkta bilden. 

Egen bedömning 2 

Plåttak Enkel men gammal 
känsla. 

Egen bedömning 3 

 

8.5.1.5 Viktning 

Material   Tätskiktsmatta Betongtakpannor Plåttak 

  Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 

Investeringskostnad 0,2 4 0,8 5 1 3 0,6 

Miljöbedömning 0,2 4 0,8 5 1 4 0,8 

Livslängd/beständighet 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 

Underhåll 0,2 4 0,8 3 0,6 5 1 

Estetik 0,3 4 1,2 2 0,6 3 0,9 

Summa 1   3,9   3,7   3,8 

8.5.1.6 Slutligt val 

Utifrån viktningen ovan kan en tätskiktsmatta från företaget Takcentrum (2012) väljas som 

takmaterial. Modellen kallas ”Mineral Helasta P4” och en grå kulör väljs. Tätskiktsmattan är 

baserad på destillerat bitumen med hög inblandning av SBS-gummi. Detta gör materialet elastiskt 

och böjbart, även i väldigt kallt tillstånd, vilket ofta är fallet i Kiruna där huset är beläget. 

Samtidigt tål tätskiktsmattan även temperaturer på över 100 °C. Mineral Helasta tätskiktsmatta är 

armerade med en kraftig, rötsäker s.k. ”Non-woven Spunbound Polyester”, motståndskraftig mot 

värme och åldrande, vilket medför minimalt underhållsbehov för takmaterialet. Materialet ger 

skydd mot UV-strålning tack vare ett reflekterande skikt av skiffer som dessutom gör ytan 
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halksäker. Materialet går att köpa på rulle om 8x1 m. Mattan är återvinningsbar och dessutom 

väldigt enkel att montera. Utöver detta ger tätskiktsmattan huset ett modernt och stilrent intryck. 

 

Figur 12. Mineral Helasta tätskiktsmatta (Takcentrum, 2012). 

8.5.2 Invändiga golvmaterial 

Här bör kommenteras att detta materialval inte tar hänsyn till våtrum då materialvalet i dessa 

utrymmen är begränsade. Följande citat kan komma att påverka våtrummen också men det är 

främst övriga utrymmen som ska belysas. 

8.5.2.1 BBR:s krav 

Brandskydd 

”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.” 
(BBR, 2012, s. 168 kap. 5:521) 
 
Kommentar: Detta krav innebär inte några begränsningar för materialvalet av golvet för vårt 
objekt då det är tänkt att använda ett konventionellt golvmaterial. 

Golvbeläggningar 

”Golvbeläggningen i 
– utrymningsvägar i byggnader i klass Br1, 
– utrymningsvägar från samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C, 
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– brandslussar ska vara utförd med material med begränsad benägenhet att sprida brand och 
utveckla brandgaser.  
 
Golvbeläggningen i 
– samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C, 
– lokaler i verksamhetsklass 6 
ska vara utförd med material med måttlig benägenhet att sprida brand och utveckla 
brandgaser. 
Golvbeläggningen i avskilda pannrum ska vara utförd med material som inte kan antändas.” 
(BBR, 2012, s. 171 kap. 5:524) 

 

Kommentar: Detta krav påverkar inte vårt objekt då det känns mer aktuellt för större byggnader 

och lokaler. 

Vattenavvisande skikt 

”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög 
luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.” 
(BBR, 2012, s. 214 kap. 6:5332) 
 
Kommentar: Detta krav innebär t.ex. att textilmatta inte är passande som golvmaterial i köket där 
risk finns för väta. Beroende på val kan ytbehandling bli aktuellt. 

Material 

”Material som finns i byggnaden får inte ge upphov till föroreningar i en koncentration som 
medför olägenheter för människors hälsa. 
Material och byggprodukter som förs in i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling 
påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt.” 
(BBR, 2012, s. 227 kap. 6:911) 
 
Kommentar: Här får man vara uppmärksam på materialets miljöklassning så att det inte 
innehåller för mycket skadliga ämnen. Produktval görs från seriös leverantör. 

Fuktskydd 

”Ändringar av golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller 
utläckande vatten ska utformas så fukt inte medför att materialens och produkternas högsta 
tillåtna fukttillstånd överskrids.” 
(BBR, 2012, s. 234 kap. 6:9531) 
 
Kommentar: Vi har tagit hänsyn till detta vid utformningen av våtrummen. 

Halkskydd 

”Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas. I utrymmen 
där lutning, väta, spill eller nedisning ökar risken för halka ska ytmaterialens egenskaper anpassas 
till detta. Oväntade förändringar av ytmaterialens halkegenskaper ska undvikas, särskilt där 
gångriktningen ändras. Ytorna ska utformas utan oväntade små nivåförändringar, ojämnheter 
eller låga hinder som är svåra att upptäcka.” 
(BBR, 2012, s. 243 kap. 8:22) 
 
Kommentar: Detta krav innebär inte några begränsningar för materialvalet av golvet för vårt 
objekt. 
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8.5.2.2 Egna krav 

 Städbarhet – Lättstädat.  

 Hårdhet – Behagligt att gå på, inte för hårt och inte för mjukt. 

 Kostnad – Max 1000 kr/m2. 

 Livslängd – Lång livslängd för att slippa byta ut. 

 Ljud – Ett tyst golv som inte transporterar ljudet från övervåningen till nedervåningen. 

