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Sammanfattning 

Solen är en förutsättning för liv på jorden och oavsett var i världen man befinner sig finns ett 
ständigt behov av energi. För närmare 800 000 år sedan gjorde människan upp eld för första 
gången. Elden har sedan dess gett möjlighet till att bosätta sig på platser trots ett kallare klimat. 
Bostadssektorn står idag för en stor del av Sveriges totala energiförbrukning och i kapp med att 
miljöproblem och utsläpp av växthusgaser ökar ser vi i framtiden stigande energipriser. Med detta 
som bakgrund har vi i denna kandidatuppsats i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH, i Stockholm valt att fokusera på den förnyelsebara energikällan Solenergi.   

Energin från solinstrålingen är en kostnadsfri naturresurs och gör inga avtryck på naturen. En del 
av arbetet innefattar projektering av ett småhus, där husets arkitektur fått en central roll.  Husets 
öppna planlösning med stora fönsterpartier har påverkat konstruktionsvalen och en del i arbetet 
har som syfte att undersöka hur husets energibehov kan kompletteras med hjälp av solceller och 
solfångare. 

Solfångare tar tillvara på solinstrålningen och har som funktion att värma vatten för vidare 
uppvärmning. Solfångarna har en mycket dålig verkningsgrad under vintermånaderna vilket gör 
det nödvändigt med en kompletterande energikälla. En pelletspanna är ett bra komplement till 
solfångare eftersom den ger en hög verkningsgrad vid oavbruten förbränning, vilket är fallet 
under vintermånaderna. Över en teoretisk period av 25 år, har solfångare i kombination med 
pelletspanna jämförts med fjärr- och bergvärme. Jämförelsen visade att fjärrvärme är det mest 
ekonomiskt lönsamma alternativet för uppvärmning av det projekterade huset. Trots den högre 
kostnaden för solfångare i kombination med pelletspanna har detta system valts för uppvärmning 
mot bakgrund av liten eller obefintlig miljöpåverkan. Eftersom husets arkitektur inte möjliggör en 
optimal placering av solfångare, har dessa istället placerats på en tillbyggnad i anslutning till huset. 
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Abstract 

The sun is essential to life on earth and no matter where you are, there is a constant need of 
energy. Nearly 800 000 years ago man learned for the first time to use fire in a controlled way. 
Since then, fire has given us the opportunity to inhabit places despite a cold climate. In Sweden 
the resident sector accounts for a major part of the total consumption of energy. In a time when 
environmental issues and greenhouse effects are increasing, we also see a future of rising energy 
prices. With this perspective, we have in this bachelor thesis in the Building Environment at the 
Royal Institute of Technology, KTH, in Stockholm decided to focus on the renewable energy 
source, solar energy. 

The energy from solar radiation is a free resource and does not have any negative effects upon 
the environment. Some of the work involves the design of a house where we have chosen to give 
the architecture a central part. House´s open floor plan with large window parties have 
influenced the design and some of the work aims to study to what extent the house energy need 
can be completed with the help of solar cells and solar energy. 

Solar collector makes use of solar radiation and serves to heat water for further heating of the 
house. The solar panels have a very poor energy efficiency during the winter months, which 
necessitates an additional energy source. A pellet boiler is a great addition to collectors because it 
provides a high efficiency at sustained combustion, which is the case during the winter months.  

In a theoretical comparison over a 25 yr. period, solar collectors together with a pellet boiler have 
been compared to district heating and geothermal heating. This comparison concluded that 
district heating is the most economically viable option for the heating of the projected building. 
Despite a higher cost for the combination of solar collectors and pellet boiler, this system has 
been chosen as primary heating system because of the negligible impact on the environment. 
Since the design of the house isn’t optimal for installation of solar collectors, they have been 
placed in vicinity of the house. 
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1  Inledning 
1.1 Bakgrund 
Sveriges städer växer och idag står bostadssektorn för en stor del av Sveriges totala 
energiförbrukning. I kapp med att miljöproblem och utsläpp av växthusgaser ökar ser vi i 
framtiden stigande energipriser.  Enligt Regeringskansliet finns det sedan början av 2009 ett nytt 
EU-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG). 
I direktivet ställs bland annat bindande krav på att Sverige ska uppnå en andel om minst 49 
procent förnybar energi till år 2020 (Regeringskansliet 2012).  

Ofta talas det om hur Sverige ska uppnå en hög andel av förnyelsebar energi, men i takt med 
forskning och utveckling av solenergi, finns idag möjligheten för småhushållen att själva 
producera sin energi med hjälp av förnyelsebara energikällor som sol och vind. Kraven på våra 
bostäder ökar ständigt och samtidigt som vi önskar ett boende med hög komfort och ljusa, stora 
utrymmen, finns det höga krav på låg energiförbrukning.  

Solen har ständigt varit en förutsättning för liv på jorden och möjligheten att nyttja den är nästan 
obegränsad. Vid nyproduktion av småhus är idag miljöaspekten en självklar del men den 
ekonomisken aspekten är också en faktor som påverkar. Dessa aspekter går tyvärr inte alltid hand 
i hand.  

1.2 Syfte 
Detta kandidatarbete syftar till att tillämpa de kunskaper och färdigheter som tidigare 
tillgodogjorts inom det byggnadstekniska området. Inom de givna ramarna för kandidatarbetet 
har ett småhus projekterats och de val som har gjorts har analyserats och diskuterats. Slutligen 
har även arbetet syftat till att värdera och kritiskt granska egna och andras tekniska och 
vetenskapliga resultat, för att kunna få en bredare och djupare bild av olika tekniska lösningar för 
ett småhus.   

Arbetet innehåller dessutom en fördjupningsdel, som syftar till att se huruvida det projekterade 
husets energibehov kan kompletteras med hjälp av solceller och solfångare. Detta görs genom att 
informera läsaren om solenergi och hur solenergi kan tillvaratas av småhushåll.  

Utgångspunkten för detta arbete är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt som 
solenergi kan täcka det projekterade husets energibehov samt vilken kompletterande energikälla 
som är lämplig?   

1.3 Metodik 
Förnyelsebara energikällor och solenergi är ett brett ämne och det har gett oss möjligheten att 
inhämta kunskap från olika håll. Vi har studerat litteratur, vetenskapliga artiklar och kontaktat 
leverantörer för att skapa oss en vidare uppfattning men framförallt en korrekt och objektiv 
uppfattning. Vi har även hämtat information i ämnet från aktuella hemsidor så som svensk 
byggtjänst och energimyndigheten.  

Fördjupningsdelen behandlas i tre delar. Dessa delar behandlar huruvida solenergin är lönsam ur 
ekonomisk synvinkel, vilken typ av teknik lösning som är mest effektiv samt hur lång brukstid 
och effektivitet solceller och solenergi har. Över en teoretisk period av 25 år, har solfångare i 
kombination med pelletspanna jämförts med fjärr- och bergvärme.  

Boverkets byggregler har varit ledande vid projekteringen av vårt småhus då hänsyn tagit till dem 
vid byggande av huset. Handledning från lärare i bygg- och installationsteknik har varit till hjälp 
under arbetets gång, men även besök på Sveriges största byggmässa, Nordbygg, har gett inspiration 
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och vägledning i arbetet. Under mässan fick vi möjlighet till möten med tillverkare av 
pelletsbrännare samt solfångar- och golvvärmesystem vilka gav oss information och tips till 
arbetet.  
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Figur 1: Fasadritning  

2 Fastigheten 
2.1 Borlänge 5.8 
Fastighet 5.8 är belägen i ett bostadsområde i Borlänge, klimatzon II. Området har tidigare varit 
detaljplanerat som sommarstugeområde men planeras nu till åretruntboende med tillgänglighet 
till kommunalt vatten och avlopp. 

Tomten är belägen på en höjd intill ett naturområde. Huset är konstruerat som ett enplanshus för 
en familj bestående av två vuxna och ett till två barn. Placeringen av huset medför att sovrum 
och badrum vetter mot norr medan kök och ytor för umgänge vetter mot söder. Ett trädäck i 
sydväst ger möjlighet till stora ytor för umgänge och avkoppling. 

Tomtens utformning gav möjlighet till att konstruera ett hus där grundläggningen består av en 
betongplatta på mark. Fasaden består till stora delar av glas och därtill har fasadmaterialet valts till 
trä, för att huset naturligt ska smälta in i den omgivande naturen. Taket är ett lågt lutande 
pulpettak med en lutning på 8.4o vilket är täckt av zinkplåt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Planlösning 
Huset har en öppen planlösning där stora delar av fasaden utgörs av fönster som vetter mot 
söder och ger stora ljusinsläpp i bostaden. Boarean är uppdelad på två sovrum, gästrum, badrum, 
toalett, kök med matplats, tvättstuga samt en stor öppen yta för umgänge. I tvättstugan finns 
plats för pelletspanna och solfångarnas ackumulatortank med inbyggd varmvattenberedare.   

Husets byggnadsarea, BYA: 149,7 m2. 

Husets bruttoarea, BTA: 129 m2. 

Husets bruksarea som är boarea, BOA: 125 m2.  

Husets tempererade area, Atemp: 129 m2. 

Husets totala byggnadshöjd 5.46 m. 
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3 Konstruktion 
3.1 Grundkonstruktion 
Husets grundkonstruktion består av en platta på mark av betong. Ett schakt gjordes på tomten 
för att plana ut underlaget till där huset skulle stå. Ett dräneringsrör placerades intill huset med en 
lutning av en cm per två meter från högsta till lägsta punkt. Rörets funktion är att leda bort vatten 
från konstruktionen som annars kan ge upphov till skador. Schaktet fylldes igen med makadam 
och jämnades till. Ovanpå detta lades ett lager med värmeisolering av cellplast. Detta för att inte 
värme ska kunna försvinna ut ur konstruktionen genom grunden. Betongplattan har gjutits 
ovanpå cellplasten och en PE-folie har lagts ut som skydd mot att fukt skall tränga upp i 
konstruktionen.  

3.2 Takkonstruktion 
Taket är ett lågt lutande pulpettak med en lutning på 8.4°. Den bärande konstruktionen består av 
kerto-s balkar. Kerto-balkarna går i takets längsriktning och har en dimension på 51 x 400 mm. 
Mellan de invändiga gipsskivorna och PE-folien i taket finns utrymme för installationer så som 
ventilationsrör. Det största ventilationsröret har en innerdiameter på 250 mm vilket gör att detta 
blir det dimensionerande måttet för utrymmet. Kerto- balkarna kommer att vila på de bärande 
ytterväggarna, bärande innerväggen samt en nockbalk placerad mellan matsal och kök. 
Nockbalken mellan matsalen och köket är dimensionerad till 45 x 260 mm och kommer att vila 
på två pelare. Pelarnas dimensioner är 69 x 170mm. 

3.3 Ytterväggskonstruktion 
Husets bärande stomme utgörs av trä och panelen på huset är lockpanel med måtten 22 x 120 + 
22x 120 mm. Ytterväggen är isolerad med 2 x 145mm mineralull och träreglarna är placerade 
omlott för att minska köldbryggorna som uppstår i väggen. En ångspärr är placerad mot den 
invändiga gipsskivan för att förhindra fukt att tränga in i konstruktionen. Gipsskivan skruvas fast 
i reglarna.  
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Figur 2:  Temperaturfördelning yttervägg, glasruta och anslutning vägg-fönsterkarm-glasruta. 
Temperatur i °Kelvin. 

Tabell XXX: U-världen och areor för byggnadsdelar

4 Byggteknik 
4.1 Värmegenomgångskoefficienter 
Utifrån de olika materialen i konstruktionen har värmegenomgångskoefficienter, U-värden, 
beräknats. För fönster, dörrar och skjutdörrar i glas har tillverkarnas U-värden används.  

Byggnadsdel	 U‐värde	 Area	 U*A	

		 [W/(m2K)]	 [m2]	 [W/K]	

Tak	 0,128 124,7 15,962

Golv	 0,05 124,7 6,235

Ytterväggar	 0,145 135,7 19,677

Dörr	 1,00 2,22 2,22

Fönster,	öppningsbart	 0,90 44,71 40,239

Fönster,	fast	 0,90 1,6 1,44

Skjutdörr,	glas	 0,90 25,6 23,04

SUMMA	 		 459,2 108,8
 

 

Huset består av stora partier av fönster och skjutdörrar. En köldbrygga karakteriseras av att 
isoleringen i en konstruktion på något sätt har brutits och därmed gett upphov till värmeförluster, 
till skillnad från om konstruktionen haft obruten isolering. Anslutningen mellan fönsterna och 
ytterväggarna kommer tillsammans skapa den största köldbryggan. Denna köldbrygga har därför 
beräknats i modelleringsprogrammet COMSOL Mulitphysics 4.1.  
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Tabell 1: Linjära köldbryggor med flöden 

Figurerna i figur 2 visar temperaturfördelningen i de olika byggnadsdelarna. Temperaturen är i 
Kelvin och den kalla sidan, som i figurerna är blå, är husets utsida. Skalan skiljer sig något mellan 
de olika figurerna men syftar till att visa hur värmeflödet fördelas genom konstruktionsdelarna.    

Modelleringsprogrammet COMSOL Mulitphysics 4.1 beräknar värmflödet utifrån materialens 
värmemotstånd och temperaturen för utom- och inomhusmiljön.   

Tdim,I= 20°C  vilket motsvarar  293,15 K 

Tdim,U= -28°C  vilket motsvarar  245,15 K 

ΔT= 293,15-245,15 =48 K 

Värmeflöde homogen yttervägg,  Φvägg = 5,04368 W/m 

Värmeflöde homogen glasruta, Φglas = 50,1938 W/m 

Värmeflöde yttervägg-fönsterkarm-glasruta,  Φkomb = 59,6376 

För att beräkna läckflödet, Φtb, subtraheras värmeflödet genom väggen och glasrutan från frö det 
kombinerade värmeflödet. 

Φtb = Φkomb – (Φvägg + Φglas) = 4,40W/m 

Läckflödeskoefficienten, ψtb , beräknas med hänsyn till dimensionerande temperaturer.      

ψtb = Φtb / ΔT = 0,0916 W/mK 

	

Enligt Isolerguiden Bygg 06 har schablonvärdets beräkningsmodell ersatts av ”fullständig 
isolering” för att inte dubbelräkna värmeflödet genom karmen. Anslutningen mellan karm och 
vägg utgör då en adiabatisk yta, där inget värmeutbyte sker (Isolerguiden, 2006). Schablonvärdets 
beräkningsmodell tar hänsyn till alla extra värmeförluster genom ytorna runt fönster och dörrar. 
Eftersom vår uträkning ger ett betydligt högre värde än schablonvärdet har schablonvärdet 
används vid fortsatt beräkning av husets köldbryggor. Huset har endast linjära köldbryggor.  

