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Sammanfattning 
I en konstruktionsprocess av ett hus finns det många aspekter att tänka på, allt från arkitektur och 

utformning till hållfasthet, materialval och installationer. En fråga som säkerligen alla som bygger 

nytt ställs inför är valet av uppvärmningssystem, speciellt i Sverige som ligger i en relativt kall del 

av planeten. Det här kandidatarbetet beskriver en konstruktionslösning av ett småhus beläget i 

Kiruna. En fördjupande del behandlar frågan om valet av uppvärmningssystem för huset. En 

jämförelse görs mellan fjärrvärme, bergvärme och pelletspanna. Systemen studeras utifrån 

aspekterna ekonomi, drift och underhåll samt miljöpåverkan. En viktig punkt är även hur väl 

systemen kan integreras i den tänkta planlösningen. Slutsatserna grundar sig i en beskrivande 

faktadel som redogör för uppvärmningssystemen ur de aspekter som valts för undersökningen. 

Slutsatser som kan dras från undersökningen visar att valet av uppvärmningssystem är en 

komplex fråga som har olika möjliga svar. En kombination av individuella värderingar och läge 

för huset bedöms vara avgörande faktorer. För huset som konstruerades gavs lika förutsättningar 

för systemens tillgänglighet samt tänkta köpare förutsattes ha värderingar som enligt författarna 

är normala. Undersökningen påvisade sedan att bergvärme var den bästa lösningen utifrån 

antaganden. Inget av de andra systemen som ingick i denna undersökning visade sig vara helt 

opassande. Det är säkerligen därför fjärrvärme, bergvärme och pelletspanna är några av de 

vanligaste uppvärmningssystemen på den svenska marknaden. 
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Abstract 
When constructing a new house many questions appear, from architecture to decisions regarding 

installations. Sweden is situated in a cold part of the planet and questions regarding which heating 

system to install face everyone who decides to build a new house. This thesis describes a 

construction solution of a villa in Kiruna. The extended essay analyzes which heating system is 

most suitable for the construction. The options are geothermal, district and pellet heating 

systems. The aspects of interest in this study are economics, service and maintenance, as well as 

environmental impacts. Another important factor is how well the system can be integrated in the 

indoor space design. Conclusions are made from facts presented about the systems. The 

conclusion drawn from the comparison is that the choice of heating system is a complex question 

with many possible answers. A combination of individual values and the geographical area of the 

house are essential factors. In order to give the systems equal conditions they were all presumed 

to have great geographical localization to the villa and also buyers that, according to the writers, 

has normal values. The study showed that a geothermal heating system is the best solution for the 

constructed house. However, the comparison indicated that the other systems are almost as good 

solutions. That is probably why district, geothermal and pellet heating systems are all so common 

on the Swedish market.  
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1. Inledning  
I en konstruktionsprocess av ett hus finns det många aspekter att tänka på, allt från arkitektur och 

utformning till hållfasthet, materialval och installationer. En central roll och något som blir allt 

viktigare är frågan om energianvändningen. Sverige ligger i en relativt kall del av planeten där 

uppvärmning av boende är nödvändigt för att kunna upprätthålla en behaglig inomhusmiljö. Det 

gör att besluten om hur husen utformas och konstrueras kretsar till stor del runt att minimera 

förbrukningen av energi. När miljökraven skärps globalt och energipriserna ökar sker en 

förändring i människors medvetenhet om ett mer miljövänligt tankesätt. Detta medför att 

gårdagens huskonstruktioner inte längre håller måttet och nya konstruktions-, material- och 

installationslösningar får utrymme på marknaden.  

1.1. Bakgrund 

Den givna uppgiften var att teoretiskt konstruera ett hus på en tilldelad tomt. Tomten var 

placerad i Kiruna i något som kunde liknas vid ett nybyggarområde. Utgångspunkten för 

uppgiften var en given energiförbrukning per år för den tänkta byggnaden. Utifrån uppgiften att 

konstruera huset fanns ett krav på en fördjupande del som skulle belysa en valfri frågeställning 

kring ämnet. 

När ett nytt hus konstrueras är valmöjligheterna stora när det kommer till det mesta inom 

konstruktionen och dess installationer. Till detta hör valet av uppvärmningssystem, som är ämnet 

för den fördjupande delen av rapporten.  

1.2. Syfte och mål 

Att välja uppvärmningssystem till ett hus styrs av en rad olika faktorer som ekonomi, 

miljöpåverkan, drift- och underhållsaspekter samt integrationslösning i huset. I det här arbetet 

undersöks tre olika system; fjärrvärme, bergvärme och pelletspanna. Målet med denna 

undersökning är att få en förståelse för hur dessa system fungerar och utifrån ovan nämnda 

faktorer avgöra vilket system som lämpar sig bäst till det hus som konstrueras. 

1.3. Metod 

För att nå målet har kunskap inskaffats genom litteratursökning. Information har även inhämtats 

från internetsidor och intervjuer. När en överblick av systemen erhållits har arbetet med att 

sammanställa en rapport återstått. Arbetet innehåller information om de olika systemen gällande 

funktion för att ge läsaren en övergripande förståelse av vad som kommer att jämföras. Efter den 

allmänna överblicken presenteras systemen ur de aspekter som senare jämförs. Beräkningar 

utförs också för att skapa en uppfattning om kostnader. Resultaten som presenteras jämförs 

sedan i en diskussion- och slutsatsdel.  
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2. Huset 

2.1. Utformning av huset 

Den givna energiförbrukningen gav enligt beräkningar en maximal uppvärmd area för huset. 

Planen var att inom ramarna för energiförbrukning per kvadratmeter konstruera en enplansvilla. 

Huset beslutades ha en L-formad struktur, med en takkonstruktion i form av ett pulpettak. 

Planlösningen är anpassad för en familj på fyra personer med tilldelade utrymmen efter tänkt 

behov. Intill huset är en altan anlagd som vetter mot söder för optimalt ljusintag. Ut mot altanen 

finns stora glaspartier och en glasdörr från kök/vardagsrum. Detta ger behagligt ljusintag till 

huset och i synnerhet till köket och vardagsrummet. Även från det stora sovrummet finns det 

dubbla glasdörrar som leder till altanen. Dessa förser rummet med ljus dagtid. På tomten intill 

huset anläggs en parkering för bilar samt en grusgång som leder fram till huvudentrén. Intill 

tomten ligger en väg som gör det enkelt att nå den tänkta parkeringen. Entrén har ett utstickande 

utrymme, kan liknas vid en farstu, som avskiljer inomhusmiljön vid entrén med utomhusmiljön. 