 Miljöpåverkan – Som sämst bedömning B från SundaHus. 

 Halkskydd – Låg halkrisk då barn kommer att vistas i huset. 

 Underhåll – Lättunderhållet och billigt. 

 Tillgänglighet – Lätt att få tag i. 

Estetiska krav 

 Ljust golv 

 Naturliga färger 

 Trivsamt mönster, t.ex. om klinker används, inte för små plattor. 

 Passa in i övriga huset (tapeter, köksinredning). 

8.5.2.3 Materialval 

 Parkett – Då det finns en stor variation, både vad gäller kvalité (hårdhet m.m.) och 

utseende, har parkettgolv blivit det mesta populära och vanligaste golvet i svenska hem 

(Parkettdesign, 2012). Parkett kan läggas i stort sätt överallt, även i t.ex. hall där slitaget är 

särskilt stort. Det passar dessutom bra in oavsett om man väljer en modern eller mer 

klassisk inredningsstil. Genom att kombinera olika träslag kan man uppnå ett önskat 

estetiskt intryck. 

 Linoleum – Linoleum är uppbyggt av förnyelsebara råvaror som linolja, kork och trämjöl, 

och dessutom ingår harts, naturliga färgpigment och juteväv (Forbo-flooring, 2012). 

Detta gör det till ett miljövänligt och därför intressant alternativ. Det finns ett stort urval 

med olika färger och strukturer vilket gör det möjligt att påverka det estetiska intrycket. 

Linoleumgolv har dessutom mycket hög slitstyrka. 

 Klinker – Relativt sätt så är det ganska ovanligt att ha klinkergolv (med undantag från 

våtutrymmen) i Sverige (Dinbyggare, 2011). Detta har delvis att göra med vår starka 

trätradition. Därmed går man miste om ett estetiskt tilltalande, enligt vissa luxuöst, 

lättstädat material. Klinkergolv tål väta och är lätta att torka av. 

 Textilmatta, tuftad - Ett textilgolv är mjukt, varmt, tyst och ger en ombonad känsla 

(Golvportalen, 2012). Det finns i mängder med färger och kvalitéer vilket gör det lätt att 

anpassa till inredning och stil. 

8.5.2.4 Värdeanalys 

Underhåll 

Material Motivering Källa Vårt betyg 

Parkett I www.abljungquist.se/arbetsbeskrivningarGV.pdf  3 

Linoleum II www.abljungquist.se/arbetsbeskrivningarGV.pdf 4 

Klinker III www.abljungquist.se/arbetsbeskrivningarGV.pdf 2 

Textilmatta IV www.abljungquist.se/arbetsbeskrivningarGV.pdf 3 

http://www.abljungquist.se/arbetsbeskrivningarGV.pdf
http://www.abljungquist.se/arbetsbeskrivningarGV.pdf
http://www.abljungquist.se/arbetsbeskrivningarGV.pdf
http://www.abljungquist.se/arbetsbeskrivningarGV.pdf
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Underhållsbetyget baseras på arbetsbeskrivningen för det nödvändiga arbetet. Följande citat 

kommer från den ovan angivna källan. 

I. ”Dammsug av golvet. Lägg ut oljan i ett täckande tunt lager. När all olja sugits upp av 
trät, upprepas utläggningen till dess all olja inte sugs in. Arbeta in det sist lagda lagret 
våt olja med en brun alternativt blå rondell. Arbeta i olika riktningar. Ser golvet torrt 
ut upprepa behandlingen. Torka upp överbliven olja med bomullstrasor. Polera med 
en high speedmaskin. Avsluta med att efterpolera med att lägga en ren skurtrasa 
under maskinens rondell.” 

II. ”Golvet maskinskuras med en blandning av kallt vatten och kem. Skurningen skall 
ske år två håll. Skurvattnet sugs upp med vattensug. Golvet sköljs med rent vatten 
som därefter sugs upp. Mattan får torka. Är den gamla polishen bortsliten på vissa 
partier behandlas dessa med ett lager grund (förseglings) polish och torrpoleras. 
Golvet moppas fritt från damm och därefter lägges två lager toppolish.” 

III. ”I förekommande fall avsyras golvet med ett kalkborttagningsmedel. Därefter skuras 

golvet med en singelskurmaskin och en blandning av grovrent och vatten. Skurvattnet 

sugs upp med vattensug. Sedan sköljes golvet mer rent vatten, som suges upp med 

vattensug och får därefter torka. Klinkeroljan påföres i två tunna lager som får torka 

emellan.” 

IV. ”Pulvret lägges ut med doserings rulle på en yta av cirka 20 kvm år gången. Pulvret 
arbetas in med borstvalsmaskin. När pulvret torkat sugs det upp med 
borstvalsdammsugare.” 