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelar, Um, är beräknad utifrån 
en viktning av U-värden, köldbryggor och byggnadens omslutande area.  

Köldbrygga	 ψ		 Längd	 ψ*L		

		 [W/(mK)]	 	[m]	 [W/K]	

Vertikal	anslutning	vid	ytterväggshörn	 0,021 30,1 0,6321	

Anslutning	yttervägg‐takbjälklag	 0,025 48,31 1,20775	

Anslutning	yttervägg‐golvbjälklag	 0,179 48,31 8,64749	

Fönster,	öppningsbart	 0,039 10,8 0,4212	

Fönster,	fast	 0,039 55,38 2,15982	

Dörr	 0,039 6,16 0,24024	

Skjutdörr,	glas	 0,039 36,6 1,4274	

SUMMA	 		 		 14,736	
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Tabell 2: Effektbehov beräknat för varje rum

5 Installationsteknik 
5.1 Värmesystem 
Huset kommer att i möjligaste mån värmas upp med hjälp av solenergi. Enligt 
Energimyndigheten har golvvärmen en stor värmeavgivande yta som medför att temperaturen i 
värmesystemet kan hållas låg. Låga temperaturer ger minskade energiförluster och passar bra 
tillsammans med värmekällor som till exempel värmepump och solvärme (Energimyndigheten, 
2012). 

Huset är försett med ett vattenburet uppvärmningssystem. Solfångare kommer värma upp vatten 
vilket vidare kommer fördelas i slingor. 

Golvvärmesystemet består av 10 slingor fördelade på 7 utrymmen. De olika slingorna ger 
möjlighet att justera temperaturen för det specifika utrymmet och t ex ställa in en högre 
temperatur i badrummet än i övriga huset. 

Effektbehovet har beräknats för varje rum och utifrån dessa värden dimensioneras 
golvvärmesystemet. En mer ingående beräkning för varje rum finns i bilaga Värme. 
 

Rum	 Area	 Omslutande	area Um	 Mu	 θi,dim‐θu,dim	 Effekt	 Effekt	

		 [m2]	 [m2]	 [W/(m2K)] [m3/h] [˚C]	 [W]	 [W/m2]	

Hall	 4,25	 25,20 0,269 1,33 48	 346,8 81,6
Vardagsrum,	kök	&	
matsal	 68,19	 227,47 0,285 25,04 48	 3516,4 51,6

Sovrum	1	 17,22	 63,47 0,207 3,31 48	 684,1 39,7

Sovrum	2	 11,17	 30,92 0,153 2,14 48	 261,7 23,4

Gästrum	 5,59	 32,89 0,250 1,52 48	 419,3 75,0

Badrum	 9,23	 25,78 0,154 1,77 48	 219,2 23,7

WC	 1,50	 3,00 0,090 0,29 48	 17,6 11,7

Tvättstuga	 7,52	 34,81 0,202 1,44 48	 360,9 48,0

Totalt	 124,7	 443,54 		 36,84 		 5826,0 		
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Figur 3: Principskiss över golvvärmesystemet.
  Uträknat med hjälp av företaget Danfoss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golvvärmesystemet är uppdelat i 9 slingor. Tilloppstemperaturen är reglerad efter en 
rumstemperatur på 20 °C och det maximala effektbehovet 49 °C per m2. Denna temperatur ligger 
inom gränserna för solfångarens förmåga att värma upp vattnet. Systemet har en 
returledningstemperatur på 42 °C och ett tryckfall på maximalt 100 Pa/m. Varje rörslinga har en 
förinställbar ventil som ställs in enligt bilaga Värme. I varje rum finns en rumstermostat, var vid 
de boende själva kan ställa in temperaturen i utrymmet. Den maximala temperaturen är 29 °C. 
Totala effekten som golvvärmesystemet alstrar är något högre än den uträknade för varje rum. 
Detta beror på ytskiktet som hämmar en del av golvvärmens effekt vilket gör att effekten 
behöver ökas något i jämförelse med det uträknade. Tryckfallet är dimensionerat efter den slinga 
som har det högsta tryckfallet, vilket är i köket på 5,7 kPa. För att se övriga rum finns en 
tryckfallsberäkning i bilaga Värme. 
 
Tillhörande solfångarna finns en ackumulatortank från företaget Roth installerad. Det är en 
Solartank BW/H 750 liter med en 150l varmvattenberedare Till Golvvärmesystemet hör ett 
expansionskärl. Dess volym är dimensionerat efter golvvärmen och varmvattenpannans 
vattenvolym. Följande uträkning visar expansionskärlets volym: 
 

Golvslingornas totala längd:  

Golvslingornas totala längd:    

Golvslingornas vattenvolym:  

Varmvattenpannans vattenvolym: 

Systemets totala volym 

Expansionskärlets volym 

 

Expansionskärlet bör därtill rymma 1% av värmesystemets totala vattenvolym och väljs till 25l. 
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Figur 4: Säker vatten AB, 2011. Fogar placerade i 
kopplingsskåp 

Figur 5: Grundfos, 2012. Pumpkurva för cirkulationspump 
UPS 15-20 

Figur 6: Ett FTX-system

Figur 7: Östbergs HERU 100 T EC ventilationsaggregat

Golvvärmesystemets fördelare sitter placerad centralt i huset. 
Enligt branschreglerna för säker vatteninstallation skall 
installationsschakt eller kopplingsskåp med utrymme för 
fogar till golvvärmesystem eller till radiatorer ha en 
serviceöppning som är tillräckligt stor för kontroll av fogar, 
reparation, byte av ställdon, avluftningar eller andra till 
värmesystemet tillhörande utrustning. (Säker Vatten AB, 
2011) 

 

 

Enligt tryckfallsberäkning i bilaga Värme är 
trycket i ledningen mellan fördelaren och 
ackumulatortanken 90 Pa/m. Ledningen har 
en dimension 25 med innerdiameter på 
27,2mm. Till golvvärmesystemet väljs en 
cirkulationspump UPS 15-20 från fabrikatet 
Grundfos. 

 

 

5.2 Ventilationssystem 

Småhuset kommer att förses med ett FTX-
system. Vi anser det som en miljövänlig 
investering då energin från frånluften tas till 
vara och värmer den nya tilluften. Aggregatet 
som valts är en Östberg HERU 100 T EC. Det 
har en hög verkningsgrad, låg 
energiförbrukning, låg ljudnivå och hög 
driftsäkerhet. Aggregatet har en roterande 
värmeväxlare med en verkningsgrad på 86 % 
och passar för ett hus med en area mellan 125-
170 m2. HERU 100 T EC har även en trådlös 
manöverenhet för drift och 
övervakning(Östberg, 2012).                    

Aggregatet bör vara placerat på en varm plats i huset så vi har 
valt att placera det i tvättstugan.  

Tilluftsgallret kommer att vara placerat i tvättstugan, vilken 
vetter mot norr. Frånluften kommer att ledas upp på taket för 
utsläpp. Vid köket, vilket vetter mod söder, kommer det finnas 
ett extra galler för utsläpp av matos. Detta galler är till för att 
minska smutsig luft i ventilationsrören.  
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Figur 9: Haltons tilluftsgaller
Figur 8: Vilpes frånluftshuv 

Figur 10: Den gröna fläktkurvan visar inställningen för vårt 
hus. 

Ventilationsrören kommer att vara placerade i innertaket av huset och blir därmed inte synliga. I 
alla rum kommer don att placeras uppe i taket. Donen har placerats långt in i rummen för att 
luften skall cirkulera runt om i hela rummet.  

För att leda bort frånluften ut ur huset har vi valt Vilpes frånluftshuv. Den är smidig att montera 
på taket och fungerar bra på huset då det har en lutning på taket <50 ̊(Fresh, 2012).  
 
Tilluftsgallret är Haltons GDD tilluftsgaller vilken har horisontell luftning för både värmning och 
kylning. Gallret fungerar även att använda på frånluft vilket skulle fungera bra att använda vid 
köket där matos behöver föras bort(Haltons, 2012). 

 

 

 

 

Kurvan visar ett förhållande mellan husets flöde 
och den längsta sträckans dimensionerande 
tryckfall. I vårt fall har vi ett flöde på 65,5 l/s 
och ett högsta tryckfall på 95,11 Pa. Vi får med 
hjälp av dessa värden en ny kurva i diagrammet 
och det är så mycket som aggregatet skall ställas 
in på. I vårt fall skall aggregatet ställas in på 400 
Pa.  

 

5.3 Sanitet 
 

Tappvatten 

Enligt branschreglerna som finns för säker vatteninstallation ska tappvattenledningar förläggas så 
att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och att vattnet inte omedelbart orsakar 
skador på byggnadsdelar, isolering eller andra installationer (Säker Vatten AB, 2011). Med hänsyn 
taget till ovanstående kommer tappvattenledningen dras i plattan och upp i tvättstuga, badrum 
samt kök. 

I tvättstugan kommer ledningen dras upp vid diskhon och sedan dras bakom bänkskåpen fram 
till ackumulatortanken och fram till tvättmaskinen. Eftersom tvättmaskiner, enligt 
branschreglerna, bör placeras i utrymme med golvbrunn (Säker Vatten AB, 2011) har tvättstugan 
försetts med en golvbrunn. 

Branschreglerna anger att förutom anslutning av kar- eller duschblandare så ska inga 
rörgenomföringar finnas i plats för bad eller dusch. Tappvattenledningen dras i badrummet upp 
under tvättstället och sedan, med synliga ledningar, längs golvet fram till dusch och WC.  

I köket dras tappvattenledningen upp bakom bänkskåpen intill diskmaskinen och förgrenas sedan 
till diskbänken och till tvättstället vid WC. Golvdiskmaskinen placeras på en vattentät matta som 
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dras upp minst 10 cm bakom och på sidorna om maskinen. På detta sätt kan ett eventuellt 
vattenläckage rinna ut framtill under maskinen (Koppla, 2010) 

I båda badrummen har ledningarna valts att dras synliga för att minska risken för vattenskador. 
Om ett läckage skulle inträffa kan det tack vare att ledningarna är monterade synligt, snabbt 
upptäckas. Detta minskar risken för eventuella fuktskador. 

Samtliga tappvattenledningar är av koppar och ledningarnas dimensioner och beräknade 
normflöde framgår i tabeller i bilagor Sanitet. Ritningar över de dragna tappvattenledningarna 
finns som bilaga Ritning 7, Spillvatten.  

Servisledningen för tappvatten har valts till plast och dimensioneras utifrån det sannolika flödet 
från flödessumman av tappkallvatten, tappvarmvatten och bevattning. 
 

 

Ett totalflöde på 1,6 l/s och ett normflöde av högst 0,2 l/s ger ett sannolikt flöde i 
servisledningen på 0,45 l/s. En servisledning som dimensioneras för 1,5-2 m/s och har ett 
sannolikt flöde på 0,45 l/s bör dimensioneras med 26,2 mm plaströr. Utifrån tryckfallsdiagram 
för plaströr i Teknikhandboken (VVS Företagen, 2009) fås ett tryckfall på 1700 Pa/m. 
Servisledningens totala längd på 24 m, ger ett totalt tryckfall på 40,8 kPa. 
 
Ledningen till tappventilen vid matsalen är den ledning som är belägen längst bort från 
vattenberedaren. Denna sträcka är den dimensionerande och är 18m med ett totalt tryckfall på 
171,5 kPa. 
 
Kommunledningen har ett tillgängligt vattentryck på 550 kPa och ligger i tomtgränsen på 2 m 
djup. Det totala trycket som ska jämföras med arbetstrycket, 550 kPa, är summan av tryckfall i 
längsta ledningen på 18 m och servisledningen. 
Stighöjden är 6m för ledningen. Det är skillnaden från 2 m djup vid tomtgränsen till ledningens 
sluthöjd som är 1m över golvnivå. 

 
 

 

Utifrån tryckdifferensen och flödet i ledningen väljs en kran som kommer jämna ut trycket. 
Med ett tryck på 278,8 k Pa kan en standardkran väljas. För information om valda kranar, se 
tabell nedan. 

Utrymme	 Modell	 Model	nr.	 Tryck Flöde Tillverkare	

		 		 		 [kPa] [l/s] 		

Badrum	 Garda	grundmodell	 9650‐0000 371,2 0,17 FM	Mattson	

		 Garda	160c/c	 9680‐0000 384,8 0,3* FM	Mattson	

Tvättstuga	 9000E	III	 8020‐6000 429,2 0,2 FM	Mattson	

WC	 Garda	grundmodell	 9650‐0000 337 0,16 FM	Mattson	

Kök	 9000E	III	 8020‐6000 315 0,2 FM	Mattson	
 

Spillvatten 
Tabell 3: Valda blandare. *Flödet regleras ner till det angivna värdet. 
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Tabell 4: Effektbehov för anslutna enheter.

Utgående servisledning för spillvatten dimensioneras efter det totala flödet på 9,l/s. Dimensionen 
på den liggande ledningen beräknas till 100 mm. 

Luftningsledningen är placerad så att den går från sanitetsledningen i golvplattan upp genom 
taket i tvättstugan. Dimensioneringen på luftledningen ges av DUT= -28°C och summerade 
normflödet på 5,4 l/s. Enligt dimensioneringstabell 4 i Teknikhandboken (VVS Företagen, 2009) 
skall luftledningsdimension vara 75 mm och 100mm vid takgenomgång. Ledningen väljs till att 
enbart vara 100mm.  

Summerade anslutna normflöden är 9 l/s, vilket enligt Diagaram för dimensionering av 
spillvattenledning Teknikhandboken (VVS Företagen, 2009), är 13,5‰  ledningsfall. 
Kommunledningen för spillvatten ligger vid tomtgränsen på ett djup på 2m och ett avstånd på 
24m från huset. Höjdskillnaden mellan det frostfria djupet under huset och kommunledningen är 
3,4m. På grund av den stora höjdskillnaden kommer ledningsfallet att ökas till 14,2 %. 