Se Bilaga A, Ritning 1, 2, 3, 4 och 5. 

 

Huset har följande specifikationer: 

 Bruttototalarea, BTA: 150 m2 

 Bruksarea som är boarea, BOA: 118 m2 

 Bruksarea som är bi area, BIA: 5 m2 

 Tempererad area, Atemp: 118 m2 

 Byggnadshöjd: 4,813 m 

2.2. Bärande system 

Det bärande systemet består av stående träreglar med dimensionerna 170x45 mm och C-avstånd 

600 mm. Vidare är vindsbjälklagen av dimensionerna 195x45 mm, C-avstånd 1200 mm och med 

en maximal spännvidd på 7 m. Som material används konstruktionsvirke av sorten C20. För att 

klara hållfastheten på den bredaste delen av huset planeras att göra en innervägg till bärande. Den 

bärande innerväggen planeras vara väggen som gränsar till det stora sovrummet, dess tillhörande 

badrum och ett av de mindre sovrummen. På vinden finns även ett fackverk bestående av tre 

fack som ska fördela laster från taket ner i konstruktionen. Fackverket består av tre diagonala 

stänger och tre tvärgående stänger. De diagonala är av konstruktionsvirket C30 med 

dimensionerna 95x45 mm och de tvärgående av sorten C14 med dimensionerna 45x45 mm. 

Takstolarna är av konstruktionsvirket C20 och har dimensionerna 170x45 mm, ett C-avstånd på 

1200 mm och längden 7,2 m. Pulpettaket som innesluter kallvinden konstrueras inifrån sett av 

gipsskiva 9 mm, tvärgående takplankor 19x95 mm och isolering i form av lösull 500 mm. Ovanpå 

det läggs ett plåttak. För dimensionering av pulpettaket se Bilaga B, Dimensionering – Taket. 

För specifikare förklaring av anslutningar i konstruktionen mellan ytterväggen och fönster, platta 

och taket se Bilaga A, Ritning 14, 15, 16 och 17. 
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2.3. Övriga konstruktionsdelar och materialval 

Huset anläggs på en platta på mark. Plattan består av ett kapillärbrytande skikt 200 mm, isolering 

i form av markskiva 400 mm, betong 100 mm samt ovanpå detta ett 22 mm tjockt parkettgolv 

(Rockwool, 2012). 

Ytterväggskonstruktionen byggs invändigt sett, förutom de stående reglarna, av två 13 mm 

gipsskivor, tvärgående träreglar 45x45 mm, invändig isolering 45 mm, fuktspärr, utvändig 

isolering 170 mm, tvärgående träreglar 22x70 mm, luftspalt, bottenbräda och lockbräda. Se Bilaga 

A, Ritning 14. 

 

Som fönster används NTech passivfönster med ett U-värde på 0,7 

W/m2K (Norlux, 2012c). 

 

 

 

Glasdörrana har valts till Villa Balcony door Lasyr med ett 

U-värde på 1,1 W/m2K (Norlux, 2012b). 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterdörren är av modell Lejonet 801G (Norlux, 2012a) med ett antaget 

U-värde på 0,8 W/m2K (Energimyndigheten, 2008). 

 

 

 

Figur 1. Fönster. 

Figur 2. Glasdörr 

Figur 3. Ytterdörr. 
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2.4. Energihushållning 

Enligt beräkningar gjorda med utgångspunkt från detaljritningarna samt med beaktande för 

antalet fönster, dörrar samt köldbryggor har energikravet beräknats och visar sig klara 

energikravet 16 MWh/år. Det uppmätta energibehovet för huset är enligt beräkningar 15,2 

MWh/år. Se Bilaga B, Energibehov. 

2.5. Kritiska moment vid byggande 

Under ett byggande uppkommer vissa kritiska moment som kan vara värda att påpeka. En viktig 

del är dimensioneringen av de olika byggnadsdelarna och att de klarar av samtliga krav som ställs 

av beställaren. Husets montering är viktig och görs detta fel kan komplikationer uppstå. Även 

väderförhållanden under byggnadstiden kan påverka på olika sätt. När väggarna är resta och taket 

ännu inte monterats finns det en risk att regn fastnar inne i huset efter det att taket läggs på. 

Detta bidrar till onödig fukt inomhus som kan skada konstruktionen. Man måste även ha 

säkerheten för arbetarna i åtanke så att inga skador uppkommer.  

 

3. Materialval – Utvändigt takmaterial 

3.1. Krav ur BBR 2012 

3.1.1. Brandskydd 

Ur BBR 2012, 5:62: ”Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning 
begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden.” 
”Allmänt råd: Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor. 
Taktäckning bör utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lägst klass BROOF (t2) 
på underliggande material av klass A2-s1,d0. Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan användas 
på brännbart underlag på byggnader som är belägna minst 8 m från varandra eller på småhus. Brännbar 
taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, förutom småhus, inom 8 m från en 
skorsten ansluten till värmepanna med förbränning av fasta bränslen. På småhus kan material av lägst klass E 
användas som taktäckning på tak över uteplats, skärmtak eller liknande. Regler om skydd mot brandspridning 
från intilliggande tak finns i avsnitt 5:536 och detta gäller även mellan byggnader.” 
 
Kommentar: För att undvika brandrisk skall material väljas till vanligt förekommande med 
egenskaper som avspeglar ovanstående citat. 

Fuktskydd 
Ur BBR 2012, 6:51: ”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 
olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.” 

Kommentar: Konstruktionen monteras så att skador eller annat som nämns i citat inte inträffar. 

 
Ur BBR 2012, 6:5324: ”Allmänt råd: Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör 
anordnas så att utifrån kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. (…)” 

Kommentar: Konstruktionen skall monteras så att risken för fuktskador minimeras enligt citat. 

Ur BBR 6:5332: ”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög 
luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.” 
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Kommentar: Konstruktionen skall monteras så att risken för fuktskador minimeras enligt citat. 

3.2. Egna krav 

Beständighet/Livslängd 

Lång livslängd och förmåga att klara yttre förhållanden. 

Investeringskostnad 

Låg investeringskostnad. 

Miljöpåverkan 

Låg negativ miljöpåverkan. 

Underhåll 

Enkelt och praktiskt underhåll. 

Estetik 

Stilren och enkel design, modernt och ska matcha fasaden.  

Tillgång 

Tillgänglighet på marknaden. 

Anläggningstid 

Snabb anläggning/montering. 