Miljöpåverkan 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Parkett A www.sundahus.se 5 

Linoleum B www.sundahus.se 4 

Klinker B www.sundahus.se 4 

Textilmatta B www.sundahus.se 4 

Kostnad 

Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 

Parkett 600 Bygganalys lilla prisbok, 2011 4 

Linoleum 230 Bygganalys lilla prisbok, 2011 5 

Klinker 1100 Bygganalys lilla prisbok, 2011 2 

Textilmatta 555 Bygganalys lilla prisbok, 2011 4 

Estetik 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Parkett Naturligt och vackert Egen bedömning 4 

Linoleum Ljust och fräscht Egen bedömning 3 

Klinker Lyxig känsla Egen bedömning 5 

Textilmatta Mjukt och tyst Egen bedömning 2 

 

  

http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/


38 
 

8.5.2.5 Viktning 

Material 
 

Parkett Linoleum Klinker Textilmatta 

  Vikt Betyg 
Viktat 
betyg 

Betyg 
Viktat 
betyg 

Betyg 
Viktat 
betyg 

Betyg 
Viktat 
betyg 

Underhåll 0,2 3 0,6 4 0,8 2 0,4 3 0,6 

 Miljöpåverkan 0,1 5 0,5 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Kostnad 0,3 4 1,2 5 1,5 2 0,6 4 1,2 

Estetik 0,4 4 1,6 3 1,2 5 2 2 0,8 

Summa 1   3,9   3,9   3,4   3 

8.5.2.6 Slutligt val 

Det valda materialet har bestämts utifrån den viktning som visas ovan. Vår viktning ledde till ett 

oavgjort resultat mellan två av materialen, parkett och linoleum. Det avgörande valet gjordes 

utifrån personliga preferenser där estetiken har spelat en större roll och gjorde att det valda 

materialet blev parkett. 

Ser man över viktningen och de krav som ansetts vara viktiga så är den viktigaste punkten det 

estetiska. Därför är det valda träslaget ek då det ger ett vackert och behagligt lyster till 

omgivningen vilket uppfyller det krav som ställts angående ett ljust och behagligt golv. Den 

modell som kommer att användas är 1-stav vilket ger lite bredare segment i parkettgolvet än om 

3-stav hade valts (Bygghemma Sverige AB, 2012). Lack har använts som ytbehandling istället för 

olja, som var det andra alternativet, på grund av enklare underhållsarbete (TräGuiden, 2012). 

Ytskiktet består av ett 3,5 mm slitskikt som gör att golvet håller under en längre period än vad 

andra alternativ inom kategorin skulle göra (Bygghemma Sverige AB, 2012). Tjockleken på 

slitskiktet gör att den kan slipas 3-4 gånger innan golvet behöver bytas ut. 

 

Figur 13. Ekparkett 1-stav (Bygghemma, 2012). 

En slutlig kommentar av materialvalet bör ges för att återkoppla till medvetenheten om att 

materialet som valts inte kan användas i våtrum då det inte är praktiskt. Det valda materialet 

parkett har gjorts för majoriteten av ytorna i huset. 
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8.5.3 Fasad 

8.5.3.1 Krav från BBR 

Brandskydd 

”Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper elleringå 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.” 

(BBR, 2012, s. 168 kap. 5:521) 

Kommentar: Då det är de vanligaste fasadmaterialen som vi kommer att välja mellan kommer 

detta krav inte direkt påverka vårt materialval. 

Yttertak 

”Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning.” 

(BBR, 2012, s. 180 kap. 5:55). 

Kommentar: Se kommentar ovan. 

Fukt 

Väggar, fönster och dörrar 
Allmänt råd 
”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.” 

(BBR, 2012, s 211 kap. 6:5324) 

Kommentar: Beroende på materialval kommer hänsyn tas till detta.  Är t.ex. trä aktuellt ska det 

vara behandlat så att det står emot fukt tillräckligt bra. 

8.5.3.2 Egna krav 

 Kostnad – Max 1000 kr/m2 

 Livslängd – Att byta ut fasadmaterialet kostar pengar och det bör därför ”hålla” i omkring 

50 år. 

 Miljöpåverkan – Materialet ska inte vara sådant som har större negativ inverkan på 

miljön. 

 Underhåll – Relativt underhållsfritt, t.ex. färg som står sig länge. 
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 Estetik – Naturlig färg, ej helt slät fasad 

 Montering – Enkel montering, lätt att byta ut 

 Fuktskydd – Ej stor risk för fukt eller mögel 

 Tillgång – Lättillgängligt i Sverige 

 Vindtäthet – Tätt för att inte försämra väggens värmemotstånd 

8.5.3.3 Materialval 

 Träpanel – Trä som fasadmaterial ger många fördelar bl.a. tillgången, hanterbarheten, lätt 

att kapa och borra, enkelt att bearbeta för att skapa olika egenskaper och utseenden, god 

isoleringsförmåga, estetiskt tilltalande då det ger en mjuk och naturnära känsla (TRE-ff, 

2012). Dessa egenskaper har gjort att trä till det vanligaste fasadmaterialet för småhus i 

Sverige 

 Putsad betong – Puts är ett tunt skikt av bruk och används som fasadmaterial (Wikipedia, 

2012). Puts har används som fasadmaterial sedan antiken och har som syfte att hålla ihop 

konstruktionen, skydda den bakomliggande väggen samt att ge väggen en vacker yta. 

Putsbruket innehåller bindemedel, ballast och vatten. Struktur och färg finns i olika 

varianter. Puts är en vanlig lösning till flerbostadshus men används även till småhus. Puts 

är en billig fasadlösning. 

 Tegel – Fasader av tegel står emot fukt bra så länge fasaden är hel (Dinbyggare, 2012). 