 

5.4 El 
Det sammanlagda effektbehovet är beräknat för de anslutna enheterna i huset.  

Ansluten	enhet	 Effekt	 Källa	

		 [kW]	 		

Kyl	 0,05 Electrolux	

Frys	 0,11 Electrolux	

Köksfläkt	 0,15 Markaryd.se	

Mikrovågsugn	 1,12 Electrolux	

kombinerad	spis	och	ugn	 13,60 Electrolux	

Diskmaskin	 2,00 Markaryd.se	

Tvättmaskin	 2,00 Electrolux	

Torktumlare	 2,35 Electrolux	

VVB	 1,00 Nibe	

FTX‐aggregat	 0,92 RCV	

Belysning,	TV,	datorer	m.m.		 1,00 		

Totalt	 24,30 		
  

 

Dimensioneringen av huvudledningen har beräknats utifrån det sammanlagda effektbehovet.   

Ptot x Korrigeringsfaktion = 24,3 x 0,7 =17,01 kW 

Pkorrigerat  = 17,01 kW = 17010/400/√3 = 24,55 A 

Huvudsäkringen som väljs är 25 A. 

El-centralen är placerad i husets hall och där ifrån dras 12 gruppledningar. Vid fördelningen av 
grupper har spis, diskmaskin, kyl, frys fläkt egna grupper. En gruppförteckning och 
sammanställning av vägguttag och anslutningspunkter finns i bilaga Elinstallationer. Ritning över 
elinstallationerna finns i bilaga Ritning E0/El.  
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6 Materialval 
6.1 Utvändigt takmaterial 
På vårt småhus har vi tänkt ha ett plåttak. Vi vill ha en dubbelfalsad bandtäckning så en 
jämförelse kommer att ske mellan tre olika material av den typen. Vid jämförelse mellan 
materialen har betyg satts från 1-5 där 5 motsvarar det bästa värdet. I slutändan har vi viktat 
betygen och kommit fram till det mest lämpade materialet.  

De parametrar vi tycker är relevanta är: 

 Pris 

 Estetisk utformning 

 Miljöklass 

 Brandskydd 

 Lutning 

 Hållfasthet 

 Underhåll 

 Väderbeständigt 

 Livslängd 
 

Vi har valt fyra parametrar som vi anser är extra intressanta att titta på och de är pris, miljöklass, 
livslängd och underhåll.  

Kommentar till BFS 2011:26, avsnitt 6:5 325 
Då vi har en taklutning på 8.4 ̊ måste vi ha ett takmaterial som klarar av en låg lutning men 
fortfarande tar bort snö och is från taket. Vi valde därför ett plåttak för dess funktionalitet på 
flacka tak.  
 
Kommentar till BBS 2011:26, avsnitt 5:62 samt allmänna råd  
Plåttak fungerar bra som ett brandskydd eftersom ingen aska från brand eller skorsten kan tränga 
in i takkonstruktionen.  
 

Material	 kr/m2		 Källa	 Betyg

Zink		 1506	

Wikells 
Byggberäkningar 
AB	 3	

Aluminium		 1087	

Wikells 
Byggberäkningar 
AB	 5	

Koppar		 1637	

Wikells 
Byggberäkningar 
AB	 2	
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Material	 Miljöklass	 Källa	 Betyg

Zink	 B	 Sunda	Hus	c	 3	

Aluminium	 B	 Sunda	Hus	b	 3	

Koppar	 B	 Sunda	Hus	a	 3	

 

Det var svårt att få en jämn bedömning p.g.a. att vissa av materialen inte hade en tillräckligt 
utförlig granskning av uppgifter som kan skada miljön.  

Material	 Livslängd	i	år	 Källa	 Betyg

Zink	 Varmförzinkad	ca	50‐70	år	utan	underhåll	 Eriksson,H	 4	

Aluminium	 45‐50	år	med	underhåll	 Bevego	 3	

Koppar	 100	år	 Wallin,M	 5	

 

Material	 Underhåll	 Källa	 Bety
g	

Zink	 Varmförzinkning(inget	underhåll	under	50‐70	år)		 SBI	 5	

Aluminium	
Regelbundet	underhåll	för	att	uppnå	en	livslängd	på	30‐40	år	eller	
mer.	

Lindab	 3	

Koppar	 Kräver	inte	mycket	underhåll	för	att	hålla	ca	100	år	 Byggkatalogen,	a	 4	

 

Krav	 Vikt	 Zink	 Aluminium	 Koppar	

		 		 Betyg	 Viktat	betyg	 Betyg Viktat	betyg	 Betyg	 Viktat	betyg	

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

Miljö	 0,3	 3	 0,9 3 0,9 3	 0,9

Livslängd	 0,2	 4	 0,8 3 0,6 5	 1

Underhåll	 0,2	 5	 1,0 3 0,6 4	 0,8

Total	 		 		 3,6 		 3,6 		 3,3

 

Resultatet från våra jämförelser visar att Zink och Aluminium är bäst så vi tänker välja Zink till 
vårt småhus. Den gråa/silvriga tonen som zink har är visserligen rätt utstickande men kommer 
att lysa upp huset och vara en bra kontrast till väggarnas mörka färg. Taktäckningen kommer att 
vara bandtäckning med dubbelfalsad plåt. Kulören kommer att vara PL 60 Zinkgrå(Plannja, 
2012). Minsta taklutning vid användning av dubbelfalsad plåt är 3° vilket håller för vårt hus, då 
det har en taklutning på 8.4°.  

6.2 Invändigt golvmaterial 
Tre stycken helt olika golvmaterial kommer att jämföras. Det kommer vara en jämförelse mellan 
ett trägolv i parkett, laminatgolv och heltäckningsmatta. Vid jämförelse mellan golven har betyg 
satts från 1-5 där 5 motsvarar det bästa värdet. I slutändan har vi viktat betygen och kommit fram 
till det mest lämpade materialet.  

De parametrar vi tycker är relevanta är: 

 Pris 

 Estetisk utformning 

 Miljöklass 
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 Brandskydd 

 Underhåll 

 Livslängd 

 Komfort 

 Ljud 

Vi har valt fyra parametrar som vi anser extra intressanta att titta på och de är pris, miljöklass, 
ljud och underhåll. Vid val av golv tycker vi det är viktigt att det inte är för högt ljud samt att det 
är ett enkelt underhåll på det.  

Kommentar till BFS 2011:26, avsnitt 6:5 331 

För att inte delar i huset skall utsättas för fukt kommer vi i badrummet och i WC ha ett skydd 
under klinkern på golvet och kaklet på väggarna. Även i köket kommer ett skydd mot fukt att 
sättas upp vid diskbänkens yta.   
 

Material	 kr/m2	 Källa	 Betyg	

Trägolv	i	parkett	 1325	
Wikells 
Byggberäkningar 
AB	

2	

Laminatgolv	 408	
Wikells 
Byggberäkningar 
AB	

5	

Heltäckningsmatta	 530	
Wikells 
Byggberäkningar 
AB	

4	

 

Material	 Miljöklass	 Källa	 Betyg	

Trägolv	i	parkett	 B	 Sunda	Hus,	g	 3	

Laminatgolv	 B	 Sunda	Hus,	h	 3	

Heltäckningsmatta	 C	 Sunda	Hus,	i	 2	

 

Material	 Ljud	 Källa	 Betyg	

Trägolv	i	parkett	 Behagligt.	Inte	alltför	störande	 Egen	bedömning	 4	

Laminatgolv	 ”Hårt”	golv.	Låter	mycket.	 Egen	bedömning	 2	

Heltäckningsmatta	 Inget	ekande	ljud.	Dämpar	akustiken.	 Egen	bedömning	 5	

 

Material	 Estetik	 Källa	 Betyg	

Trägolv	i	parkett	 Exklusivt	och	snyggt		 Egen	bedömning	 5	

Laminatgolv	 Stabilt	men	ser	plastigt	ut		 Egen	bedömning	 2	

Heltäckningsmatta	 Mysig	känsla	och	snyggt	i	sovrum	 Egen	bedömning	 3	

 

 

Krav	 Vikt	 Trägolv	i	parkett	 Laminatgolv	 Heltäckningsmatta	
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		 		 Betyg	 Viktat	betyg	 Betyg Viktat	betyg	 Betyg	 Viktat	betyg	

Pris	 0,2	 2	 0,4 5 1,0 4	 0,8

Miljö	 0,1	 3	 0,3 3 0,3 2	 0,2

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

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

Total	 		 		 3,9 		 2,7 		 3,7

 

Resultatet från våra jämförelser visar att trägolv i parkett är det bästa alternativet, tätt följt av 
heltäckningsmatta. Småhuset i Borlänge kommer att beläggas med träparkett i alla rum förutom 
badrum, tvättstuga och WC. Golvet kommer ge huset en känsla av exklusivitet och renhet utan 
att ta bort samspelet med resten av naturen och omgivningen.    

Det trägolv som kommer att användas är Junckers massiva parkettgolv i ek. Bredd 129 mm, 
längd 1830 mm och tjocklek 14 mm. Ytbehandlingen är olja med två lager polyuretanlack ovanpå 
(Byggkatalogen, 2012). 

6.3 Fasadmaterial 
En jämförelse kommer att göras mellan tre stycken olika fasadmaterial. Det är lockpanel i trä, 
puts och plåtkassetter. Vid jämförelse mellan materialen har betyg satts från 1-5 där 5 motsvarar 
det bästa värdet. I slutändan har vi viktat betygen och kommit fram till det mest lämpade 
materialet.  

De parametrar vi tycker är relevanta är: 

 Pris 

 Estetisk utformning 

 Miljöklass 

 Brandskydd 

 Underhåll 

 Väderbeständigt 

 Livslängd 
 

Vi har valt fyra parametrar som vi anser är extra intressanta att titta på och de är pris, miljöklass, 
väderbeständigt och estetik. Vid val av fasad tycker vi att livslängd spelar stor roll och även 
estetiken. Det skall vara ett snyggt material som kan passa in i omgivningen och med resterande 
material.  

Kommentar till BFS 2011:26, avsnitt 6:5 324 
Träpanel är inte det bästa materialet att stå emot fukt men för att förhindra mögel och andra 
rötskador på husets konstruktion kommer träplankorna att målas med både olja och färg.  

Material	 kr/m2	 Källa	 Betyg	

Puts(fasadsystem)	 1151	
Wikells 
Byggberäkningar 
AB	

3	

Lockpanel	 545	
Wikells 
Byggberäkningar 
AB	

5	
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Plåtkassetter	 861	
Wikells 
Byggberäkningar 
AB	

4	

 

Material	 Miljöklass	 Källa	 Betyg	

Puts(fasadsystem)	 B	 Sunda	Hus	d	 3	

Lockpanel	 B	 Sunda	Hus	e	 3	

Plåtkassetter	 A	 Sunda	Hus	f	 5	

 

Material	 Väderbeständigt	 Källa	 Betyg	

Puts(fasadsystem)	 Klarar	sig	bra	men	nytt	underhåll	efter	50	år.		 Engqvist,	S	 4	

Lockpanel	 Håller	bra	om	underhåll	sker	regelbundet	 Engqvist,	S	 3	

Plåtkassetter	 Bra	mot	mögel	och	bakterier	men	rostar	 Engqvist,	S	 5	

 

Material	 Estetik	 Källa	 Betyg	

Puts(fasadsystem)	 Ger	en	ren	känsla	men	känns	kallt.			
Egen	
bedömning	

3	

Lockpanel	
Smälter	bra	ihop	med	naturen	och	är	rent	och	
snyggt	

Egen	
bedömning	

5	

Plåtkassetter	 Känns	”tungt”	och	som	en	fabrik	
Egen	
bedömning	

1	

 

Krav	 Vikt	 Puts	 Träpanel	 Plåt	

		 		 Betyg	 Viktat	betyg	 Betyg Viktat	betyg	 Betyg	 Viktat	betyg	

Pris	 0,3 3	 0,9 5 1,5 4	 1,2

Miljö	 0,2 3	 0,6 3 0,6 5	 1,0

Väderbeständigt	 0,3 4	 1,2 3 0,9 5	 1,5

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

Total	 		 		 3,3 		 4,0 		 3,9

 

Resultatet från våra jämförelser visar att lockpanel är det bästa alternativet. Det kommer att passa 
bra ihop med taket och med den resterande omgivningen. Huset har en annorlunda arkitektur, 
jämförelse med övriga byggnader i området. Träpanelen medverkar till att skapa en känsla av att 
huset smälter in i dess omgivande miljö utan att ta bort husets nutida känsla. Vi har valt plankor 
med måtten 45 x 145mm och ska måla dessa med en grundolja, grundfärg och en färdigfärg. 
Huset kommer att målas i en svart kulör.     
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7 Kostnadsbedömning 
 

Kategori	 Underkategori	 Artikel	 á	Pris	 Enhet	 Antal	 		 Total	pris	 *Anm.