Vattenavrinning 

Absorberar inte vatten. 

3.3. Motivering av materialval 

3.3.1. Tätskiktsmatta 

Tätskiktsmatta används traditionellt på byggnader med t.ex. låglutande eller bågformade tak där 

kraven på styrka, täthet och åldringsbeständighet är hög. Det förekommer i en rad färger och 

utformning. Designmässigt ger tätskiktsmatta ett funktionellt och robust utryck (Protan, 2012). 

3.3.2. Betongtakpannor 

Som namnet antyder tillverkas takpannorna av betong istället för tegel. Materialet för med sig fler 

alternativ när det kommer till färg och form på plattorna än t.ex. tegel (Fondamenta, 2012). 

Egenskaperna gör att pannorna får ett fräschare utseende jämfört med tegeltakpannor. 

Densiteten hos betongen gör även att dessa plattor blir tyngre och håller sig på plats bättre 

(Takpannor.net, 2012). 

3.3.3. Plåttak 

Att använda sig av plåt som utvändigt takmaterial har historiskt sett mest använts för 

tilläggsbyggnader t.ex. bodar. I dagsläget har dock användningen breddats och det blir vanligare 

att se villor med plåttak. Anledningen till detta är att arkitekturen och utformningen av hus går 

mot en mer stilren och praktisk design. Fördelar med plåttak är t.ex. sparad arbetstid vid 

montage, enkel rengöring, god vattenavrinning och det finns tillgång till en rad olika färger och 

profiler (plattak.nu, 2011). 
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3.4. Analys 

3.4.1. Investeringskostnader 

Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 

Tätskiktsmatta 495 Bygganalys lilla 
prisbok 

4 

Betongtakpannor 390 Bygganalys lilla 
prisbok 

5 

Plåttak (Rostfri-
bandtäckning) 

1080 Bygganalys lilla 
prisbok 

3 

3.4.2. Miljöbedömning 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Tätskiktsmatta B Sundahus.se 4 
Betongtakpannor A Sundahus.se 5 
Plåttak  B Sundahus.se 4 

3.4.3. Livslängd/Beständighet 

Material Livslängd (år) Källa Vårt betyg 

Tätskiktsmatta 30 Byggmentor.se 3 
Betongtakpannor 50 Byggmentor.se 5 
Plåttak 50 Byggmentor.se 5 

3.4.4. Underhåll 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Tätskiktsmatta Kontrollera att kanter 
inte släpper. 

Viivilla.se 4 

Betongtakpannor Risk för lavapåväxt 
vars rötter fräter 
sönder betongen. 

Viivilla.se 3 

Plåttak I princip inget 
underhåll. 

Euro-inox.org  5 

3.4.5. Estetik 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Tätskiktsmatta Praktiskt men faller 
designmässigt. 

Egen bedömning 3 

Betongtakpannor Passar inte in i den 
tänkta bilden. 

Egen bedömning 2 

Plåttak Stilren och praktisk 
design. 

Egen bedömning 5 
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3.4.6. Viktning 

Material  Tätskiktsmatta Betongtakpannor Plåttak 

 Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 
Investeringskostn
ad 

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

Miljöbedömning 0,2 4 0,8 5 1 4 0,8 
Livslängd/bestän
dighet 

0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 

Underhåll 0,1 4 0,4 3 0,3 5 0,5 
Estetik 0,3 3 0,9 2 0,6 5 1,5 
Summa   3,6  3,9  4,2 

3.5. Slutgiltigt val 

Utifrån viktning avläses att plåttak utgör valet av utvändigt takmaterial. 

3.5.1. Plåttak 

 

Figur 4. visar valt bandtäckt plåttak (Rukki, 2012) 

Material: Varmförzinkad bandplåt med zinkinnehåll 

Profil: T20 Premium 

Beläggningssystem: Pural utomhusbeläggning 

Kulör: Svart 

4. Materialval – Invändiga golvmaterial 

4.1. Krav ur BBR 2012 

4.1.1. Brandskydd 

Ur BBR 2012, 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.” 
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Kommentar: För att undvika brandrisk skall material väljas till vanligt förekommande med 
egenskaper som avspeglar ovanstående citat. 

4.1.2. Golvbeläggningar 

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

Kommentar: För att undvika brandrisk skall material väljas till vanligt förekommande med 

egenskaper som avspeglar ovanstående citat. 

4.1.3. Vattenavvisande skikt 

Ur BBR 2012, 6:5332: ”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten 
eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.” 

Kommentar: För att undvika fuktrisk bör speciellt material väljas till ytor som ligger i våta 
utrymmen, t.ex. kakel i badrum. 

4.1.4. Material 

Ur BBR 2012, 6:911: ”Material som finns i byggnaden får inte ge upphov till föroreningar i en koncentration 
som medför olägenheter för människors hälsa. 
Material och byggprodukter som förs in i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling påverka 
inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt.” 

4.1.5. Fuktskydd 

Ur BBR 2012, 6:9531: ”Ändringar av golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill 
eller utläckande vatten ska utformas så fukt inte medför att materialens och produkternas högsta tillåtna 
fukttillstånd överskrids.” 

Kommentar: Detta bör i huvudsak beaktas i badrummen och tvättrummet i huset.  
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4.1.6. Halkskydd 

Ur BBR 2012, 8:22: ”Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas. I utrymmen 
där lutning, väta, spill eller nedisning ökar risken för halka ska ytmaterialens egenskaper anpassas till detta. 
Oväntade förändringar av ytmaterialens halkegenskaper ska undvikas, särskilt där gångriktningen ändras. 
Ytorna ska utformas utan oväntade små nivåförändringar, ojämnheter eller låga hinder som är svåra att 
upptäcka.” 

Kommentar: Detta krav innebär inte några begränsningar för materialvalet av golvet för huset 
som konstrueras. 

4.2. Egna krav 

Investeringskostnad 

Ju lägre investeringskostnad desto bättre. 

Miljöpåverkan 

Fördelaktigt är om materialet vid produktion inte påverkar miljön negativt. 

Underhåll 

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

Städbarhet 

Hur ofta kräver materialet rengöring och hur praktiskt är det att genomföra?  

Estetik 

Ett golv som ger ett fräscht och stilrent intryck. Ljust golv ger en livligare känsla och det ska även 

passa in i husets inredning. 

Tillgång 

Fördelaktigt om materialet är lättillgängligt på marknaden. 

Anläggningstid 

Snabb anläggning/montering av yttertaksmaterialet ger högre betyg. 