Relativt sätt är tegel ett ganska dyrt fasadmaterial men har istället en lång livslängd och ett 

väldigt lite underhållsbehov. En tegelfasads utseende är väldigt typiskt och går ej att 

variera särskilt mycket. Monteringen är tidskrävande då varje tegelsten ska läggas var och 

en för sig. 

8.5.3.4 Värdeanalys 

 

Investeringskostnad 

Material Pris Källa Betyg 

Träpanel 865 kr/m2 Bygganalys lilla prisbok 4 

Puts 750 kr/m2 Bygganalys lilla prisbok 5 

Tegel 1450 kr/m2 Bygganalys lilla prisbok 2 

 

Miljöpåverkan 

Material Bedömning Källa Betyg 

Träpanel B www.sundahus.se 4 

Puts B www.sundahus.se 4 

Tegel A www.sundahus.se 5 

 

Estetik 

Material Motivering Källa Betyg 

Träpanel I Egen bedömning 5 

Puts II Egen bedömning 2 

Tegel III Egen bedömning 3 

 

I: Trä ger ett naturligt och naturnära intryck. Det går att variera stående och liggande orientering 

av panelerna. Fönster- och dörrfoder i annan färg än fasaden ”bryter av” snyggt. 

http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
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II: Puts kan ge ett stilrent intryck men kan även upplevas fantasilöst och lite tråkigt. 

III: Tegelfasader var vanligare förr i tiden och ger därför ett något ålderdomligt intryck. En 

tegelfasad ger en huset känslan av att vara en varm och trygg plats.  

Livslängd 

Material Bedömning Källa Betyg 

Träpanel 60 år www.traguiden.se 3 

Puts 50 år www.viivilla.se 2 

Tegel 100 år www.viivilla.se 5 

8.5.3.5 Viktning 

Material   Träpanel Puts Tegel 

  Vikt Betyg 
Viktat 
betyg 

Betyg 
Viktat 
betyg 

Betyg 
Viktat 
betyg 

Investeringskostnad 0,3 4 1,2 5 1,5 2 0,6 

 Miljöpåverkan 0,1 4 0,3 4 0,4 5 0,5 

Estetik 0,3 5 1,5 2 0,6 3 0,9 

Livslängd 0,3 3 0,9 2 0,6 5 1,5 

Summa 1   3,9   3,1   3,5 

8.5.3.6 Slutligt val 

Utifrån viktningen ovan kan fasadmaterialet fastställas till träpanel. 

Den valda panelen inhandlas från Setra (2012). 

Panelerna är tillverkade i gran och producerad i Sverige. Sågsätt, torkning och sortering är 

anpassat för en panel med god beständighet och ett vackert utseende. Panelen är enkelfasad med 

dimensionerna 22x120 mm. Panelen köps industriellt ytbehandlad. Genom att ytbehandla träet 

när det är färskt skyddas det effektivt mot UV-strålar, väderpåverkan, mikroorganismer med 

mera. Panelerna har vid leverans behandlats med grundfärg och med en vattenburen grundolja 

som är anpassad för industriell applicering. Grundolja har en god inträngningsförmåga och ger 

träpanelen ett bra skydd mot fukt. Detta innebär att risken för sprickbildning, flagning och 

angrepp av rötsvampar minimeras. Efter montering av panel kvarstår att måla dem med en 

toppfärg. En brun, naturlig kulör används. 

 

Figur 14. Trä för det valda fasadmaterialet (Jörgen Bertholdsson, 2011). 
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8.6 Kostnadskalkyl 
Kategori Underkategori Artikel Pris Enhet Kvantitet Totalt pris 