Konstruktion	 Yttervägg	 7.057*	 									2	569,23					 kr/m2	 135,6 		 								348	387,59				 		

		 Innervägg	 8.003*	 													932,70					 kr/m2	 62 		 										57	827,40				 		

		 Innervägg	badrum	 8.021*	 									1	683,05					 kr/m2	 26,2 		 										44	095,91				 1	

		 Platta	på	mark	 4.021*	 													915,99					 kr/m2	 149,7 		 								137	123,70				 2	

		 Kantbalk	 3.008*	 													910,26					 kr/m	 56,5 		 										51	429,69				 		

		 Yttertak	 11.045*	 									1	432,68					 kr/m2	 177,7 		 								254	587,24				 3	

		 Taktäckning	zink	 JTG.1321*	 									1	506,26					 kr/m2	 177,7 		 								267	662,40				 		

		 Undertak	 12.017*	 													511,65					 kr/m2	 149,7 		 										76	594,01				 		

		 Fönster	 Elitfönster	 									5	562,00					 kr/st	 3 		 										16	686,00				 		

		 Fönster	 Elitfönster	 					223	290,00					 Alla	fasta	fönster	 		 								223	290,00				 		

		 Innerdörrar	 Byggmax	 													599,00					 kr/st	 6 		 												3	594,00				 		

		 Ytterdörr	 Byggmax	 									5	395,00					 kr/st	 1 		 												5	395,00				 		

		 Altandörr,	glas	 Elitfönster	 					139	280,00					 Alla	altandörrar	 		 								139	280,00				 		

		 Inredning	kök	 18.001*	 							27	516,94					 kr/st	 1 		 										27	516,94				 		

		 Kapitalvaror	kök	 18.002*	 							32	084,70					 kr/st	 1 		 										32	084,70				 		

		 Inredning	bad	 18.021*	 							18	608,19					 kr/st	 1 		 										18	608,19				 		

		 Inredning	WC	 18.013*	 									2	399,88					 kr/st	 1 		 												2	399,88				 		

		
Inredning	tvätt	
inkl.	maskiner	 18.029*	 							23	456,47					 kr/st	 1 		 										23	456,47				 		

		 Innervägg	 LCS.22*	 													155,82					 kr/m2	 195,7 		 										30	493,97				 4	

		 Parkettgolv	 MMC.121*	 									1	325,00					 kr/m2	 106,8 		 												1	431,80				 		

		 Klinker	 MBE.121*	 									1	232,48					 kr/m2	 18,2 		 												1	250,68				 		

		 Trädäck	 DCG.332*	 													505,62					 kr/m2	 78 		 										39	438,36				 		

		 		 		 		 		 Kategoripris	 				1	802	633,93				 		

VVS	 Kök	 4.002**	 							10	346,23					 kr/st	 1 		 										10	346,23				 5	

		 Badrum	 4.013**	 							24	358,12					 kr/st	 1 		 										24	358,12				 6	

		 WC	 4,003**	 							10	053,07					 kr/st	 1 		 										10	053,07				 7	

		 Tvättstuga	 4.025**	 							18	641,00					 kr/st	 1 		 										18	641,00				 8	

		 Vardagsrum	 4.023**	 							11	184,27					 kr/st	 1 		 										11	184,27				 9	

		 Sovrum	 4.021**	 									6	507,40					 kr/st	 3 		 										19	522,20				 10	

		 FTX‐aggregat	 Soliduct	 							15	160,00					 kr/st	 1 		 										15	160,00				 		

		 Solfångare	 VVS‐Boden	 									9	355,00					 kr/st	 12 		 								112	260,00				 		

		 Ack.tank/VVB	 VVS‐Boden	 							36	754,00					 kr/st	 1 		 										36	754,00				 		

		 Pelletsbrännare	 Ariterm	 							45	900,00					 kr/st	 1 		 										45	900,00				 		

		 		 		 		 		 Kategoripris	 								304	178,89				 		
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EL	 Hall	 4.018*	 									6	537,07					 kr/st	 1 		 												6	537,07				 		

		 Vardagsrum	 4.014*	 									7	240,79					 kr/st	 1 		 												7	240,79				 		

		 Kök	 4.001*	 							15	384,56					 kr/st	 1 		 										15	384,56				 		

		 Sovrum	 4.012*	 									5	226,49					 kr/st	 3 		 										15	679,47				 		

		 badrum	 4.007*	 									3	427,18					 kr/st	 1 		 												3	427,18				 		

		 WC	 4.005*	 									2	035,08					 kr/st	 1 		 												2	035,08				 		

		 Tvättstuga	 4.022*	 							10	514,30					 kr/st	 1 		 										10	514,30				 		

		 		 		 		 		 Kategoripris	 										60	818,45				 		

*Artikel	i	Wikells	Sektionsfakta	2012‐13	
**Artikel	i	Wikells	Sektionsfakta	2011‐12	
	
*Anm.		
1:	En	sida	mot	våtutrymme		
2:	Priset	är	kompenserat	för	de	100mm	extra	cellplast	
3:	Exkl.	tätskikt	
4:	Grundad	fiberduk	+färg	
5:	Inkl	golvvärme	15m2	
6:	Inkl.	golvvärme	
7:	Inkl.	golvvärme	
8:	Exkl.	VVB	
9:	Golvvärme	15m2	
10:	Golvvärme	15m2	 		

		 		 		 Totalpris	för	hela	huset	exkl.	moms	 2 167	631,27					 		
 

Uppvärmningskostnaderna beräknas till 4863kr/år 

Pellets 60 öre/kWh 
Energiförbrukning 16242/2= 8121 kWh/år 
Årlig kostnad, a= = 0.60kr/kWh * 8121Wh/år = 4863 kr 
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8 Solenergi 
Energin från solen kan användas för uppvärmning och produktion av elektricitet. Ett småhus kan 
täcka en stor del/delar av hushållets uppvärmning och energibehov genom användning av 
solfångare och solceller.  

8.1 Solceller 
Solceller omvandlar solljusets energi till elektricitet. Flera seriekopplade solceller utgör en modul 
och benämns solcellspanel eller solpanel.  

I slutet av 1970-talet introducerades solcellerna på den svenska marknaden. De första 
tillämpningarna var strömförsörjning av fyrar och nödtelefoner i fjällen (Green, M, 2002). 
Historiskt sett har merparten av de svenska solcellsanläggningarna varit privata system som inte 
varit anslutna till elnätet. De fristående systemen fanns där nätanslutningsmöjligheter saknades, 
såsom båtar, sommarstugor och husvagnar.  När solcellerna introducerades som ett 
energialternativ för sommarstugeägare utan anslutning till elnätet, ökade intresset stort och enligt 
Martin Green uppskattas år 2002 att över 20 000 fritidshus var strömförsörjda med hjälp av 
solceller (Green, M, 2002). Intresset för att ansluta solceller till elnätet ökar stadigt, bland annat 
på grund av olika stödåtgärder så som bidrag (Energimyndigheten, 2011a). 

Solceller omvandlar energin i solljus direkt till likström med hjälp av 
den s.k. fotoelektriska effekten. Den idag vanligaste typen av solcell, 
kiselsolcellen, tillverkas av en tunn skiva av halvledarmaterialet kisel. 
Materialet kisel är samma material som används inom 
mikroelektroniken och enligt Solarlab står kiselkostanden för 1/3 av 
solpanelens totala kostnad (Solarlab, 2012a). Ett nät av tunna 
metallkontakter täcker ett par procent av den sida av cellen som 
exponeras av solljus. Cellens undersida är helt täckt av ett metallskikt. 
När solljuset faller på cellen skapas en elektrisk spänning mellan 
cellens fram- och baksida, vilket i sin tur gör att man kan få ut en 
ström av elektroner då en ledning är kopplad mellan fram- och 
baksidans metallkontakter (Energimyndigheten, 2008).  

Verkningsgrad,η, är en dimensionslös storhet som definierar hur 
effektivt ett system omvandlar tillförd energi till nyttig energi. 
Solceller kan endast omvandla en viss del av den mängd energi som 

solen ständigt tillför. Kvoten mellan den energi som solen träffar 
solcellen med och energin som solcellen sen producerar är 
solcellens verkningsgrad. Enligt Solarlab har kommersiella 
solceller en verkningsgrad på 13-16%.  Den högsta teoretiska verkningsgraden på solceller av 
kisel är nära 30 %. I labbmiljö har man dock endast lyckats med solceller med verkningsgard på 
25-26% (Solarlab 2012a).  

En solcell som erhåller maximal solstrålning skapar en spänning på ca 0,6V i form av likspänning. 
Spänningen blir något mindre i skugga och för att höja spänningen seriekopplar man flera 
solceller till en solcellspanel, också kallad solpanel. Solcellers verkningsgrad sjunker när 
solcellerna görs till solpaneler. Förlusterna beror på att strömmen går i serie genom alla solceller i 
en solpanel. Dessutom passerar strömmen genom relativ tunna anslutningar vilket också bidrar 
till förluster. Därtill kommer förlusten som genereras av det skyddsglas som finns över 
solcellerna. Typisk verkningsgrad på solcellspaneler (på enkristallin kisel) är 12-14%. (Solarlab 
2012a) 

Figur 11: Solcellspanel. 
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8.2 Solfångare 
En solfångare har som funktion att värma upp vatten som kan användas för uppvärmning av hus 
och tappvarmvatten. Det finns två typer av solfångare, plan- och vakuumsolfångare, vilka kan 
användas på fastigheter och småhus. Alla solfångare är försedda med en så kallad selektiv yta. En 
selektiv yta fångar upp hela solens strålningsspektrum utan att den långvågiga värmestrålningen 
strålar tillbaka ut igen. Värmen som solen genererar kan gå miste på tre sätt i en solfångare. Det 
är genom värmestrålning, värmeledning i omgivande material och konvektion(Andrén, L.2007).  

Plan solfångare 
En plan solfångare är uppbyggd med en ram av aluminium och en 
botten av plåt. För att minska värmeförlusterna används isolering i 
solfångare. Denna läggs i ramen och täcks med en damm- och 
diffusionsspärr. Ovanpå isoleringen läggs en absorbator, vilken 
absorberar solens ljusstrålar, och består oftast av koppar eller 
aluminium. Överst läggs ett glasskikt. En av täckglasets funktioner 
är att det motverkar utsläpp av långvågig värmestrålning vilket gör 
att det fungerar som ett extra skydd mot värmeförluster. För att 
förhindra konvektion mellan absorbatorn till glaset kan ett tunt 
skikt av teflonfolie användas.  

 

 

Vakuumsolfångare 
Uppbyggnaden av en vakuumsolfångare skiljer sig från en 
plan solfångare. I en vakuumsolfångare placeras 
absorbatorn i ett rör där det råder vakuum. På så sätt 
förhindras både lednings- och konvektionsförluster vilket 
gör solfångaren effektiv och ger en högre verkningsgrad 
än den plana solfångaren. Nackdelen med denna 
konstruktion är den höga kostnaden för produkten. På 
senare år har priset för vakuumsolfångare dock gått ner, 
vilket har gjort att den ökat bland hushåll och anses i 
framtiden kunna bli ett bra alternativ till den plana 
solfångaren (Sidén, G. 2009). 

 

8.3 Förutsättningar 
Hur väl solpaneler och solfångare går att nyttja beror på var i Sverige byggnaden är belägen. 
Figurerna nedan visar antalet soltimmar och effekt per kvadratmeter under ett år i Sverige. Dessa 
nyttjas för att schematiskt beräkna hur mycket energi som hushållet kan tillgodogöra sig genom 
användandet av solpaneler och solfångare. 

 

Figur 12: Plan solfångare. 

Figur 13: Vakuumsolfångare. 
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Idag kräver en del kommuner bygglov för solpaneler och solfångare på en- och tvåbostadshus. 
Oftast krävs inte bygglov när solpaneler/solfångare placeras nära och i samma vinkel som taket. 
Bygglov krävs om huset eller området är kulturhistoriskt värdefullt (bör då försänkas i taket). 
Dessutom krävs bygglov då panelen förändrar husets karaktär, panelen sätts i en annan vinkel än 
takets eller om panelen påverkar byggnadshöjden (Energimyndigheten, 2011a; Nynäshamn, 2012). 

Solceller 
Solceller producerar elektricitet då solpanelen belyses av solljus. Under vinterhalvåret är det 
därför svårt att nyttja solpanelerna då dagarna dels är korta och dels få soltimmar. Solceller är 
därför lämpliga för det ljusa halvåret här i Sverige och Norden (Solarlab, 2012b). 

På marknaden är idag den vanligaste verkningsgraden på solpaneler 14 procent. Det innebär att 
14 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, resten reflekteras eller blir 
till värme. På grund utav tidigare angivna förluster, se 7.1 solceller-verkningsgrad, kommer 
slutligen endast 12 procent av solens energi blivit omvandlad till användbar energi. Med dessa 
verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller 140 watt en solig dag i Sverige (Energimyndigheten 
2011a). 

Enligt energimyndigheten kommer en ny anläggning med en yta av 8 kvadratmeter och med en 
effekt på 1 kW producera 900 kWh per år. Detta gäller i Sverige, då panelen är placerad rakt mot 
söder med 30-50 graders lutning. (Energimyndigheten, 2011a).            

Energimyndigheten har utfört tester på olika solfångare där de testade solcellssystemen har en 
toppeffekt mellan 720 och 1 260 Watt och en verkningsgrad som varierar från 73 till 83 procent. 

Figur 14: Klimatkarta som illustrerar värdet för 
solskenstid under ett år för den av WMO definierade 
normalperioden 1961-1990. 

Figur 15: Klimatkarta som illustrerar värdet för 
globalstrålning ett helt år under den av WMO 
definierade normalperioden 1961-1990. 
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Testerna gjordes under ett år och gav möjlighet att studera hur snö, frost och is påverkar 
solcellerna. Utbytet under perioden november till januari var i stort sett obefintligt, detta 
framförallt, pga att snötäckta solceller inte genererar någon el. Samtliga åtta solcellsystem 
genererade näst intill lika mycket el en solig höstdag som under en solig dag i juni. Under ett 
normalår beräknades de testade solcellsystemen producera mellan 658 och 1 180 kilowattimmar 
el (Energimyndigheten, 2012a). 

Solfångare 
För att få en maximal effekt av en solfångare bör de vara placerade i riktning mot söder med en 
lutning mellan 25-60 °mot horisontalplanet. Det är mycket viktigt att solfångaren inte skuggas av 
träd, skorstenar eller dylikt. Den har ingen verkningsgrad i skugga vilket gör att stora delar av 
värmen kan gå förlorad vid fel val av placering. Hur mycket lutning en solfångare skall ha varierar 
beroende på var solfångaren är placerad geografiskt men även efter husets och tomtens placering. 
Lutningen bör dock vara brantare desto längre norrut solfångaren är placerad i Sverige. Detta är 
främst för den stora snölasten som kan uppstå men även för att kunna ta upp så mycket solljus 
under våren och hösten då solstrålarna är på lägre höjd och soltimmarna är få.  

Vanligtvis placeras solfångare på taket av ett småhus, men det går även att placera dem på garage, 
uthus, på marken eller på en vägg(Andrén, L. 2007).   

Passiv solenergi 
Under stora delar av året får en konstruktion gratis energi i form av passiv solenergi. Det är den 
värmen som huset får från instrålning från solen. För att ta till vara på värmen är det bra att 
använda tunga material p.g.a. deras förmåga att bibehålla värme under en längre period. Exempel 
på sådana material är tegel och betongbjälklag. Huset får då en jämnare temperatur under dygnet 
och året. Under sommarmånaderna lagras stor del värme i materialen som under vintern släpps 
ut kontinuerligt i huset för att uppnå en jämn temperatur.  

Ett hus med passiv solenergi har risk att bli alltför varmt p.g.a. den starka instrålningen under 
sommarmånaderna, vilket gör att åtgärder behöver vidtas. Vid nybyggnation kan taksprånget 
förlängas så de höga strålarna under sommaren förhindras från att stråla in i huset. Utsprånget får 
dock inte bli för brett eftersom det kan skugga vintermånadernas solstrålar(Sidén, G. 2009).   

 

8.4 Installationer 

Nätanslutet solcellssystem 
I takt med att intresset för förnyelsebar energi ökar, ser vi ökade energipriser. Idag är det flera 
elbolag som erbjuder hushåll med småskalig elproduktion att ansluta sig till deras elnät. Det finns 
ett särskilt regelverk för hushåll som vill producera el för egen förbrukning och elbolagen 
erbjuder ofta två möjligheter. Dels är det möjligheten att reglera delar av den köpta elen med 
egenproducerad sådan och dels att kunna sälja eventuell överskotts el. 