Hårdhet  

Behagligt att gå på, relativt mjukt. 

Livslängd  

Lång livslängd för att slippa byta ut. 

Ljud  

Desto tystare golvet är desto bättre. 

Halkskydd  

Låg halkrisk är att föredra. 

4.3. Motivering av Materialval 

4.3.1. Parkett 

Idag är parkett det typ av golv som är det mest förekomna i svenska hem. Materialet förekommer 

med stor variation på dagens marknad, både i kvalitet och i utseende. Det är ett praktiskt golv att 
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lägga då det är möjligt att lägga i stort sett överallt i huset, även t.ex. där slitaget är som störst. 

Parkett är ett material som passar in i olika stilar i huset, vare sig man vill ha en modern eller 

klassisk stil. Det är ett fördelaktigt material att kombinera för att få ett önskat estetiskt intryck 

(Parkettdesign, 2012). 

4.3.2. Linoleum 

Linoleum är ett miljövänligt material att framställa eftersom det är uppbyggt av förnyelsebara 

råvaror som exempelvis kork, linolja och trämjöl. Därtill ingår även harts, naturliga färgpigment 

och juteväv vid tillverkning av linoleumgolv. Ur det estetiska perspektivet finns ett stort urval av 

olika färger och strukturer. Dessutom är linoleumgolvet ett slittåligt golv (Forbo-flooring, 2012).  

4.3.3. Klinker 

Klinker är ett lättstädat golv som idag till stor del används i våtutrymme då det också tål väta 

väldigt bra. Dock har det haft svårt att ta sig in i huset med tanke på den starka trätradition som 

finns i Sverige. Detta betyder inte att det inte är ett estetiskt tilltalande golv, tvärtom anses det av 

många ge ett luxuöst intryck (Dinbyggare, 2011).  

4.4. Analys 

4.4.1. Underhåll 

Material Vår bedömning Källa Vårt betyg 

Parkett ek, 22 mm C www.abljungqvist.se 3 
Linoleum 2,0 B www.abljungqvist.se 4 
Klinker D www.abljungqvist.se 2 

4.4.2. Miljöpåverkan 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Parkett ek, 22 mm A www.sundahus.se 5 
Linoleum 2,0 B www.sundahus.se 4 
Klinker B www.sundahus.se 4 

4.4.3. Kostnad 

Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 

Parkett ek, 22 mm 600 Bygganalys lilla prisbok, 2011 4 
Linoleum 2,0 230 Bygganalys lilla prisbok, 2011 5 
Klinker 1100 Bygganalys lilla prisbok, 2011 2 
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4.4.4. Estetik 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Parkett ek, 22 mm I Egen bedömning 5 
Linoleum 2,0 II Egen bedömning 2 
Klinker III Egen bedömning 3 

I: Parkett ger ett mjukt och naturnära intryck som är estetiskt tilltalande. 

II: Linoleum ger ett billigt och ej önskvärt intryck. 

III: Klinker ger ett hårt och kallt intryck som ej önskvärt intryck.  

4.4.5. Viktning 

Material   Parkett, ek Linoleum 2,0 Klinker 

  Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Underhåll 0,2 3 0,6 4 0,8 2 0,4 

Miljöpåverkan 0,1 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

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

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

Summa 1   4,3   3,5   2,6 

4.5. Slutligt val 

Utifrån viktning avläses att parkett utgör valet av invändigt golvmaterial. Materialet anläggs i alla 

rum förutom badrum som är helkaklade.  

  

4.5.1. Parkett 

 

Figur 5 visar vald ekparkett (Forbo, 2012) 

Träslag: Ek 

Typ av golv: Lamellgolv 

Ytstruktur: Slät 

Ytbehandling: Lackad 

Kulör: Naturligt träfärgad 
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5. Materialval – Fasadmaterial 

5.1. Krav ur BBR 2012 

5.1.1. Brandskydd 

Ur BBR 2012, 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.” 

Kommentar: För att undvika brandrisk skall material väljas till vanligt förekommande med 

egenskaper som avspeglar ovanstående citat. 

Ur BBR 2012, 5:55: ”Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning.” 

Kommentar: För att undvika brandrisk skall material väljas till vanligt förekommande 

fasadmaterial med egenskaper som avspeglar ovanstående citat.  

5.1.2. Fukt 

Ur BBR 2012, 6:5324: ”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.” 

Kommentar: Konstruktionen skall monteras så att risken för fuktskador minimeras enligt citat.  

5.2. Egna krav 

Livsläng 

Så lång livslängd som möjligt. 

Investeringskostnad 

Låg investeringskostnad. 

Miljöpåverkan 

Fördelaktigt är om materialet inte påverkar miljön negativt. 

Underhåll 

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

Estetik 

Stilren och enkel design, modernt och ska matcha taket. 
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Montering 

Snabb anläggning/montering. 

Tillgång 

Fördelaktigt om materialet är enkelt tillgängligt på marknaden. 

Vattenavrinning 

Regnvatten skall ha svårt att absorberas av materialet. 

Ljud- och värmeisolering 

God isoleringsförmåga för ljud och värme. 

Vind och lufttäthet 

Hållbarhet mot vind och fukt. 

5.3. Motivering 

5.3.1. Träpanel 

Fördelar med att välja trä som fasadmaterial är bl.a. tillgången, hanterbarheten, lätt att kapa och 

borra, enkelt att bearbeta för att skapa olika egenskaper, god isoleringsförmåga, estetiskt 

tilltalande då det ger en mjuk och naturnära känsla. Dessa egenskaper har gjort trä till det 

vanligaste fasadmaterialet för småhus i Sverige (TRE-ff, 2012). 

5.3.2. Puts 

Fördelar med en putsad fasad är bl.a. att det är smutsavvisande, har en lång livslängd och behåller 

färgen, d.v.s. jämnhet i kulör. Dessa egenskaper har gjort puts till ett vanligt material på 

flerbostadshus men förekommer även på småhus (ByggfaktaDOCU, 2012).  

5.3.3. Tegel 

Fördelar med tegel som fasadmaterial är bl.a. att det har en lång livslängd och att ett tegelhus ger 

ett högre restvärde, trots högre investeringskostnad. Andra positiva aspekter är lägre kostnader 

för uppvärmning och att tegelmaterialet kan återvinnas vid rivning. Dessa egenskaper har gjort att 

tegel trots sitt avvikande utseende är ett material att ta med i denna utvärdering 

(Tegelinformation, 2009). 