BYGGTEKNIK Yttervägg 7.052* 537,1 kr/m² 170 91307 

  Innervägg 8.042* 166 kr/m² 100 16600 

  Platta på mark 4.022* 480,04 kr/m² 83 39843 

  Stuprör Byggmax 54,95 kr/m 20 1099 

  Hängrännor Byggmax 41,95 kr/m 70 2936,5 

  Utkastare Byggmax 79,95 kr/st 4 319,8 

  Yttertak med isolering 11.043* 396,5 kr/m² 70 27755 

  Innertak med bjälklag 9.044* 187,48 kr/m² 80 14998 

  Fönster Norluxfönster 10000 kr/st 13 130000 

  Innerdörrar Diplomat 659 kr/st 7 4613 

  Ytterdörr Diplomat 9715 kr/st 1 9715 

  Altan pardörr Diplomat 21707 kr/st 1 21707 

  Altandörr Dörr och fönster 7995 kr/st 1 7995 

  Inredning kök 18.001* 16569 kr/st 1 16569 

  Vitvaror kök 18.002* 28590 kr/st 1 28590 

  Inredning badrum med 
tillbehör 

18.021 18.013* 14940 kr/st 1 14940 

  Inredning tvätt inkl. 
Maskiner 

18.029* 19933 kr/st 1 19933 

  Fasadfärg Demodekk 30 kr/m² 180 5400 

  Tapeter Flugger 92,3 kr/m² 170 15691 

  Parkettgolv Parkettbutiken 300 kr/m² 145 43500 

          Kategoripris 513512 

EL Kök (större) 4.003* 15080,43 kr/st 1 15080 

  Badrum 4.007* 2461,21 kr/st 2 4922 

  Hall 4.018* 4117,41 kr/st 2 8235 

  Sovrum 4.012* 3479,22 kr/st 3 10438 

  Vardagsrum 4.014* 4901,63 kr/st 1 4902 

  Tvättstuga 4.022* 7659 kr/st 1 7659 

  Teknikrum 4.022* 7659 kr/st 1 7659 

          Kategoripris 58895 

VVS Kök 4.001* 5199,04 kr/st 1 5199 

  Badrum 4.006* 24345,77 kr/st 2 48692 

  Tvättstuga 4.025* 17785,04 kr/st 1 17785 

  Fjärrvärmecentral ink. 
installering 

AlfaLaval 49000 kr/st 1 49000 

  FTX-aggregat Österberg Heru 18285 kr/st 1 18285 

          Kategoripris 138961 

Energibehov Uppvärmning Svensk Fjärrvärme 0,8 kr/kWh 16900        13520 

 Hushållsel Energimyndigheten                4460 4460 

     Kategoripris 17980 

          TOTALPRIS: 729384 
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Ovanstående tabell redovisar kostnaden för byggandet grundat på mängder av ingående material 

samt av driftkostnader grundat på energibehovet. Artiklar märkta med * är hämtade ur 

Sektionsfakta (Wikells Byggberäkningar, 2012). Kostnaden för hushållselen är grundad på en 

beräkning utförd på Energimyndighetens hemsida (2012), se Bilaga B, Kostnader. Det totala 

priset för byggnaden blir 729384 kr. 
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http://www.fmmattsson.se/upload/66203/sv-70712.jpg
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Figur 11: Vattenfall AB, 2012, http://www.vattenfall.se/sv/file/345x325_Valj-ratt-

huvudsakrin_11332979.gif, (2012-04-16). 

Figur 12: Takcentrum, 2012, http://www.takcentrum.se/uploads/Helasta.jpg, (2012-04-28). 

Figur 13: Bygghemma, 2012, http://static2.bygghemma.se/productimages/0x0/8d8aaf9b-77db-

41b2-9616-a1696b79e60c/tragolv-kahrs-milano-lackad-ek-1-stav.jpg, (2012-04-28). 

Figur 14: Jörgen Bertholdsson, 2011, http://epd.bertholdsson.org/wp-

content/uploads/2011/01/IMG_5793.jpg, (2012-04-28). 

8.10 Muntliga källor 
Gudmundsson, K., 2012, Universitetslektor, bitr, handledningsmöte, 2012-03-08. 

Persson B., 2012, Ansvarig för försäljning av isolering T Knutsson, telefonintervju 2012-03-26.  
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http://epd.bertholdsson.org/wp-content/uploads/2011/01/IMG_5793.jpg
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga A 
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9.2 Bilaga B 

9.2.1 Studie 1: Markbesparing 

Investering VIP-konstruktion    

 A (m²) kr/m² Investering (kr) 

 89,1 900,0 80179,2 

 89,1 79,2 7055,8 

   87235,0 

 

Investering mineralullskonstruktion    

 Yta (m²) Kostnad 
(kr/m²) 

Investering (kr) 

 89,1 77,1 6868,7 

 

Investering utökad 
minerallullskonstruktion 

     

  Ytterligare 
reglar (st) 

Ytterligare 
iso (m) 

Kostnad 
(kr/m²) 

Ytterligare investering 
(kr) 

Ytterligare upptagen yta 3,6     

Regel  66,0  16,1 2550,2 

Mineralull   36,9 39,2 3466,8 

Summa ytterligare 
investering 

    6017,1 

      

Summa total investering 
mineralullskonstruktion 

    12885,8 

 

Skillnad investering (kr) 74349,2 
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9.2.2 Studie 2: Energibesparing 

U-värde, VIP-konstruktion    

Skikt Tjocklek (mm) λ-värde 
(W/mK) 

R-värde 
(m²K/W) 

U-värde 
(W/m²K) 

Yta ute (Rse)   0,14  

Träfasad 0,022 0,14 0,16  

IsoRegel 0,17 0,029 5,94  

IsoRegel 0,045 0,044 1,03  

Gips 0,026 0,21 0,12  

Yta inne (Rsi)   0,13  

   7,52 0,132978723 

 

U-värde, mineralullskonstruktion    

Skikt Tjocklek (mm) λ-värde 
(W/mK) 

R-värde 
(m²K/W) 

U-värde 
(W/m²K) 

Yta ute (Rse)   0,14  

Träfasad 0,022 0,14 0,16  

IsoRegel 0,17 0,044 3,88  

IsoRegel 0,045 0,044 1,03  

Gips 0,026 0,21 0,12  

Yta inne (Rsi)   0,13  

   5,46 0,183150183 

Vid uträkningen av λ-värdet för de lager innehållande olika material (reglar och isolering) har 

lamdavärdesmetoden tillämpats. Det av λ-värde som tillämpats för VIP är 0,005 W/mK. 