Kraven som ställs på de hushåll som vill ansluta sig till elföretagens nät är att 
produktionsanläggningen max får vara på 43kW (mikroproduktion) som kan anslutas till en 63 A 
huvud-/servissäkring. Anläggningen får heller inte producera mer el än hushållet förbrukar under 
ett år. Det kan dock under vissa delar av året, så som sommarhalvåret, uppstå ett överskott av el 
som då matas in på elnätsföretags nät (Ebner, J., Adås, D., 2011). 
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I ett nätanslutet solcellssystem seriekopplas, 
enligt Solprogrammet, solcellsmoduler i 
strängar. Dessa strängar parallellkopplas i en 
kopplingslåda. Från kopplingslådan kopplar 
man in till växelriktaren via en DC-brytare. 
DC-brytaren gör det möjligt att frånskilja 
växelriktaren från solcellsmodulernas spänning 
och växelriktaren omvandlar solcellernas 
likström till växelström. Från växelriktaren 
kopplar man sedan in systemet i byggnadens 
elcentral via en AC-brytare och en elmätare. 
AC-brytaren gör det möjligt att frånskilja 
växelriktaren från nätets spänning och 
elmätaren installeras för att ge full kontroll 
över systemets elproduktion (Solelprogrammet, 
2011).  

Solvärmesystem 
Ett solvärmesystem består huvudsakligen av en solfångare, ackumulatortank och ett rör som är 
kopplat mellan solfångare och tank så värme kan överföras till tanken. Det finns två system att 
använda för småhus. Det första systemet består av en ackumulatortank vilken producerar 
tappvarmvatten. Det andra systemet är ett kombisystem. Ett kombisystem levererar både 
tappvarmvatten och värme till huset.  
Med hjälp av en värmeväxlare matas 
värme från solfångaren in nertill i 
ackumulatortanken. Varmvattnet till 
förbrukning tas ut både upp- och nertill 
i tanken för en bättre 
temperaturskiktning, vilket minskar 
behovet av tillsatsenergi. Värme för 
uppvärmning av huset tas ur tanken, dit 
även en kompletterande värmekälla kan 
kopplas ifall solfångarnas produktion 
blir för låg. I vårt projekterade småhus 
har vi valt en pelletspanna som 
kompletterande värmekälla(Sidén, G. 

2009).  

8.5 Kompletterande värmekälla 
En pelletsbrännare kommer att vara kopplad 
till ackumulatortanken för att kunna komplettera solfångarna under de delar av året då de inte 
levererar tillräckligt mycket med värme. Brännaren kommer att ha en automatisk av- och 
påslagning vilket gör att den själv känner av när temperaturen i huset blir för låg(Arvidsson, J., 
2012).  

Pellets är en biprodukt från träindustrin och p.g.a. dess höga fukthalt har den högre 
energiinnehåll jämfört med ved och flis, vilket gör den mer energieffektiv. För att få pellets torkar 
man träflisor, maler ner dem i mindre bitar och trycker ihop det till en kompakt massa under hårt 
tryck. Genom att det är tillverkat av restprodukter av trä behövs inga tillsatsmedel som 
sammanbinder materialet utan det gör träets egna bindemedel, ligninet(Sidén, G. 2009).  

Figur 16: Schematisk bild av ett solcellssystems uppbyggnad. 
I bilden visas systemets alla elektriska delar. 

Figur 17: Kombisystem i ett småhus. 
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8.6 Dimensionering 
Det som styr storleken på ett solvärmesystem är hur mycket solinstrålning som finns under 
sommarmånaderna samt hushållets förbrukning av varmvatten. Om dimensioneringen utgår från 
en familj på fyra personer så åtgår det ca 5000 kWh per år för uppvärmning av varmvatten. En 
solfångararea på ca 4-6 m2 kan vid optimala förutsättningar nästan ge halva årsförbrukningen. 
Resten av året kan systemet värmas upp med en pelletspanna. När väl arean för solfångarna är 
bestämda bestäms hur stor ackumulatortanken ska vara. Normalt dimensioneras 50-100 l 
tank/m2 solfångare(Andrén, L. 2007). 

8.7 Alternativa uppvärmningssystem 

Bergvärme 
Bergvärmepumpen hämtar värme från berggrunden och grundvattnet med en cirkulerande vätska 
i en slang i ett borrhål. Ett borrdjup brukar vara under 200 m och avståndet mellan två borrhål 
bör vara minst 20 m. Om inte, finns risk att de två borrhålen kyler varandra vilket ger minskad 
energi. Vid en väl funktionerande bergvärmepump kan mellan 30-50 watt/m borrhål tas ut. 

För att få installera bergvärme måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd. Tillståndet måste sökas av fastighetsägaren i god tid före installationen 
påbörjas. (Energimyndigheten, 2012b) 

Fjärrvärme 
Fjärrvärme är ett kulvertnät dit lokaler, bostäder och andra fastigheter kan ansluta sig till. Värmen 
kommer från förbränning av avfall från bland annat träd och grenar. Överskottsvärme från 
kraftvärmeverk och avfallsförbränning används också till kulvertnätet. På så sätt är fjärrvärme en 
miljövänlig och energieffektiv energikälla.  

Systemet är uppbyggt genom att varmvatten värms vid en central och som sedan transporteras ut 
till respektive bostäder. Det är ett praktiskt system då man bara behöver koppla på sig till nätet 
och avbrott förekommer sällan i ledningarna(Svensk Fjärrvärme, 2012). 

8.8 Kostnad 

Solceller 
Enligt en studie gjord av elfosk skulle solel teoretiskt kunna täcka stora delar av Sveriges elbehov 
under en stor del av året. Det största hindret för en ökad installation av solceller är den höga 
kostnaden (Elfosk, 2006). De höga kostandena för nätanslutning har idag blivit lägre, då det är 
flera elbolag som erbjuder hushåll med småskalig elproduktion att ansluta sig till deras elnät.   

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, 
såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner (Energimyndigheten, 2011a). 
Däremot upphörde solvärmestödet vid årsskiftet 2011/2012. Detta innebär att hushåll inte längre 
kan ansöka om solvärmestöd (Boverket, 2011). 

Stödet ges för installation av solceller men kan även ges till solel/solvärmehybridsystem - ett 
system som ger både solel och solvärme i en integrerad konstruktion. (Energimyndigheten, 
2011a) 

Maximalt kan 45 procent av investeringskostnaden finansieras genom stödet och kan ges till alla 
typer av nätanslutna solcellssystem och för installationer.  

De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 40 000 kronor plus moms per installerad 
kilowatt elektrisk toppeffekt. Dessutom finns ett tak för stödet på 1,5 miljoner kronor per 
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solcellssystem. För solel/solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 
90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. (Energimyndigheten, 
2011a) 

Energimyndighetens testlab, som ingår i den statliga myndigheten, gör tester där fokus ligger i 
resultaten av energianvändning och funktion. Under ett år har åtta nätanslutna solcellssystem 
följts. De olika solcellssystemen har en toppeffekt mellan 720 och 1 260 Watt men trots att 
systemen håller en hög och jämn kvalitet har det enligt Energimyndigheten svårt att få lönsamhet 
utan statligt stöd.  Investeringen återbetalar sig med det statliga stödet, dock under förutsättning 
att solcellerna uppnår en livslängd på 25 år. (Energimyndigheten, 2010) 

Det är svårt att generellt räkna på hur mycket den effektiva produktionen från solceller är per 
installerad kW, men enligt Solelprogrammet är den effektiva produktionen från solceller i Sverige 
runt 600–900 kWh per installerad kW och år. (Solelprogrammet, 2011).  

Det senaste året har solpaneler fallit i pris och hos återförsäljare köpas från 29,35 kronor per watt. 
Utslaget på 25 års period och beräknat på viss avmattning i effekt blir priset ca: 1,60 kronor per 
kWh (24volt, 2012) 

Solfångare 
Solfångarens livstid är mycket lång, vilket innebär att när solvärmeanläggningen är betald är 
solvärmen i princip gratis, eftersom driftkostnaden är låg. Årsutbytet hos solfångare beräknas per 
kvadratmeter solfångaryta. Årsutbytet hos plana solfångare är 300–530 kilowattimmar per 
kvadratmeter och för vakuumsolfångare 450–775 kilowattimmar per kvadratmeter. Skillnaden 
mellan de olika solfångarna är att kostnaden i inköp oftast är billigare per kvadratmeter för plana 
solfångare är vakuumsolfångare (Energimyndigheten, 2012b). 

Sveriges Tekniska forskningsinstitut, SP, genomför ständigt kontroller av marknadens utbud av 
solfångare. P-märkningen innebär att solfångarens kvalitet regelbundet kontrolleras och 
garanterar att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion och hållbarhet (SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, 2010a). En av de P-märkta produkterna är solfångaren Heliostar 
från tillverkaren Roth (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012b). Solfångaren har ett 
årsutbyte på 440kWh/m2 och har en nettoyta på 1,96m2 vilket ger 863kWh vid en genomsnittlig 
absorbatortemperatur på 50 grader. Kostnaden är 9355.65kr inkl. moms (VVS- boden, 2012a). 
För solvärmeanläggningen som fungerar som ett kombisystem krävs en ackumulatortank t.ex. 
Roth Solartank BW/H 750 liter med en 150l varmvattenberedare. Kostanden för denna är 36 
754.51kr inkl. moms (VVS-boden, 2010b) 

Uppvärmningskostnaderna ses som en konstant årlig återkommande kostnad och nuvärdet 
beräknas med annuitetsmetoden. Solfångarna beräknas täcka halva årets energibehov. 

Pellets 60 öre/kWh 
Energiförbrukning 16242/2= 8121 kWh/år 
Grundinvestering, G= 194914 kr 
Livslängd, n=25 
Årlig kostnad, a= = 0.60kr/kWh * 8121Wh/år = 4863 kr 
Nuvärdeför solfångare i kombination med pelletspanna=231764kr 
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Bergvärme 
Kostnaden för att installera bergvärme skiljer sig beroende på hur djupt man måste borra och 
vilken värmepump som behövs. Kostnaden för att gräva och borra energibrunnen med 
tillkommande installation, ligger från 35 000 till 150 000 kr. En ny värmepump ligger mellan 25 
000 till 75 000 kr (Bergvärmeinstallation, 2010).  
Värmefaktorn, COP, beskriver hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi. För 
vårt hus tillverkar NIBE en värmepump som passar vid vårt beräknade totalbehov av el upp till 
18750kWh/år exkl. hushållsel. Värmepumpen har en värmefaktor, COP, på 4,60(Nibe, 2012) 
 Uppvärmningskostnaderna ses som en konstant årlig återkommande kostnad och nuvärdet 
beräknas med annuitetsmetoden.  

El 100 öre/kWh 
COP =4,6  
Energiförbrukning 16242/4,6= 3531 kWh/år 
Grundinvestering, G= 200 000kr 
Livslängd, n=25 

  

  

 
 

Fjärrvärme 
Kostnaden för att ansluta en villa till fjärrvärme beror på i vilken kommun villan tillhör. Priset på 
den köpta värmen kan även skilja sig mellan kommuner. Att priserna skiljer sig beror på de lokala 
förutsättningarna, vilket bränsle fjärrvärmebolagen använder och vilken kundtäthet de har 
(Energimyndigheten, 2011b). Prisskillnaden mellan orterna i Sverige är enligt Energimyndigheten 
väldigt stor och i Borlänge ligger den fasta avgiften på 1250kr/år och 60,5öre/kWh (Borlänge 
Energi, 2006). Anslutningsavgiften ligger kring 60 000 kr varav arbetskostnaden är den halva. 
Reglerna medger enlig Sölvesborgs energi en skattereduktion för halva kostnaden, dock max 50 
000kr. Vid en anslutningsavgift på 60 000 kr skulle skattereduktionen vara 15 000kr vilket skulle 
ge en slutkostnad för anslutningen till fjärrvärmenätet på 45 000kr (Sölvesborg Energi, 2012) 

Uppvärmningskostnaderna ses som en konstant årlig återkommande kostnad och nuvärdet 
beräknas med annuitetsmetoden.  

Fjärrvärme 60 öre/kWh 

Anslutningsavgift 1250kr/år 

Energiförbrukning 16242 kWh/år 

Grundinvestering, G= 60 000kr 

Livslängd, n=25 



34 
 

Årlig kostnad, a= 0.60kr/kWh * 16242kWh/år +1250kr/år= 10995 kr 

Nuvärde för fjärrvärme =231764kr 
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9 Slutsats 
Att nyttja solfångare och solceller är positivit både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 
Energin från solinstrålingen är en kostnadsfri naturresurs och gör inga avtryck på naturen. 
Solcellerna har en betydligt lägre verkningsgrad än vad som förutsågs i början av arbetets gång. 
Detta har lett till att solceller inte kan täcka husets behov av hushålsel på ett ekonomiskt 
försvarbart sätt. 

Solfångarna, vars funktion är att värma vatten för uppvärmning, är till skillnad från användningen 
av solceller, ett mer lönsamt allternativ. De är likt solceller starkt beroende av lutning, placering 
och solstrålarnas intensitet men har en högre verkningsgrad vilket gör det mer lönsamt. 
Nackdelen med de båda systemen är att de vid minsta skuggning eller täckning av snö slutar att 
fungera. Under sommarmånaderna och under några månader på våren samt hösten kan huset 
värmas upp med enbart solfångarnas värmeproduktion. Under vinterhalvåret är dessvärre 
produktionen så pass låg och näst intill obefintlig, vilket gör att en pelletspanna behövs för att 
komplettera uppvärmningen av huset. 

För att maximera solfångarnas verkningsgrad skulle husets placering valts annorlunda. En 
optimering av solfångarna kräver en riktning mot söder med en lutning mellan 25-60°. 
Solfångare kan i dagsläget inte vara placerade på taket p.g.a. att lutningen är i fel väderstreck för 
att vara optimal. Husets stora fönsterpartier ger stora värmeförluster vilket har kompenserats 
genom extra isolering i tak, golv och väggar. Isoleringens tjockleken i takkonstruktionen har 
medfört att takbalken blivit överdimensionerad och lett till en dyrare kostnad.   