5.4. Analys 

5.4.1. Investeringskostnad 

Material Pris Källa Betyg 

Träpanel 865 kr/m2 Bygganalys lilla prisbok 4 
Puts, betong 750 kr/m2 Bygganalys lilla prisbok 5 
Tegel 1450 kr/m2 Bygganalys lilla prisbok 4 
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5.4.2. Miljöpåverkan 

Material Bedömning Källa Betyg 

Träpanel B www.sundahus.se 4 
Puts, betong B www.sundahus.se 4 
Tegel A www.sundahus.se 5 

5.4.3. Estetik 

Material Bedömning Källa Betyg 

Träpanel I Egen bedömning 5 
Puts, betong II Egen bedömning 2 
Tegel III Egen bedömning 2 

I: Mjukt och naturnära material som smälter in i omgivningen. Kan enkelt utformas efter egna 

behov. 

II: Ett funktionellt material dock ger det ett tråkigt och fantasilöst utseende. 

III: Fint material dock inte riktigt passande för det tänkta utseendet. 

5.4.4. Livslängd 

Material Bedömning Källa Betyg 

Träpanel 60 år Träguiden 3 
Puts, betong 50 år Vi i villa 3 
Tegel 100 år Vi i villa 5 

5.4.5. Viktning 

Material   Träpanel Puts Tegel 

  Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

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

Miljöpåverkan 0,1 4 0,3 4 0,4 5 0,5 

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

Livslängd 0,3 3 0,9 3 0,9 5 1,5 

Summa 1   3,9   3,4   3,8 

5.5. Slutligt val 

Utifrån viktning avläses att träpanel utgör valet av fasadmaterial.  

5.5.1. Träpanel 

Träslag: Gran 

Paneltyp: Enkelfaspanel 

Dimension: 22x95 mm 

Ytstruktur: Plan 

Ytbehandling: Grundmålad 

Kulör: Svart Figur 6. Enkelfaspanel (Fredellsbyggvaruhus, 2012). 
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6. Kostnadskalkyl 
Bedömningen av kostnader för konstruktionen grundas på antagen mängd av ingående material 

samt driftkostnader grundat på det årliga energibehovet för uppvärmning samt drift av 

hushållsapparatur. Alla material som krävs för att konstruera huset tas inte med utan analysen tar 

endast upp vitala konstruktionsdelar. Kostnaden som kan avläsas från undersökningen ger ett 

ungefärligt värde på vad husets komponenter kan kosta. 

Energikalkylen har gjorts enligt energimyndighetens energikalkyl och ger en ungefärlig 

energianvändning för hushållet. Se Bilaga B, Husets energianvändning. 

Tabell 1. Kostnader för ingående komponenter. 

 

* Artikel i Wikells sektionsfakta 

Den årliga kostnaden för driften av bergvärmesystemet är 2 705 kr/år. Hushållselförbrukningen 

som beräknats med antaget energipris på 0,76 kr/kWh blir 3 245 kr/år. Totalkostnaden blir     

769 593 kr med en årlig energikostnad på 5 950 kr/år. 

Kategori Underkategori Artikel Pris/kvantitet Enhet Kvantitet Totalt pris

BYGGTEKNIK Yttervägg 7.052* 537,1 kr/m² 135 72509

Innervägg 8.042* 166 kr/m² 123 20418

Platta på mark 4.022* 480,04 kr/m² 144 69126

Stuprör Byggmax 54,95 kr/m 12,5 686,875

Hägrännor Byggmax 41,95 kr/m 54 2265,3

Utkastare Byggmax 79,95 kr/st 5 399,75

Yttertak Profilplåt T20 Premium 995 kr/m2 70 69650

Innertak med bjälklag 9.044* 187,48 kr/m2 118 22123

Fönster Norluxfönster 10000 kr/st 7 70000

Innedörrar Diplomat 659 kr/st 6 3954

Ytterdörr Diplomat 9715 kr/st 1 9715

Altandörr Outline HFDKF 9465 kr/st 3 28395

Inredning kök 18.001* 16569 kr/st 1 16569

Vitvaror kök 18.002* 28590 kr/st 1 28590

Inredning badrum med tillbehör 18.021 18.013* 14940 kr/st 1 14940

Inredning tvätt ink. Maskiner 18.029* 19933 kr/st 1 19933

Fasadfärg Demodekk 30 kr/m² 135 4050

Tapeter Flugger 92,3 kr/m² 170 15691

Parkettgolv Parkettbutiken 300 kr/m² 145 43500

Kategoripris 512514

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

Badrum 4.007* 2461,21 kr/st 2 4922

Hall 4.018* 4117,41 kr/st 1 4117

Sovrum 4.012* 3479,22 kr/st 3 10438

Vardagsrum 4.014* 4901,63 kr/st 1 4902

Tvättstuga 4.022* 7659 kr/st 1 7659

Kategoripris 47119

VVS Kök 4.001* 5199,04 kr/st 1 5199

Badrum 4.006* 24345,77 kr/st 2 48692

Tvättstuga 4.025* 17785,04 kr/st 1 17785

Bergvärmepump Nibe 120000 kr/st 1 120000

FTX-aggregat Österberg Heru 18285 kr/st 1 18285

Kategoripris 209961

TOTALPRIS: 769593
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7. Värme  
Husets uppvärmningssystem bestäms ur den fördjupande undersökningen. Resultatet som 

påvisas förser det vattenburna radiatorsystemet som fördelar värmen ut i huset. Rördragningarna, 

tvårörssystem, är gjutna i plattan och kommer upp ur plattan vid radiatorerna. Beräkningar på 

rummens olika effektbehov görs för att kunna fördela rätt värme till de olika delarna av huset 

med rätt effekt på radiatorerna. Se Bilaga A, Ritning 6 och 7. 

7.1. Effektbehov 

När effektbehovet för rummen beräknas tas hänsyn till area av väggar, tak, golv, fönster och 

dörrar som omger det aktuella rummet. Alla delar har olika U-värde och med area fås ett 

karakteristiskt UA-värde per rum. Ett tillägg på 10 % på alla UA-värden görs för att kompensera 

för köldbryggor (Björk, 2012). Det finns fler variabler att ta hänsyn till när effektbehovet 

beräknas. I rum där ventilationen bidrar med tilluft ska luften också värmas vilket bidrar till högre 

effektbehov. Även läckluft tas med i beräkningen. Slutligen multipliceras beräkningarna med 

temperaturskillnaden för att uppnå effektbehovet. Summan av behoven utgör det totala 

effektbehovet för huset (se Tabell 2). För beräkningar se Bilaga B, Effektbehov. 