Transmissionsförluster      

 U-värde 
(W/m²K) 

A (m²) U*A (W/K) Gradtimmar Energibehov (kWh/år) 

VIP-konstruktion 0,13 96 12,48 119050 1485,744 

Mineralulls-konstruktion 0,18 96 17,28 119050 2057,184 

Skillnad 0,05  4,8  571 

 

Investering VIP-konstruktion    

 Yta (m²) kr/m² Investering (kr) 

VIP 89,088 900 80179,2 

Mineralull 89,088 79,2 7055,7696 

   87234,9696 

Investering mineralullskonstruktion    

 Yta (m²) kr/m² Investering (kr) 

Mineralull 89,088 77,1 6868,6848 
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9.2.3 Energibehov 

Energiförlust p.g.a. transmission    

Byggnadsdel U (W/m²K) A (m²) U*A (W/K) 

Grundplatta 0,08835 82,6 7,29771 

Yttervägg 0,1445 145,5 21,02475 

Tak 0,07327 82,6 6,052102 

Fönster 0,7 19,5 13,65 

Dörr 0,8 8 6,4 

Glasdörr 1,1 7 7,7 

Totalt U-värde (+ 10 %)   59,8670182 

Genomsnittligt U-värde     0,177016612 

 

Energiförlust p.g.a. läckluft   

Läckluft 0,08 oms/h 

Volym 360,5  m³ 

Densitet luft 1,275 kg/m³ 

Specifik värmekapacitet luft 1006 J/(kg*K) 

Energiförlust 10,27545167 W/K 

 

Energiförlust p.g.a. ventilation  

Ventilationsflöde 50,47  l/s 

Densitet luft 1,275 kg/m³ 

Specifik värmekapacitet luft 1006 J(kg*K) 

Energiförlust 12,95 W/K 

9.2.3.1 Energiberäkning 

Den givna mängden energi som fastigheten har att tillgå är 17 MWh/år. 

Q = (ΣUA + Mu * Cpl + MT * Cpl * (1 - ᶉ)) * Skorr + Qvv 

ΣUA = 59,9 W/K 

Mu * Cpl = 10,28 W/K 

ᶉ = 0,8 (80 %) 

MT * Cpl * (1 - ᶉ) = 12,95 W/K 

Skorr = 155740 

Qvv = 1800 + (18 * 120) 

Qvv = 3,96 MWh/år 

Q=(59,9 + 10,27 + 12,95) * 155740 + 3960000 = 16,9 MWh/år 
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9.2.4 Värme 

 Anslutningsytor       

 Yttervägg 
(m²) 

Fönster 
(m²) 

Glasdörr 
(m²) 

Ytterdörr 
(m²) 

Yttertak 
(m²) 

Platta 
(m²) 

Kök 12,3 2,4 0 0 0 24,63 

Vardagsrum 24,8 0 3 0 0 24,6 

Sov 1 25 1 4 0 19,94 0 

Bad 1 5,91 0,64 0 0  4,5 

Sov 2 15 0,7 0 0 10,24 0 

Sov 3 15 1 0 0  10,08 

Tvättstuga 12,7 0,64 0 0  5,95 

Bad 2 13,61 0,64 0 0 8   

Övrigt Nere 30,1 0,7 0 1,8  19,75 

Övrigt Uppe 7,5 0 0 0 13,34 0 

 

Effektbehov    

Utrymme  U*A (W/K) Läckluft (kg/s)  Effektbehov (W) 

Kök 6,19675155 0,0016416 416,0417 

Vardagsrum 9,962711 0,0016416 961,4816 

Sov 1 11,19085418 0,001329333 664,2158 

Bad 1 1,869527 0,0003 106,0885 

Sov 2 3,74856328 0,000682667 217,1235 

Sov 3 4,1338748 0,000672 255,037 

Tvättstuga 3,08971575 0,0003968 184,9325 

Bad 2 3,3008855 0,000533333 203,4115 

Övrigt Nere 8,82679875 0,0013168 538,0993 

Övrigt uppe 2,26728898 0,000889333 167,6309 

9.2.4.1 Tryckförlust 

Sträcka Längd (m) Effekt (W) Flöde (kg/s) Ansl.nr Hastighet (m/s) (ρ*u2)/2 

1 6,38 785 0,01878 10 0,16 12,8 

2 9,29 1064 0,025455 10 0,23 26,45 

3 6,6 1343 0,032129 15 0,18 16,2 

4 3,71 1622 0,038804 15 0,22 24,2 

5 8,82 1762 0,042153 15 0,23 26,45 

6 3,3 1902 0,045502 15 0,24 28,8 

7 0,2 2181 0,052177 15 0,3 45 
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Friktion rör Engångsmotstånd  
allmänna 

Engångsmotstånd  
avgrening 

Summa 
tryckförluster 
i delsträckan 

Summa 
tryckförluster 
totalt 

R R*L 
(Pa) 

ξ ξ*(ρ*u2)/2 u,gem ξ,gren ξ,gren* 
(ρ*u,gem2)/2 

(Pa) (Pa) 

46 293,48 1001 12812,8 0,23 1 26,45 13132,73 13132,73 

90 836,1 7,5 198,375 0,18 1 16,2 1050,675 14183,405 

44 290,4 10,5 170,1 0,22 1 24,2 484,7 14668,105 

58 215,18 13,5 326,7 0,23 1 26,45 568,33 15236,435 

60 529,2 13,5 357,075 0,24 1 28,8 915,075 16151,51 

65 214,5 13,5 388,8 0,3 1 45 648,3 16799,81 

100 20 38 1710 - - - - - 
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9.2.5 Ventilation 

9.2.5.1 Frånluft 

Nr Ansl. nr Innerdiameter (m) Flöde (m³/s) Längd (m) v (m/s) ρ*v²/2 (Pa) 