Vid en jämförelse mellan Solenergi/pelletspanna, fjärvärme och bergvärme är fjärrvärme det 
mest ekonomiska alternativet för uppvärmningen av huset. Jämförelsen är gjord över en teoretisk 
25års period, där en uppskatting är gjord att solfångare täcker halva årets uppvärmningsbehov. Så 
länge solenergin inte kan täcka hela årets uppvärmningsbehov, är dock bergvärme det mest 
miljövänliga alternativet. Detta eftersom både fjärrvärme och pelletsbrännare lösgör koldioxid vid 
förbränning.  
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10 Diskussion 
Forskningen gällande solenergi går ständigt framåt men för att öka verkningsgraden hos både 
solfångare och solceller krävs ytterligare forskning. I dagsläget finns flera elbolag som erbjuder 
hushåll med småskalig elproduktion att ansluta sig till deras elnät. Att reglera delar av den köpta 
elen med egenproducerad sådan eller att sälja eventuell överskotts el kräver en god förmåga att 
producera el. Detta är inget vi anser att solcellerna gör, då verkningsgraden är såpass låg.  

Vid ett möte med en leverantör av solfångare och golvvärmesystem såg vi att utvecklingen kring 
de olika systemen har kommit långt. Trotts att möjligheten till att skapa egenproducerad el är det 
många aspekter som måste tas i beaktan.  

Att använda solen som energikälla kan ses som en osäker metod på grund av osäkerheten i antal 
soltimmar/år. Panelerna är extremt känsliga för skugga vilket gör det viktigt att ha vegetationens 
förändring i åtanke vid placering. Vad som idag kan anses som en bra placering kan i framtiden 
vara en sämre placering på grund av omkringliggande vegetations tillväxt och annan bebyggelse. 

En förutsättning för att nyttja solfångare är att det finns ett vattenburet värmesystem i huset. 
Eftersom solfångarna under vintermånaderna inte har möjlighet att stå för hushållets 
värmeproduktion valdes en pelletspanna som komplement. Det som är positivt är att 
pelletsbrännaren kommer att kunna användas fullt ut under vintermånaderna och därmed ge en 
högre verkningsgrad. Om pelletsbrännaren istället slår på och av om vartannat minskar 
verkningsgraden och systemet blir både dyrare och sämre för miljön.  

I jämförelsen som gjordes mellan solfångare/pelletspanna och andra uppvärmningsalternativ, 
valdes två system som också nyttjar ett vattenburet värmesystem. Detta för att få en så trovärdig 
och verklig jämförelse som möjligt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är för vårt hus ej försvarbart att 
välja solfångare i kombination med pelletspanna. Detta beror på att kostnader under en teoretisk 
25års period är högre än alternativet med fjärrvärme eller bergvärme. Kostnadskalkylen är gjord 
med en kalkylränta på 4% och de elpriser som är i dagsläget. Både kalkylräntan och elpriset är 
osäkra faktorer och svårt att sia om framtidsutvecklingen, men vad vi ser idag är stigande elpriser, 
vilket främjar valet av egenproducerad el.  

För att kunna placera solfångarna på taket skulle huset placering gjorts annorlunda. Vi valde dock 
att placera huset så att de stora glasparterna vetter mot söder och ger stora ljusinsläpp till 
umgängesytorna som vi anser är husets hjärta. Tanken bakom husets arkitektur var att skapa ett 
öppet hus med stor planlösning och fönsterpartier som ger en känsla av att ha naturen nära. 
Skulle taket optimerats för att ta tillvara på solenergin, skulle arkitekturen behöva förändras, 
vilket vi inte var beredda att göra.  

För att ta tillvara på den passiva solvärmen skulle husets byggnadsdelar konstruerats annorlunda. 
Husets konstruktion består av en trästomme vilket till skillnad från en stomme av exempelvis 
betong inte ger den ”tröghet” i värmeavgivningen som önskas.  

Trotts att solfångare/pelletspanna inte är ekonomiskt lönsamt i vår jämförelse med fjärrvärme 
och bergvärme, anser vi inte att den något högre kostnaden är ett skäl att avstå från möjligheten 
att själva producera den energi hushållet har behov av. Med dagens ökade utsläpp av 
växthusgaser och växande miljöproblem tycker vi att den ökade kostnaden för solfångare är 
försvarbar med hänsyn tagen till de positiva miljöaspekterna. 

Då husets utformning inte möjliggör en optimal placering av solfångare, är lösningen en 
tillbyggnad intill huset. Tillbyggnaden kan då placeras så att solfångarnas placering optimeras med 
hänsyn till lutning och väderstäck.  
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Förslag till framtida arbete skulle kunna vara en djupgående och mer omfattande del om passiv 
solenergi. Exempelvis hur ett småhus optimalt kan konstrueras för att ta tillvara på den passiva 
solenergin.  
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Figur 7, Soliduct b, 2012.”Östberg Heru 100 T EC”,  
http://www.soliduct.com/ostberg-heru-100-t-ec/p-1921.htm (2012-05-04) 
 

Figur 8, Fresh, 2012. ”Vilpes frånluftshuv”, 

http://www.fresh.se/sv/2.franluftshuvar/franluftshuv-%C3%B8160isol.500.php (2012-05-04) 

Figur 9, Haltons, 2012.”Gdd- tilluftsgaller för cirkulär kanalanslutning”,  

http://www.halton.se/halton/se/cms.nsf/www/gdd (2012-05-04) 
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Figur 10, Östbergs, 2012. ”HERU 100 T EC”, (2012-05-04) 
http://www.ostberg.com/item/F_item.aspx?id=52826&tab=0 (2012-05-02) 

Figur 11, Elmco, 2012.”Solcellspanel”, 
http://www.elmco.se/solcellspanel-watt-p-174.html (2012-04-10) 

Figur 12, Biomontage, 2012.”Plan solfångare”,  
http://biomontage.se/sol_plan_effecta.php (2012-04-10) 

Figur 13, Biomontage, 2012.”Vakuumsolfångare”, 
http://biomontage.se/sol_vakuum_effecta_vac.php (2012-04-10) 

Figur 14, SMHI, 2009.”Solskenstid”,  
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3052 (2012-03-29) 

Figur 15, SMHI, 2009.”Globalstrålning”,  
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3052 (2012-03-29) 

Figur 16, Solelprogrammet, 2009.”Solcellsystem uppbyggnad”,  
http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken1/Solel-for-privatpersoner/Hur-fungerar-
solcellen1/ (2012-04-09) 

Figur 17, Energibo, 2012.”Kombisystem i ett hus”,  
http://www.energibo.com/solenergi.html (2012-04-10) 

 

 
 

 



U-värdesberäkning 
Byggnadsdel	 Beskrivning	/Material	 Värmekonduktivitet	 Tjocklek	 Värmemotstånd U‐värde	

		 		 λ	[W/mK]	 d	[m]	 R	[m2K/W]	 [w/m2K]	

Tak	 Rsi	 0,1

13	mm	gipsskiva	 0,25	 0,013 0,052

0,2	mm	PE‐folie	 0,0002 0

145	mm	mineralull,	12%	träreglar	 0,036	/	0,14	 0,145 3,3

170	mm	mineralull	 0,036	 0,17 4,72

vindskydd	

Rse	 0,1

ventilerad	luftspalt	

22	mm	råspont	 0,022

1	mm	uderlagspapp	 0,001

mm	plåttak	

U‐värden	har	beräknats	genom	U‐värdesmetoden	 		 		 		 0,128*	

Vägg	 Rsi	 0,13

13	mm	gipsskiva	 0,25	 0,013 0,052

145	mm	mineralull,	12%	träreglar	 0,036	/	0,14	 0,145 3,3

145	mm	mineralull,	12%	träreglar	 0,036	/	0,14	 0,145 3,3

0,20	mm	PE‐folie	 0,002

Rse	 0,13

28	mm	ventilerad	luftspalt	 0,028

22+22	mm	lockpanel	 0,044

U‐värden	har	beräknats	genom	U‐värdesmetoden	 		 		 		 0,145*	

Golv	 Rsi	 0,17

golvbeklädnad	

120	mm	betong	 1,7	 0,12 0,0706

120	mm	mineralull	 0,037	 0,12 3,243

150	mm	morän	 2,0	 0,15 0,075

Rse	 0,04

U‐värden	har	beräknats	genom	U‐värdesmetoden	 		 		 		 0,050*	
 



Effektbehov 
För samtliga rum i det projekterade småhuset är U-värden beräknade med hänsyn tagna till 
köldbryggor. Dessa beräkningar visas nedan i tabellform. Avslutningsvis finns en 
sammanställning av samtliga rum och dess beräknade effektbehov., även dessa i tabellform. 

 

Hall 
Byggnadsdel	 U‐värde		 Area	 U*A	
		 [W/(m2K)]	 [m2]	 [W/K]	
Tak	 0,128 4,25 0,54
Golv	 0,051 4,25 0,22
Yttervägg	 0,145 13,68 1,98
Dörr	 1,000 2,22 2,22
Fönster,	fast	 0,900 0,80 0,72
SUMMA	 		 25,20 5,68
		 		 		 		
Köldbrygga	 ψ		 Längd	 ψ*L		
		 [W/(mK)]	 	[m]	 [W/K]	
Vertikal	anslutning	vid	ytterväggshörn	 0,021 7,80 0,16
Anslutning	yttervägg‐takbjälklag	 0,025 3,75 0,10
Anslutning	yttervägg‐golvbjälklag	 0,179 3,75 0,67
Dörr	 0,039 6,16 0,24
Fönster,	fast	 0,039 15,50 0,60
SUMMA	 		 		 1,78
 

  W/m2K 

 

Vardagsrum, kök & matsal 
		 		 		

Byggnadsdel	 U‐värde		 Area	 U*A	
		 [W/(m2K)]	 [m2]	 [W/K]	
Tak	 0,128 68,19 8,73
Golv	 0,051 68,19 3,48
Yttervägg	 0,145 48,03 6,96
fönster,	fast	 0,900 26,66 23,99
Skjutdörr,	glas	 0,900 16,40 14,76
SUMMA	 		 227,47 57,92
		 		 		 		
Köldbrygga	 ψ		 Längd	 ψ*L		
		 [W/(mK)]	 	[m]	 [W/K]	
Vertikal	anslutning	vid	ytterväggshörn	 0,021 13,20 0,28



Anslutning	yttervägg‐takbjälklag	 0,025 20,55 0,51
Anslutning	yttervägg‐golvbjälklag	 0,179 20,55 3,68
Fönster,	fast	 0,039 36,28 1,41
Skjutdörr,	glas	 0,039 24,40 0,95
SUMMA	 		 		 6,84
 

 W/m2K 

Sovrum 1 
Byggnadsdel	 U‐värde		 Area	 U*A	
		 [W/(m2K)]	 [m2]	 [W/K]	
Tak	 0,128 17,22 2,20
Golv	 0,050 17,22 0,86
Yttervägg	 0,145 24,23 3,51
Skjutdörr,	glas	 0,900 4,80 4,32
SUMMA	 		 63,47 10,90
		 		 		 		
Köldbrygga	 ψ		 Längd	 ψ*L		
		 [W/(mK)]	 	[m]	 [W/K]	
Vertikal	anslutning	vid	ytterväggshörn	 0,021 3,00 0,06
Anslutning	yttervägg‐takbjälklag	 0,025 8,94 0,22
Anslutning	yttervägg‐golvbjälklag	 0,179 8,94 1,60
Skjutdörr,	glas	 0,039 8,80 0,34
SUMMA	 		 		 2,23
 

 W/m2K 

Sovrum 2 
Byggnadsdel	 U‐värde		 Area	 U*A	
		 [W/(m2K)]	 [m2]	 [W/K]	
Tak	 0,128 11,17 1,43
Golv	 0,051 11,17 0,57
Yttervägg	 0,145 7,78 1,128
Fönster,	öppningsbart	 0,900 0,80 0,72
SUMMA	 		 30,92 3,85
		 		 		 		
Köldbrygga	 ψ		 Längd	 ψ*L		
		 [W/(mK)]	 	[m]	 [W/K]	
Anslutning	yttervägg‐takbjälklag	 0,025 2,99 0,07
Anslutning	yttervägg‐golvbjälklag	 0,179 2,99 0,54
Fönster,	öppningsbart	 0,039 7,20 0,28
SUMMA	 		 		 0,89
 



 W/m2K 

 

Gästrum 
Byggnadsdel	 U‐värde		 Area	 U*A	
		 [W/(m2K)]	 [m2]	 [W/K]	
Tak	 0,128 5,59 0,72
Golv	 0,051 5,59 0,29
Yttervägg	 0,145 17,31 2,51
Skjutdörr,	glas	 0,900 4,40 3,96
SUMMA	 		 32,89 7,47
		 		 		 		
Köldbrygga	 ψ		 Längd	 ψ*L		
		 [W/(mK)]	 	[m]	 [W/K]	
Vertikal	anslutning	vid	ytterväggshörn	 0,021 3,50 0,07
Anslutning	yttervägg‐takbjälklag	 0,025 3,25 0,08
Anslutning	yttervägg‐golvbjälklag	 0,179 3,25 0,58
Skjutdörr,	glas	 0,039 3,40 0,13
SUMMA	 		 		 0,74
 

 W/m2K 

Badrum 
Byggnadsdel	 U‐värde		 Area	 U*A	
		 [W/(m2K)]	 [m2]	 [W/K]	
Tak	 0,128 9,23 1,18
Golv	 0,051 9,23 0,47
Yttervägg	 0,145 6,52 0,95
Fönster,	öppningsbart	 0,900 0,80 0,72
SUMMA	 		 25,78 3,32
		 		 		 		
Köldbrygga	 ψ		 Längd	 ψ*L		
		 [W/(mK)]	 	[m]	 [W/K]	
Anslutning	yttervägg‐takbjälklag	 0,025 2,51 0,06
Anslutning	yttervägg‐golvbjälklag	 0,179 2,51 0,45
Fönster,	öppningsbart	 0,039 3,60 0,14
SUMMA	 		 		 0,65
 

 W/m2K 

 



WC 
Byggnadsdel	 U‐värde		 Area	 U*A	
		 [W/(m2K)]	 [m2]	 [W/K]	
Tak	 0,128 1,50 0,19
Golv	 0,051 1,50 0,08
Yttervägg	 0,145 0,00 0,00
SUMMA	 		 3,00 0,27
		 		 		 		
Köldbrygga	 ψ		 Längd	 ψ*L		
		 [W/(mK)]	 	[m]	 [W/K]	
		 		 		 		
SUMMA	 		 		 0,00
 

 W/m2K 

 

 