Tabell 2. Visar effektbehovet i de olika rummen i huset. 

Effektbehov (W)   

Kök 384,8 

Vardagsrum 843,8 

Sov 1 469,7 

Bad 1 202,3 

Sov 2 218,4 

Sov 3 288,1 

Tvättstuga 215,5 

Bad 2 204,2 

Övrigt 640,3 

Totalt 3467,6 

7.2. Radiatorer 

Alla fönsterkanter förses med en underliggande radiator för att förhindra kallras. Det valda 

systemet klarar enligt beräkningar uppvärmningsbehovet och bidrar även till en mindre 

överdimensionering. Nedan visas vilka radiatorer som har valts till de olika rummen för att 

uppfylla effektbehovet (se Tabell 3). Se Bilaga A, Ritning 7. 
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Tabell 3. Visar radiatorerna i rummen (Purmo, 2012). 

Radiatorer Effekt (W) 55/45/20 ⁰C 

Kök 408 c22-4506 

Vardagsrum 857 c22-6010 

Sov 1 488 c22-3010 

Bad 1 223 c11-3008 

Sov 2 223 c11-3008 

Sov 3 307 c11-3011 

Tvättstuga 223 c11-3008 

Bad 2 223 c11-3008 

Hallen vid 
KLK 

140 c11-3006 

Garderob 1 223 c11-3008 

Garderob 2 223 c11-3008 

Totalt 3538  

7.3. Dimensionering 

Den längsta rörsträckan i radiatorsystemet väljs till den dimensionerande och den visar sig ha ett 

effektbehov på 3538 W. Utifrån tryckfallsberäkningen kan rätt modell på bergvärmepumpen 

väljas. Det totala tryckfallet för den dimensionerande sträckan blir totalt 8,5 kPa och med ett 

flöde på ca 0,08 kg/s går det att utläsa i pumpkapacitetsdiagramet (figur 7) hur det förhåller sig till 

vald pump. I detta fall är vald pump av modell NIBE F-1226 – 5 KW (NIBE, 2012). 

 

Figur 7. Den svarta pricken visar den dimensionerande sträckan och hur vald pump är tillräcklig och t.o.m. kräver att 
strypas (Nibe, 2012b). 
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8. Ventilation 
Ventilationen styrs av ett FTX system med ett aggregat som placeras på vinden. Uteluften sugs in 

via tilluftsgaller på fasaden i anslutning till aggregatet. Luften distribueras ut i ett rörsystem på 

vinden till de utrymmen där tilluftsdonen är placerade. Donen placeras i rena utrymmen som 

sovrum, vardagsrum och hall. Frånluft sugs ut från köket, badrummen och tvättstugan till 

aggregatet genom ett rörsystem beläget på vinden. Luften förs ut via en frånlufts-huv placerad på 

taket. Se Bilaga A, Ritning 12. Aggregatet har valts med hänsyn till flödet och tryckförluster som 

uppstår i systemet. Se Bilaga B, Ventilation – Dimensionering. Flödet bestäms med utgång från 

bestämmelserna ur BBR 2002 och tre möjliga dimensionerande fall kontrolleras. Detta ger ett 

dimensionerande flöde på ca 46 l/s. 

Tabell 4. Normflöden från BBR 2002. 

Utifrån resultatet har ett FTX-aggregat av 

modell HERU 100 T EC valts (Luftbutiken, 

2012). För att kontrollera om aggregatet klarar 

de krav som ställs av BBR 2002 hittas uppgifter 

i bruksanvisningen (Östberg, 2012a). Figur 8 

visar att kravet på ett flöde på 0,046 m3/s och 

en tryckförlust på 291 Pa klaras då dessa värden 

ligger inom ramen för kraven. Figur 10 ger ett 

SFP-värde på 1,93 som är accepterbart och 

Figur 9 en eleffekt på 95 W.  

  

Fall Minimum krav Flöde (l/s) 

1. Uteluftflöde 0,35 l/(sm2) 41,3 
2. Tilluftflöde 4 l/s per sovplats 

0,35 l/(sm2) i vardagsrum/hall 
29,5 

3. Frånluftflöde Kök: 10 l/s (med möjlighet till forcering till 30 l/s) 
10 l/s per badrum och tvättstuga + 1 l/s för varje m2 
över 5 m2 

45,93 

Figur 10 SFP (Specified Fan Power), visar 
aggregatets el-effektivitet (Östberg, 2012b). 

Figur 9. Fläkteffekt för aggregatet (Östberg, 
2012b). 

Figur 8. Arbetspunkt och arbetskurva för Heru 100 T EC 
(Östberg, 2012b). 
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8.1. Dimensionering 

Dimensioneringen av ventilationssystemet sker i två steg; ett för tilluft och för frånluft. Den 

sträcka som belastas mest är dimensionerande i båda fall. Det som beräknas är tryckförluster för 

de olika delsträckorna. Dessa värden summeras sedan och jämförs med en tryckfallsgraf från 

tillverkaren till det tänkta aggregatet. Om skärningspunkten mellan flöde och tryckfall finns på 

grafen klarar aggregatet ventilationskraven ställda av BBR 2002.  

Tryckförlusterna beräknas utifrån friktion i rörsträckorna, förgreningar och böjar i den 

dimensionerande sträckan. Hänsyn har även tagits till tryckförluster vid tilluftdon, tilluftsgaller, 

frånluftdon, frånlufts-huv. Tryckförlusterna i tilluft och frånluft summeras till ett totalt värde på 

tryckförlusten som sedan används i tryckfallsgrafen. Se Bilaga B för tryckfallsberäkningar. 

8.2. Spårgasmätning 

Med en spårgasmätning kan den aktuella luftomsättningen i huset kontrolleras. Genom att släppa 

ut spårgas så att koncentrationen blir 500 ppm i hela huset kan sedan utvecklingen av den 

bortventilerade spårgasen följas. Resultatet visar att efter 2 timmar hade koncentrationen minskat 

till 163 ppm. Se Bilaga B, Ventilation - Spårgasmätning. 