1   0,06 0,012 9,15 3,5 7,380625 

2   0,1 0,024 2,65 3 5,4225 

3   0,12 0,051 1,995 4,5 12,200625 

4   0,12 0,051 1,5 4,5 12,200625 

 

Friktion Engångsmotstånd   

R (Pa/m) R*L 
(Pa) 

Σζ (Pa) Σζ*ρ*u^2/2 (Pa) Tryckförlust (Pa) 

3,5 32,025 80+0,46+0,46+0,46+1,25 82,63 114,655 

1,5 3,975 0,39+0,39 0,78 4,755 

2,4 4,788 0,36 0,36 5,148 

2,4 3,6 0,36 0,36 3,96 

      Summa tryckförlust 128,518 

 

9.2.5.2 Tilluft 

Nr Ansl. nr Innerdiameter 
(m) 

Flöde 
m³/s 

Längd 
(m) 

Lutning v (m/s) ρ*v²/2 
(Pa) 

1   0,1 0,027 7,05   3,5 7,380625 

2   0,12 0,051 2,8   4,5 12,200625 

3   0,12 0,051 5,05   4,5 12,200625 

 

Friktion Engångsmotstånd   

R (Pa/m) R*L 
(Pa) 

Σζ (Pa) Σζ*ρ*u^2/2 (Pa) Tryckförlust 
(Pa) 

2 14,1 50+0,27+0,27+0,27+0,27+0,8 51,88 65,98 

2,5 7 0,25+0,25 0,5 7,5 

2,5 12,625 60 (Uteluftsgaller) 60 72,625 

   Summa tryckförlust 146,105 

 

Den totala summan i tryckförlust blir 274,6 Pa. 

 

 

 

9.2.5.3 Spårgasmätning 

Följande formel används för spårgasmätning. 
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Där, 

                               

                          

                            

                          

För att beräkna n divideras husets luftflöde med husets volym, 

     

      
     

   

 
  

Givna värden för fortsatt beräkning är, 

            

          

Spårgasmätningen ska göras för, 

           

För t=0,5 fås, 

                          

För t=1 fås, 

                        

För t=2 fås, 

                        

Om den verkliga luftomsättningen är mindre än avsett blir således den uppmätta koncentrationen 

högre vid samma tidpunkt. 
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9.2.6 Sanitet 

Rördimensionering, tappvatten         

Ledn. Nr: Anslutet normflöde (l/s) Ledningstyp Dim. enl. 
tabell 

Dim. enl. 
tabell 

Justerad 
dimensionering 

1 0,2 (tvättställ uppe) Kopplings 15x1     

2 0,3 (bad uppe) Kopplings 15x1     

3 0,1 (wc uppe) Kopplings 12x1     

4 0,1 (wc) Kopplings 12x1     

5 0,2 (dusch) Kopplings 15x1     

6 0,2 (tvättställ) Kopplings 15x1     

7 0,2 (diskbänk) Kopplings 15x1     

8 0,2 (tvättställ) Kopplings 15x1     

9 0,2 (tvättmaskin) Kopplings 15x1     

10 0,2 + 0,3 = 0,5 Fördelning   (15x1) 18x1 

11 0,5 + 0,1 = 0,6 Fördelning   (15x1) 18x1 

12 0,1 + 0,2 = 0,3 Fördelning   (15x1) 18x1 

13 0,6 + 0,3 = (0,9) = 0,7 (max) Fördelning   (18x1) 22x1 

14 0,9 + 0,2 = (1,1) = 0,7 (max) Fördelning   (18x1) 22x1 

15 0,2 + 0,2 = 0,4 Fördelning   (15x1) 18x1 

16 0,4 + 0,2 = 0,6 Fördelning   (15x1) 18x1 

 

Tryckfallsberäkning, rör   Motstånd   

Ledn. Nr: Längd 
(m) 

Normflöde (l/s) Sannolikt flöde (l/s) R (Pa/m) R*L (Pa) 

1 3,929 0,2 0,2 1300 5107,7 

11 1,2 0,6 0,4 1700 2040 

13 2,46 0,6+0,1+0,2=(0,9)=0,7 0,45 1000 2460 

14 2,67 0,7 0,45 1000 2670 

Servis 20 1,6 0,55 1500 30000 

        Summa 42277,7 

Tryckfallsberäkning till högsta tappställe    

Δh (m) 13,2      

Δp = ρ*g*Δh (Pa)      129624 

Kommentarer: Våningshöjd inklusive bjälklag blir 2,7 m där nedre planets golvyta ligger 0,7 m 

över markytan och servisledningen ligger ytterligare 2,0 m under markytan. På övre planet är 

högsta tappstället 1,0 m över golvytan. Enligt föreläsningsmaterial ”Sanitetsföreläsning, Appendix 

3” är det frostfria djupet för Kiruna 4 m. En multiplikator som beror av jordart bestäms till 1,7 

(Grus). Detta leder till en total höjdskillnad från husets högsta tappställe till servisledningen i 

tomtgräns på 13,2 m.  