Tvättstuga 
Byggnadsdel	 U‐värde		 Area	 U*A	
		 [W/(m2K)]	 [m2]	 [W/K]	
Tak	 0,128 7,52 0,96
Golv	 0,051 7,52 0,38
Yttervägg	 0,145 18,02 2,61
Fönster,	fast	 0,90 1,75 1,58
SUMMA	 		 34,81 5,53
		 		 		 		
Köldbrygga	 ψ		 Längd	 ψ*L		
		 [W/(mK)]	 	[m]	 [W/K]	
Vertikal	anslutning	vid	ytterväggshörn	 0,021 2,60 0,05
Anslutning	yttervägg‐takbjälklag	 0,025 6,32 0,16
Anslutning	yttervägg‐golvbjälklag	 0,176 6,32 1,11
Fönster,	fast	 0,039 3,60 0,14
SUMMA	 		 		 1,47
 

 W/m2K 

 

 

 

 



För varje rum har effektbehovet beräknats enligt följande formel 
 

 

 
θi  = 20 ̊C  
θu  = - 32 ̊C (+4 ̊C) = - 28 ̊C 
ρluft  = 1,2kg/m3 

cpl = 1010 J/(kg ̊C) 

 

 

 

 

Sammanställning Effektbehov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum	 Area	 Omslutande	area Um	 Mu	 θi,dim‐θu,dim	 Effekt	 Effekt	
		 [m2]	 [m2] [W/(m2K)] [m3/h] [˚C]	 [W] [W/m2]

Hall	 4,25	 25,20 0,269 1,326 48	 346,81 81,602

Vardagsrum,kök	&	matsal	 68,19	 227,47 0,285 25,040 48	 3516,44 51,568

Sovrum	1	 17,22	 63,47 0,207 3,306 48	 684,07 39,725

Sovrum	2	 11,17	 30,92 0,153 2,145 48	 261,73 23,432

Gästrum	 5,59	 32,89 0,250 1,520 48	 419,25 75,000

Badrum	 9,23	 25,78 0,154 1,772 48	 219,20 23,749

WC	 1,50	 3,00 0,090 0,288 48	 17,61 11,743

Tvättstuga	 7,52	 34,81 0,202 1,444 48	 360,85 47,985

Totalt	 124,7	 443,54 		 36,841 		 5825,97 		



Energibehov 
 
Effektbehov = 5825 W  
θi = 20 ̊C  
θu = - 32 ̊C (+4 ̊C) = - 28 ̊C 
Δθ = θi - θu = 20-(-28) =48 ̊C 
 
Mu = 36,841 m3/h    = 0.0123kg/s 
MT = 65,5 l/s      = 0,0786kg/s 
ηå = 85 % (enligt 
ΣUA (inkl. Ψ ) =122.17   
Normaltemperatur för helt år, Borlänge= 4,2  ̊C (enligt VVS-handboken) 
Värmetillskott/gratisvärme 5 ̊C 
 
Summa gradtimmar fås ur tabell 8:3 i kompendiet i Installationsteknik (Mundt & Malmström, 2008)  
Skorr = 97520  ̊Ch/år 
 
Energibehov för tappvarmvatten  
Qvv = 800 kWh/år och person  
Qvv = 800 *4= 3200 kWh/år 
 
Energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten  
QTot = ΣUA + (Mu*cpl )+ (MT*cpl* (1-ηå)) *Skorr + Qvv  
QTot = (109,53+0,0123*1010+0,0786*1010*(1-0,85))*97520+3200*103=16242kWh/år 
 



Värmesystem 

 

 

Slinga/Rum	 Area	 Effekt	 Effekt	
Max	golv	

T	 Golvmat.	 Rördim	 CC	 Slinglängd	 Tempfall Flöde Flöde	
Tryckfall	

rör	
Tryckfall	

rör		
Antal	
varv	

Totalt	
tryckfall	

		 [m2] [W] [W/m2]	 [˚C] 	 [mm] [mm] [m]	 [˚C] [l/h] [l/s] [Pa/m] [kPa] 	 [kPa]	

Hall	 8,3 556,1 67,0	 29,0 klinker	 17x2	 250 33	 5,0 83,0 0,023 45 1,49 4,5 5,7*	

Vardagsrum	 23,2 1197,3 51,6	 29,0 parkett	 17x2	 250 46	 5,0 91,0 0,025 50 2,30 5,5 5,7*	

kök	 30,0 1548,0 51,6	 29,0 parkett	 17x2	 250 60	 5,0 117,0 0,033 95 5,70
fullt	

öppen 5,7*	

matsal	 11,0 567,6 51,6	 29,0 parkett	 17x2	 250 44	 5,0 86,0 0,024 47 2,07 5,0 5,7*	

Sovrum	1	 17,2 684,1 39,7	 29,0 parkett	 17x2	 250 69	 5,0 105,0 0,029 80 5,52
fullt	

öppen 5,7*	

Sovrum	2	 11,2 261,7 23,4	 29,0 parkett	 17x2	 250 45	 5,0 41,0 0,011 20 0,90 2,0 5,7*	

Gästrum	 5,6 419,3 75,0	 29,0 parkett	 17x2	 250 22	 5,0 126,0 0,035 100 2,20 7,0 5,7*	

Badrum	 9,2 219,2 23,7	 29,0 klinker	 17x2	 250 37	 5,0 34,0 0,009 20 0,74 2,0 5,7*	

WC	 1,5 17,6 11,7	 29,0 klinker	 17x2	 250 6	 5,0 3,0 0,001 15 0,09 1,0 5,7*	

Tvättstuga	 7,5 360,9 48,0	 29,0 klinker	 17x2	 250 29	 5,0 55,0 0,015 25 0,73 3,5 5,7*	

Totalt	 124,7 5826,0 		 		 		 		 		 391,00	 		 		 		 		 		 		 		

*Slinga	kök	är	dimensionerande	



Ventilationssystem 
 

 

Tilluft Frånluft

Sovrum	1 Sovrum	2 Hall Gästrum VardagsMatsal Totalt Badrum Tvätt WC Kök Totalt

[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

0,010 0,011 0,004 0,008 0,0145 0,0180 0,0655 0,018 0,018 0,0115 0,018 0,0655

Luftflöden

Volym	[m3] Oms/h Grundflöde	[m3/h]Formler

471,25 0,5 235,8 Z=	(ρ*v2/2)*∑ζ

Dim.	Vent.behov	[m3/s]

0,0655

Tilluft

Ledningsdata Friktion Engång Höjd Tryckförlust Anmärkning Strypning

Sträcka 	Ansl.	Nr Innerd. Flöde Längd Lutning v ρ*v2/2 R R*L ∑ζ Z=	∑ζ*(ρ*v2/2) Δh ρ*g*Δh Δpf ∑Δpach

[m] [m3/s] [m] [%] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa] [m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

A(2) 10 0,1 0,0080 7,56 0 1,4 1,176 0,2 1,512 0,44 2,376 3,888 63,025 63,025

B(2) 10 0,1 0,0180 3,3 0 3 5,4 1 3,3 0,12 0,648 3,948 62,965 62,965

C(1)* 10 0,1 0,0180 3,5 0 3 5,4 1 3,5 50+0,05 50,433 53,933 53,933

D(3) 10 0,1 0,0145 2,8 0 2 2,4 0,7 1,96 0,87 7,538 9,498 44,436 44,436
E(1)* 10 0,1 0,0325 4 0 3,8 8,664 2 8 0,25 0,600 8,600 62,533

F(4) 10 0,1 0,0040 5 0 1,4 1,176 0,1 0,5 0,9 2,160 2,660 59,873 59,873
G(1)* 16 0,16 0,0365 4,2 0 2 2,4 0,3 1,26 1,3 3,120 4,380 66,913
H(1)* 25 0,25 0,0545 2 0 1,3 1,014 0,8 1,6 0,05 0,068 1,668 68,581

I(5) 10 0,1 0,0100 0,4 0 1,4 1,176 0,3 0,12 0,95 1,283 1,403 67,178 67,178

J(1)* 25 0,25 0,0655 1,7 0 1,5 1,35 0,15 0,255 10 13,500 13,755 82,336



 

Frånluft

Ledningsdata Friktion Engång Höjd Tryckförlust Anmärkning Strypning

Sträcka 	Ansl.	Nr Innerd. Flöde Längd Lutning v ρ*v2/2 R R*L ∑ζ Z=∑ζ*(ρ*v2/2) Δh ρ*g*Δh Δpf ∑Δpach

[m] [m3/s] [m] [%] [m/s] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa] [m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
A(1)* 10 0,1 0,0180 1,2 0 2,4 3,456 0,7 0,84 80+0,3 81,217 82,057 82,057

B(2) 10 0,1 0,0115 0,8 0 1,4 1,176 0,35 0,28 0,2 0,811 1,091 80,966 80,97

C(1)* 12 0,125 0,0295 5 0 2,6 4,056 0,8 4 0,47 3,861 7,861 89,917

D(3) 10 0,1 0,0180 1,5 0 2,2 2,904 0,8 1,2 0,1 0,821 2,021 87,896 87,9

E(3) 10 0,1 0,0180 3,5 0 2,2 2,904 0,8 2,8 0,25 0,726 3,526 86,391 86,4
F(1)* 16 0,16 0,0655 2,4 0 3,7 8,214 1 2,4 0,34 2,793 5,193 95,110

*Tillhör	den	dimensionerande	ledningen

Luftomsättning	=	Grundflöde/Volym

0,500

Spårgasmätning

K0	=	500	ppm K	=	500e^(‐nt)

Kj	=	0	ppm

K	{0,5	h}	 389,4

K	{1,0	h}	 303,3

K	{1,5	h} 183,9

Luftomsättning	



Sanitet 
Tappkallvatten	

Lednings	
nr.	 Tappställe	 Normalflöde Koppling Fördelning Hastighet	 Tryckfall	 Längd Tryckfall

		 		 [l/s]	 [mm]	 [mm]	 [m/s]	 [Pa/m]	 [m]	 [kPa]	

1	 TS	 0,2 15 		 1,5	 4000	 4,7 18,8

2	 Dusch	 0,2 15 		 1,5	 4000	 1,3 5,2

3	 WC	 0,1 12 		 1,25	 4000	 1,1 4,4

4	 TM	 0,2 15 		 1,5	 4000	 1,1 4,4

5	 Utslagsback	 0,2 15 		 1,5	 4000	 1,1 4,4

6	 Diskbänk	 0,2 15 		 1,5	 4000	 1,1 4,4

7	 DM	 0,2 15 		 1,5	 4000	 2,0 8,0

8	 TS	 0,2 15 		 1,5	 4000	 2,2 8,8

9	 WC	 0,1 12 		 1,25	 4000	 0,2 0,8

10	 Tappventil	,	VUK	 0,2 15 		 1,5	 4000	 0,2 0,8

11	 Tappventil	,	VUK	 0,2 15 		 1,5	 4000	 4,1 16,4

12	 		 0,3 		 18 1,5	 3000	 0,3 0,9

13	 		 0,5 		 18 2,5	 8000	 4,5 36,0

14	 		 0,7 		 18 4,0	 20000	 0,6 12,0

15	 		 0,4 		 18 1,9	 5000	 2,3 11,5

16	 		 0,6 		 18 2,9	 11000	 2,4 26,4

17	 		 0,8* 		 18 4,1	 20000	 2,2 44,0

18	 		 0,9* 		 18 4,1	 20000	 5,2 104,0

19	 		 1,1* 		 18 4,1	 20000	 1,3 26,0

20	 		 1,8* 		 18 4,1	 20000	 0,5 10,0

*Summavärde används = 0.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tappvarmvatten	

Lednings	nr.	 Tappställe	 Normalflöde Koppling Fördelning Hastighet Tryckfall	 Längd Tryckfall

		 		 [l/s]	 [mm]	 [mm]	 [m/s]	 [Pa/m]	 [m]	 [kPa]	

1	 TS	 0,2 15 		 1,5 4000	 4,7 18,8

2	 Dusch	 0,2 15 		 1,5 4000	 1,3 5,2

3	 Utslagsback	 0,2 15 		 1,5 4000	 1,1 4,4

4	 Diskbänk	 0,2 15 		 1,5 4000	 5,6 22,4

5	 TS	 0,2 15 		 1,5 4000	 2,1 8,4

6	 		 0,4 		 18 1,9 5000	 3,2 16,0

7	 		 0,6 		 18 2,9 11000	 2,1 23,1

8	 		 0,4 		 18 1,9 5000	 5,8 29,0
 

Spillvatten	

Lednings	nr.	 Avloppsanslutning	
Anslutande	
normflöde	 Ledningstyp Dim	 Källa	 Fall

		 		 [l/s]	 		 [mm]	 		 [‰]

1	 Dusch	 1,5 Anslutning	 75	
Bilaga	B,	tabell	
2	 15*

2	 WC	 1,8 "	 100	 "	 15*

3	 Tvättställ	 0,6 "	 50	 "	 15*

4	 Tvättmaskin	 0,6 "	 50	 "	 15*

5	 Utslagsback‐städ	 0,9 "	 50	 "	 15*

6	 Tvättställ	 0,6 "	 50	 "	 15*

7	 Diskbänk	 0,6 "	 50	 "	 15*

8	 Diskmaskin	 0,6 "	 50	 "	 15*

9	 WC	 1,8 "	 100	 "	 15*

10	 		 3,3 Samling	 100	
Bilaga	B,	tabell	
3	 15*

11	 		 3,9 "	 100	 "	 15*

12	 		 4,5 "	 100	 "	 15*

13	 		 5,4 "	 100	 "	 15*

14	 		 1,2 "	 100	 "	 15*

15	 		 1,8 "	 100	 "	 15*

16	 		 3,6 "	 100	 "	 15*

17	 		 9,0 "	 100	 "	 15*

*Husets	höjdläge	tillåter	ett	något	överdimensionerat	ledningsfall	
 



Elinstallationer 
 

	Antal	vägguttag	och	anslutningspunkter

Rum	
Area	
[m2]	

Omkrets	
[m]	

Beräknat	antal	
uttag	

Valt	antal	
uttag	

Antal	
anslutningspunkter

Hall	 4,25	 6,6 1,7 1	 1

Vardagsrum,kök	&	matsal	 68,19	 39,9 10,0 8	 6

Sovrum	1	 17,22	 16,6 4,2 3	 1

Sovrum	2	 11,17	 13,5 3,4 3	 1

Gästrum	 5,59	 9,8 2,4 2	 1

Badrum	 9,23	 12,5 3,1 1	 1

WC	 1,50	 5,0 1,3 1	 1

Tvättstuga	 7,52	 11,6 2,9 4	 1

Totalt	 124,7	 115,5 		 23	 13
 

 

	Elinstallationer	‐Beräkning	av	erforderlig	huvudsäkring

Ansluten	enhet	 Effekt	 Källa	

		 [kW]	 		

Kyl	 0,05 Electrolux	

Frys	 0,11 Electrolux	

Köksfläkt	 0,15 Markaryd.se	

Mikrovågsugn	 1,12 Electrolux	

kombinerad	spis	och	ugn	 13,60 Electrolux	

Diskmaskin	 2,00 Markaryd.se	

Tvättmaskin	 2,00 Electrolux	

Torktumlare	 2,35 Electrolux	

VVB	 1,00 Nibe	

FTX‐aggregat	 0,92 RCV	

Belysning,	TV,	datorer	m.m.		 1,00 		

Totalt	 24,30 		
 

Totalt x Korrigeringsfaktion = 24,3 kW x 0,7 =17,01 kW 

Effektbehovet  17,01 Kw = 17010/400/√3 = 24,55 A 

Huvudsäkringen som väljs är 25 A. 