9. Sanitet 

Servisledningen ligger nedgrävd på frostfritt djup 6,8 m under marken. Den tillför huset vatten 

med ett tryck på 550 kPa. Utgångspunkt för röret är den intilliggande vägen. Tappvatten fördelas 

ut till badrummen, köket samt tvättstugan genom rördragningar med utgångspunkt från 

värmepaktet. Rören är nedgjutna i plattan och delvis dragna inne i rummen. När dragningar är 

nedgjutna i plattan används plaströr och ovanför kopparrör. Spillvattnet förs i sin tur bort från 

huset i ett separat rörsystem nedgjutet i plattan. Ett luftningsrör leder bort gaser från systemet ut 

genom taket. Luftningens placering gör att en del av systemet förblir oluftad och där luftningen 

ligger är rörsystemet innan luftat. Se Bilaga A, Ritning 8, 9, 10 och 11.   
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9.1. Tappvatten 

Beräkningar över tryckfallet som utförts på tappvattensystemet grundar sig på rörsträckan som 

leder till anslutningen längst bort i systemet. Flödet vid blandaren är 0,3 l/s. Tryckfallet är 27,6 

kPa och förlusterna som fås ur höjdskillanden mellan servisledningen och blandaren är 37,278 

kPa. Trycket som fås i kranen vid anslutningen blir trycket från servisledningen minus summan 

av förlusterna, d.v.s. 236,7 kPa. Se Bilaga B, Sanitet – Dimensionering. Badkarsblandaren från 

FM Mattsson av modell Garda klarar enligt Figur 11 det tryckfall som beräkningarna påvisar 

(FM-Mattsson, 2012a). 

  

Figur 11. Tryckkurva för duschutloppet med det strypta trycket och flödet (FM-Mattsson, 2012b). 

9.2. Spillvatten 

Spillvattenrörens dimensioner och fall styrs av normflödet för respektive anslutning samt 

rördelens material. Det tas även hänsyn till ifall systemdelen är luftad eller inte för att avgöra 

dimensioneringen. Se Bilaga B, Dimensionering – Sanitet. 

9.3. Dagvatten 

Dagvattnet som rinner ner från husets tak samt från angränsande tomt och parkeringsplats 

samlas i en dagvattenleding som för bort vattnet från fastigheten. Avgörande faktorer är 

regnintensiteten, takarean och andelen grusbelagd yta på tomten. Huset ligger enligt 

situationsplan på en höjd och vattnet rinner i dagvatten ledningen ned från denna yta mot diket 

intill vägen nedanför. Dagvattenledningen är dimensionerat enligt beräkningar till 88 mm och ges 

ett fall på 12 ‰. Se Bilaga B, Dimensionering – Sanitet. 
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10. El 
Elcentralen placeras i förrådsutrymmet direkt till vänster om entrén och det är därifrån elen dras 

ut till resten av huset. Elen dras med fördel i väggar och tak för att fördelas ut till lämpliga platser 

i huset. De komponenter i huset som drar särskilt mycket el eller är av vital betydelse får en egen 

fördelningsledning. I annat fall grupperas de olika delarna med högst tio komponenter per 

fördelningsledning. Se Bilaga A, Ritning 13. 

 

10.1. Huvudsäkring 

Huvudsäkringen har i huvudsak två uppgifter, den skyddar elanläggningen om den går sönder 

och den begränsar hur mycket ström som kan tas ut samtidigt. Det är viktigt att välja rätt 

dimensionerad huvudsäkring till sin anläggning. Om en överdimensionerad säkring används som 

har en högre kapacitet än vad som används betalas en för hög avgift i onödan. Används en för 

liten huvudsäkring kan den komma att gå sönder allt för ofta vid den normala användningen av 

ström i huset (Vattenfall, 2012). 

 

Figur 12. Principskiss för huvudsäkringen. Den blåa färgen indikerar att denna huvudsäkring är dimensionerad för    
20 A (Vattenfall, 2012). 

För dimensionering av huvudsäkringen måste hänsyn tas till det totala effektbehovet. Detta 

inkluderar det allmänna effektbehovet (bruksföremål, belysning osv.), totala effektbehovet för 

FTX-aggregatet samt en motorvärmare. Det allmänna effektbehovet uppskattas till ett värde på 

ca 13,3 kW men multipliceras med 0,7 för att ta hänsyn till att alla apparater och all belysning 

troligtvis inte används samtidigt. För ventilationen har FTX-aggregatet Östberg Heru 50 S 2 valts 

och den har ett effektbehov på ca 1,37 kW (Luftbutiken, 2012). Motorvärmaren beräknas till att 

förbruka 0,5 kW. Summan av det totala effektbehovet blir därmed 11,2 kW. Med hjälp av 
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ekvationen nedan beräknas sedan vilken huvudsäkring som ska användas för gällande anläggning. 

Se Bilaga B, Elberäkningar – Huvudsäkring. 

  
 

  √ 
 [ ] 

11. Fjärrvärme 
I Sverige började utvecklingen av fjärrvärme efter andra världskriget. Karlstad anordnade år 1948 

den första kommunalt styrda fjärrvärmecentralen. Det stora genombrottet kom dock efter 

oljekrisen 1973 och fjärrvärmen kunde enkelt anslutas till de nya flerbostadshusen som byggdes 

under miljonprogrammet. Inom flerbostadsmarknaden används fjärrvärme som 

uppvärmningssystem i 90 % av fallen (SvenskFjärrvärme, 2009). 

 

Figur 13. Levererad fjärrvärme, 1948-2007, GWh (SvenskFjärrvärme, 2009). 

11.1. Funktion 

Ett fjärrvärmesystem ersätter den enskilda uppvärmningen och distribuerar värme till flera 

punkter från ett centralstyrt värmeverk. Från värmeverket kommer uppvärmt vatten som genom 

rördragningar i jorden förs till husets fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen, som alla hus måste 

ha för att kunna utnyttja fjärrvärmen, finns två värmeväxlare, en för tappvarmvatten och en för 

värme. Väl där interagerar det varma vattnet med vattnet som kommer från vattenverket till 

huset. På det sättet överförs värmen från det varma vattnet från värmeverket till kallvattnet från 

vattenverket som i sin tur ska ut rörledningar i huset för användning. Efter att värmen har 

överförts leds det nu kalla vattnet tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.  

Man kan dela upp hela fjärrvärmesystemet i två delar, huvudnät och lokala nät. Det förstnämnda 

innehåller själva värmeproducenten och dess matningsledningar. Dessa är konstruerade att klara 

av det höga trycket som uppkommer.  

Lokala system innehåller i sin tur fjärrvärmenätet som ligger närmast husen. Dessa behöver inte 

ha samma dimensioner som huvudnätet då det inte förekommer lika extrema förhållanden. Om 
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lokala systemet klarar av trycknivån i huvudnätet kan det direkt kopplas till huvudnätet. Om inte, 

så finns möjligheten till att koppla in en tryckväxlare som möjliggör en koppling mellan de olika 

näten utan att behöva skilja dem åt (Olsson, 2001a). 