 

Krav för tvättställsblandaren 

Total tryckförlust (kPa) 171,9017 
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Tryck leverantör (kPa) 550 

Tillgängligt tryck (kPa) 378,0983 

 

Rördimensionering, sanitet           

Ledn. Nr: Anslutet normflöde 
(l/s) 

Ledningstyp Dim. enl. 
tabell 
(mm) 

Justerad 
dim. 
(mm) 

Enligt Fall 

1 0,9 (dusch) Anslutning 50 75 Bilaga B, Diagram 1 13,5‰ 

2 1,8 (wc) Anslutning 75 100 Bilaga B, Diagram 1 10‰ 

3 0,6 (tvättställ) Anslutning 40 75 Bilaga B, Diagram 1 13,5‰ 

4 0,6 (tvättställ uppe) Anslutning 40 50 Bilaga B, Tabell 2 10‰ 

5 1,5 (bad uppe) Anslutning 75   Bilaga B, Tabell 2 10‰ 

6 1,8 (wc uppe) Anslutning 100   Bilaga B, Tabell 2 10‰ 

7 0,6 (diskbänk) Anslutning 40 50 Bilaga B, Tabell 2 10‰ 

8 1,2 (tvättmaskin) Anslutning 75   Bilaga B, Diagram 1 13,5‰ 

9 0,6 + 1,5 = 2,1 Samling 75   Bilaga B, Tabell 3 10‰ 

10 0,6 + 1,5 + 1,8 = 3,9 Samling 75 100 Bilaga B, Diagram 1 Vertikal 

11 1,8 + 0,6 = 2,4 Samling 75   Bilaga B, Diagram 1 13,5‰ 

12 0,9 + 1,8 + 0,6 = 3,3 Samling 75 100 Bilaga B, Diagram 1 10‰ 

13 0,6 + 1,2 = 1,8 Samling 75   Bilaga B, Diagram 1 13,5‰ 

14 3,3 + 1,8 = 5,1 Samling 75 100 Bilaga B, Diagram 1 10‰ 

15 5,1 + 3,9 = 9 Samling 100   Bilaga B, Diagram 1 10‰ 
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9.2.8 El 

9.2.8.1 Allmänt effektbehov 

Källa Effekt (W) 

Frysskåp 120 

Kylskåp 100 

Diskmaskin 2000 

Spisplatta 1500 

Spisfläkt 200 

Ugn 2500 

Mikrovågsugn 1500 

Tvättmaskin 3000 

Torktumlare 2000 

Tv 140 

Dvd 45 

Radio 45 

Lågenergilampor 132 

Totalt 13282 

 

9.2.8.2 Totalt effektbehov 

Källa Effektbehov (kW) 

Allmän effekt (70%) 13,282 * 0,7 = 9,3 

Ventilation (Heru) 0,226 

Motorvärmare (2 st) 1 

Totalt 10,53 

9.2.8.3 Huvudsäkring 

Husets totala effekt definieras enligt följande formel: 

           

Vi löser ut  : 

   
 

     
  

Husets spänning U är 400 V vilket ger: 
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9.2.8.4 Gruppfördelning 

Grupp Anslutet Fas Ledning (mm2) Säkring (A) 

1 Spis 3-fas 2,5 16 

2 Kyl 1-fas 1,5 10 

3 Frys 1-fas 1,5 10 

4 Tvättmaskin 1-fas 1,5 10 

5 Torktumlare 1-fas 1,5 10 

6 Sovrum 1, Wc 
uppe, Hall uppe 

1-fas 1,5 10 

7 Sovrum 2, Sovrum 
3, trappa 

1-fas 1,5 10 

8 Vardagsrum 1-fas 1,5 10 

9 Kök, Wc nere 1-fas 1,5 10 

10 Hall nere, 
värmerum 

1-fas 1,5 10 

11 Tvättrum, 
Köksuttag 

1-fas 1,5 10 

12 Värmecentral 1-fas 1,5 10 
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9.2.9 Kostnader 
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9.3 Bilaga C – Dimensionering 
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9.4 Bilaga D - Monteringsanvisning 
Denna monteringsanvisning fungerar som ett komplement till ritade detaljer och anger ordningen 

samt sättet för montering för konstruktionsdelarna. 

9.4.1 Yttervägg 

Då platta på mark är grundläggningsmetoden schaktas marken och jämnas till, ett dränerande 

skikt av makadam anläggs för att därefter placera ett isolerande lager av cellplast varpå 

betongplattan gjuts. Denna jämnas till och en golvspånskiva läggs på betongplattan och på denna 

läggs parkettgolv. 

Väggkonstruktionen monteras fast i grundplattan på en syll närmast plattan. Reglarna reses först, 

därefter monteras mellanliggande isolering på plats varefter de längsgående reglarna sätts på plats 

med dess mellanliggande isolering med ett mellanliggande lager av plastfolie. Utanpå de stående 

reglarna sitter vindskyddsskivan. Fasadmaterialet med bottenbräda och lockbräda spikas på en 

spikläckt som fäster i vindskyddsskivan.  

9.4.2 Tak 

Ovanpå de stående väggreglarna sätts ett hammarband som takstolen fästs i. Överramsstången på 

takstolen fästs ihop med de tvärgående stängerna med hjälp av ett plåtbeslag. Alla knytpunkter 

med tvärgående och diagonala stänger fästs ihop med plåtbeslag. Därefter placeras all 

mellanliggande isolering. Längsgående brädor fästs mellan takstolarna med ett relativt glest 

mellanrum för att avluftning inte ska hindras. Innan denna glesa takfotsinbrädning måste ett 

insektsnät monteras. På brädorna fästs glesbrädor varpå tätskiktsmattan monteras på ett sätt att 

den blir styv. 