 

	Gruppförteckning	elinstallationer

Grupp	
nr.	 Utrymme	 Beskrivning	 Funktion Fas	

Jordfelsbrytare	
nr.	 Avsäkring	

Area	
mm2	

1	 Hall	 		 	 1‐fas 1 10	 1,5

2	 Korridor	 		 		 1‐fas 1 10	 1,5

3	 Tvättstuga	 TM/TT	 Maskin	 1‐fas 1 10	 1,5

		 		 VVB	 Maskin	 1‐fas 1 10	 1,5

		 Sovrum	2	 		 		 1‐fas 1 10	 1,5

		 Badrum	 		 		 1‐fas 1 10	 1,5

4	 Sovrum	1	 		 		 1‐fas 1 10	 1,5

		 Gästrum	 		 		 1‐fas 1 10	 1,5

5	 Vardagsrum 		 		 1‐fas 2 10	 1,5

6	 WC	 		 		 1‐fas 2 10	 1,5

7	 Matsal	 		 		 1‐fas 2 10	 1,5

8	 Kök	 DM	 Maskin	 1‐fas 2 10	 1,5

9	 Kök	 Spis	 Maskin	 3‐fas 2 16	 2,5

10	 Kök	 Köksfläkt	 Maskin	 1‐fas 2 10	 1,5

11	 Kök	 Kyl	 Maskin	 1‐fas 2 10	 1,5

12	 Kök	 Frys	 Maskin	 1‐fas 2 10	 1,5
 

 



Konstruktionsberäkningar	för	ett	småhus	
 

Vi beräkning har en förenkling gjorts, där längden mellan pelarna antas lika. Denna förenkling 
anser vi inte påverka konstruktionens bärighet.  

Längd mellan pelare 

L = 4,67 m 

Takets egenvikt 

gt,k = 0,57  

Snölast 

Borlänge: Sk= 3.0  

Ce = 1,0 

Ct = 1,0 

S = μ× Ce × Ct × Sk 

Ekvation 6.10 b 

Ed= E(γd × ζj × γG,j × Gk,j + γd × γQ,l × Qk,l)        

Enligt BBR är huset i säkerhetsklass 2 

γd = 0,91    gk,j = 0,57(sektionsdata) 

ζj = 0,89      γQ,l = 1,5 

γG,j = 1,35    S = 2,40      

Ed = (0,91 × 0,89 ×1,35 × 0,57 + 0,91 × 1,5 × 2,40) = 3,9  

qEd = Ed × (c/c × 1,1) {c/c = 1200mm}= 3,9 × 1,2 × 1,1 = 5,15  

 

Upplagskrafter 

β = 8,4° 

Från tabell 3, tabellfall 426 i byggformler och tabeller 



RA= 0,400 × q × L = 0,400 × 2,57 × 4,67 = 9,6 kN 

RB = 1,1 × q × L = 1,1 × 2,57 × 4,67 = 26,5 kN 

RC = RB = 26,5 kN 

RD = RA = 9,6 

VA = RA × cos(8,4°) = 9,5 kN 

VB = RB × cos(8,4°) = 26,17 kN 

VC = VB 

VD = VA 

Moment vid B och C 

MB = -0,1 × q × l2 = -11,2 kN 

MC = -0,1 × q × l2 = -11,2 kN 

Fältmoment 

MFält A-B = 
	
 + MA = 8,94 kN 

MFält C-D = 
	
 + MD = 8,94 kN 

MFält B-C = 
	
 + MB = 5,84 kN 

Dimensionerande hållfasthetsvärden för trämaterialet 

Eurokod 5: Formel 3.3 

Kh = min 	 ä 	 0,12

1,2
 

Brottkriterium moment 

, 	 , 	 , 	 	  

, 	 	 	 	 , ,  = 29,33 MPa 

, 	 0,1	 	  = -11,2 kNm 

	
6

	 45	 45
6

 

, , 44	

0,8
1,20	

 



 

, 	11,2	
6

45	
	 29,33 	

300 ,

 

b = 45 mm ger h = 221,6 mm 

b = 51 mm ger h = 207,3 mm  

Vi väljer dock en h = 400 mm pga att isoleringen i huset kräver den höjden. Balken kommer 
därmed att bli överdimensionerad 

Tvärkraft Brottkriterium 

	 	 ,  

	
1,5	

	
	 	 , ,

 

	 1,0	

, , 4,1	
 

	
1,5	 R 	 	 cos 8,4°
0,051 0,400 1,0

	
0,8 	4,1	 	10

1,2
 

 

1924	 	2733	  

Erforderlig upplagslängd vid nockbalk 

, 	
,

, 	 	 , , 	 

f , , 	 6,0	
N

mm
V , 13,25	kN

K , 1,75	för	limträ

	 

, , 	 , , 0,8 6,0
1,2

4  

, 	
13,25 cos 8,4°
0,051

	 4 1,75 

	 36,7	  

Kontroll av nedböjning (Bruksgränstillstånd) 

Krav: 

	

I) Omedelbar böjdef. av tot.last 	 ä 15,6	  

II) Slutlig böjdef. av tot.last 	 ä 23,4	  

Ekv. 6.14 



, 	 , 	1,0 0,57 1,0 2,4 2,97	  

, 	 2,97 1,2 1,1	  

	

12
0,051 0,400

12
	 2,72 10  

	 13,8	 	10  

Korttidslast 

16
5
384

	 4,07 10 6,47 10 2,39 10 	

→ ! 

4,67
2

	 11,2	  

Långtidslast 

å 	 , 1 	 , 1 ɸ ,  

V å 	
5 1,2 1,1 0,57 4,67 1 0,6 5 1,2 1,1 2,40 4,67 1 0,2 0,6

384 E I

4,67 R 0,57 1 0,6 2,4 1 0,2 0,6
4,67

16 E I

7,84 10 2,025 10 5,815 10 m 

Nockbalken	
 

Nockbalken och limträpelarens egenvikt anses ingå i gt,k = 0,57kN/m2 

4,67
5,75	 	

 

qEd= (γd × ζj × γG,j × Gk,j + γd × γQ,l × Qk,l)        

	 γ 	 	 ζ 	 	γ , 	 G , 		 	γ 	 	γ , 	 	Q , a 3,9 4,67 18,2kN		
	
 

 

Söker upplagskrafter 

9,6	
9,6	

0,125
13,09	

 

 	
	

Böjmoment, Brottkriterium 

	
,

, 	 	  



, 13,09	  

, 	

13,09 6
45

29,33 	
300 ,

 

240,74	 → 	 260	  

Tvärkraft, Brottkriterium 

	
1,5	

	
	 	 , ,

 

 

	
1,5	 9,6

0,045 0,26 1,0
	2733	  

 

1230 	2733	 	 → !	

 

Erforderlig upplagslängd 

, 	
,

, 	 	 , ,  

9,6
0,045

	4 1,75	

30,48	  

Kontroll av nedböjning (Bruksgränstillstånd) 

13,8 10  

0,069 0,500
12

7,1875 10  

4,67
5,75	 	

 

Krav: 

I) Omedelbar böjdef. av tot.last 	
ä

20	  

II) Slutlig böjdef. av tot.last 	
ä

29	  

 

Korttidslast 

, 	 , 	1,0 0,57 1,0 2,4 2,97	 	

 

, 	 2,97 13,87	  

5
384

	 0,0199	 	 → ! 

 



Långtidslast 

0,6
		

å 	 , 1 	 , 1 ɸ ,  

Enligt tabellfall:  

5
384

	 

V å 	
5 0,57 10 4,67 5,75 1 0,6 5 2,40 10 4,67 5,75 1 0,2 0,6

384 E I
0,024m	 → ok! 

Bestämmer erforderlig tvärsnittshöjd för pelare 

	 69	  

	 9,6	 	 → 	 9,6	  

Brottkriterium 

, , 	
,

, 	 	 , ,  

, , 	
	 , , 	 35 10

0,8
1,2

23,3	  

 

Nu söker vi kc,z 

Eurokod 5 (6.25) 

, 	

1

	 ,

	

 

	 0,5 1 	 , 0,3 	 ,  

	

, 	
, ,

,
	  

0,1

, 11,6 10

	
√12

, , 35 10

	 

Lcr = pelarens höjd = 4,2 m vid köket. 

Med Eulers 2:a knäckningsfall kommer den kritiska längden Lcr motsvara balkens längd	

, 	

5 √12
0,069

35 10
11,6 10

	 	 1,9628 

	 0,5 1 	0,1 1,9628 0,3 	1,9628 2,509 



, 	

1

2,509 	 2,509 1,9628
0,2455	

 

Eulers 2:a knäckningsfall 

, , 	
,

, 	 	 , ,
9,6 10
0,069

0,035 23,3 10  

0,17	  

 

 





Boverkets byggregler 
Citat från BFS 2011:26, avsnitt 2.2 ”Allmänt råd 
Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta 
så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid under vilken en 
byggnad eller byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet.” 
 
Citat från BFS 2011:26, avsnitt 5.1 
Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen 
av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande 
robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. 
 
Citat från BFS 2011:26, avsnitt 6:53 
”Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt. 
Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet om det inte är 
orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. Fukttillståndet ska beräknas utifrån de mest 
ogynnsamma förutsättningarna. 
 
Allmänt råd 
Vid en fuktsäkerhetsprojektering bör hänsyn tas till de kombinationer av material som ingår i 
byggnadsdelen. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt 
ska kunna överskrida det kritiska fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå. Det kan ibland ta 
lång tid för en byggnadsdel eller konstruktionsdetalj att bli fuktig. Detta bör beaktas då man jämför det 
beräknade eller uppskattade fukttillståndet med det högsta tillåtna fukttillståndet. För väggar med 
regnskydd och bakomliggande ventilerad luftspalt gäller inte kravet på högsta tillåtna fukttillstånd för 
påväxt av mögel och bakterier för själva regnskyddet. Vid bedömning av fukttillståndet, såväl under 
byggtiden som i den färdiga byggnaden, bör hänsyn tas till förekommande fuktkällor (fuktbelastning). 
Fuktbelastningens storlek, varaktighet och frekvens bestäms utifrån lokala förhållanden. Följande 
fuktkällor kan förekomma: 
1. Nederbörd. 
2. Luftfukt, utomhus och inomhus. 
3. Vatten i mark (vätskefas och ångfas) samt på mark. 
4. Byggfukt. 
5. Vatten från installationer m.m. 
6. Fukt i samband med rengöring.” 
 

Brand 

Tak 
Citat från BBS 2011:26, avsnitt 5:62 samt allmänna råd ” Taktäckningen på byggnader ska utformas 
så att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till 
branden.” 
 
”Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor. Taktäckning bör 
utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lägst klass BROOF (t2) på 
underliggande material av klass A2-s1,d0. Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan användas 
på brännbartunderlag på byggnader som är belägna minst 8 m från varandra eller på småhus. Brännbar 
taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, förutom småhus, inom 8 m från en 
skorsten ansluten till värmepanna med förbränning av fasta bränslen. På småhus kan material av lägst klass 
E användas som taktäckning på tak över uteplats, skärmtak eller liknande. Regler om skydd mot 
brandspridning från intilliggande tak finns i avsnitt 5:536 och detta gäller även mellan byggnader.” 
 
 



Fukt 

Tak, väggar, golv och fast inredning 
 
Citat från BFS 2011:26, avsnitt 6:5 324 
 
”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.” 
 
Citat från BFS 2011:26, avsnitt 6:5 331 
 
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett 
vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. 
Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och 
rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla 
vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i 
vattentäta skikt ska vara vattentäta. 
 
 
Citat från BFS 2011:26, avsnitt 5:521 

”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. 
Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i byggnaden.”  
 
Citat från BFS 2011:26, avsnitt 6:5 325 
 
Allmänt råd 
Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutningen. Om taktäckning sker 
med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid utformningen av taket. 
 

Fasadbeklädnad 
 
Citat från BFS 2011:26, avsnitt 5:55 

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































Monteringsanvisning 
 

Väggar 

Marken schaktas och ett dräneringsrör placeras intill husgrunden. Lutningen skall vara en cm per 
två meter från högsta till lägsta punkt. På så sätt leds vatten, som kan skada huset, bort från 
grunden. Schaktet fylls igen med makadam och ovanpå detta läggs ett lager med cellplast som 
därefter blir täckt av en gjuten betongplatta. Ovanpå plattan läggs en PE-folie för att skydda mot 
fukt och därefter parkettgolvet.  

Väggen fästs i betongplattan genom två expanderande skruvar. Mellan vägg och betongplatta 
läggs ett lager isolering vilken syllen fästs i. Reglar reses och fylls med dubbelisolering med en 
plastfolie mot gipset. Väggen skyddas med en lockpanel. 

Tak 

Takkonstruktionen består av bandtäckning med dubbelfalsad plåt. Plåten fästs i råsponten med 
hjälp av klammer som skruvas fast i falsen. Mellan plåten och råsponten lägga en underlagspapp 
ut. Mellan underlagspappen och råsponten fästs språngblecket och hängrännan.  

Innanför råsponten fästs reglar med c/c 600 mm i kerto-balken vilket ger en luftspalt mellan 
råsponten och vindskyddsskivan på 50 mm. Isolering av mineralullsplattor läggs mellan kerto- 
balkarna och en ångspärr fästs utanpå detta. Reglar spikas fast utanpå ångspärren vilket gör att 
gipsskivorna kan fästas i dessa. Längst in är det två gipsskivor.  
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