  Figur 14. Fjärrvärmens funktion (Västervik, 2009). 
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11.2. Ekonomi 

Fjärrvärmekostnaderna beror till stor del på hur leverantören väljer att prissätta sin tjänst. 

Beroende på vilka förutsättningar som företagen har på olika platser i landet kommer priset 

variera. Leverantörer använder olika bränslen för förbränning, vars priser varierar och därmed 

kan priserna variera för konsumenterna i skilda delar av landet. En annan faktor som spelar en 

avgörande roll för prissättningen är kostnaden för nergrävningen av fjärrvärmenätet. Även 

efterfrågan och kundtätheten påverkar prissättningen, eftersom användandet av hela systemet blir 

effektivare ju fler som använder sig av fjärrvärmenätet. Detta bidrar i sin tur till en lägre kostnad 

för konsumenten. Prisutvecklingen har varit stigande från år till år för småhus och priset låg år 

2010 på 80,3 öre/kWh, en ökning med 23 % från 2004 (Energimarknadsinspektionen and 

Energimyndigheten, 2012). 

 

Figur 15. Prisutvecklingen av energikostnaden (öre/kWh) för fjärrvärme mellan 2004-2010 
(Energimarknadsinspektionen and Energimyndigheten, 2012). 

11.3. Drift och underhåll 

För brukaren av fjärrvärmen är det ingen större påfrestning att sköta driften och underhållet av 

systemet. Den tillgodoser husets värmebehov och man behöver aldrig andra energislag då 

systemet får en ständig påfyllning från huvudledningarna. Det som kan komma att beröra den 

vanliga lekmanen är fjärrvärmecentralen som befinner sig i huset. Den behöver kontinuerligt 

underhåll för att fungera korrekt. Viktigt är att se till att reglerutrustningens komponenter är i bra 

skick såsom styrventiler o. dyl. Varmvattenväxlaren bör kontrolleras minst en gång per år för att 

förhindra överläckage. Det är överlag viktigt med en viss översyn av den enskilda konsumenten 

för att förhindra onödiga systemfel som kan leda till dyra utgifter i slutändan (SvenskFjärrvärme, 

2004). 

11.4. Miljöpåverkan  

Fjärrvärme är ett flexibelt system när det gäller vilka resurser som ska användas för uppvärmning. 

Resurser som annars skulle gått till spillo kan man istället använda för att utvinna energi ur till 
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uppvärmningen av vattnet i fjärrvärmesystemet. Biobränslet är den allra största källan av 

bränsleanvändningen. Den har en relativt låg miljöpåverkan med hänsyn till koldioxidutsläppen 

då det är förnyelsebart. Dock så släpps en del stoft och kväveoxider. Avfallet som står för den 

näst mest använda bränslet har högre utsläpp av koldioxid men fortfarande bättre än fossila 

bränslen (Ahlgren et al., 2008). Hårda regleringar av avfallsförbränningen minimerar de 

föroreningar som förbränningen bidrar med (LyckseleKommun, 2012).   

  

 

Figur 16. Fördelningen av använt bränsle för fjärrvärmenätet (SvenskFjärrvärme, 2012). 

11.5. Integrationslösning i huset 

Fjärrvärmenätets huvudledningar är kopplade till distributionsledningarna som leder in i huset. I 

huset placeras en fjärrvärmecentral i värmepaketet beläget i tvättstugan. Centralen har i huvudsak 

en plattvärmeväxlare, tillhörande komponenter och mätinstrument. 

12. Bergvärme 

När man talar om bergvärme talar man 

egentligen om ett värmepumpsystem. Dessa 

pumpar hämtar värme från t.ex. luften, 

berggrunden, en sjö eller ventilationsluften. 

Sedan producerar värmepumpen både värme 

och varmvatten till huset (Energimyndigheten, 

2011). 

 
Figur 17. Principskiss över bergvärmesystem 

(Energimyndigheten, 2011). 
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12.1. Funktion 

Systemet bygger på att intill huset anläggs borrhål ned i berggrunden. Antalet borrhål varierar 

beroende av systemstorlek. Djupet på hålen och dess diameter varierar utifrån ett antal olika 

aspekter t.ex. bergrundens nivå och vilken effekt man vill få ut ifrån hålet i fråga (Nibe, 2012a). 

Hålen blir dock sällan djupare än 200 m och med en diameter på 110–140 mm och avståndet 

mellan två hål får inte understiga 20 m. Är avståndet mindre finns det risk att de två borrhålen 

påverkar och kyler varandra. Det går att ta ut 30-50 watt per meter borrhål. Det finns en rad 

entreprenörer som utför borrandet med rätt certifiering för att garantera ett väl utfört arbete 

(Energimyndigheten, 2011).  

Värmepumpsystemet är ett slutet system som består av en kompressor, expansionsventil, 

expansionskärl, förångare, kondensor, köldmedium samt köldbärare (se Figur 18). För att uppnå 

ett effektivt system används ett köldmedium som har en låg kokpunkt, runt -40 grader.  

 

Figur 18. Schematisk bild över värmepumpssystem (Wikipedia, 2012). 

I borrhålet placeras en kollektorslang som innehåller köldbäraren vars beståndsdelar är en 

blandning av vatten och frostskyddsvätska. Genom att mediet får cirkulera mellan borrhålet och 

värmepumpen förs energi upp ur hålet till pumpen (Lundh, 2004). Mediet förångas i förångaren 

som är placerad vid värmekällan, här motsvaras det av köldbäraren som för upp värmen ur 

borrhålet. Gasen som bildats förs vidare till kompressorn där mediet ges tryck och p.g.a. detta 

höjs värmen. Sedan förs den varma gasen till kondensorn där gasen kondenserar under konstant 

tryck och värmen kan avges. Efter detta flyter mediet genom expansionsventilen till 

expansionskärlet där trycket sänks och därmed värmen. Köldmediet återgår då till förångaren och 

processen återupptas (Lundh, 2004). Värmeavgivningen sker som nämnt vid kondensorn därför 

placeras det man vill värma upp i anslutning till denna.  

12.2. Ekonomi 

Bergvärmepumpsystemet har som alla andra typer av anläggningar en livslängd. Med detta menas 

den tid då underhållskostnaderna understiger kostnaden av att skrota systemet och ersätta det 

med ett nytt. Löptiden på eventuellt lån för anläggningen bör därför understiga den beräknade 

livslängden. Denna tid utgörs normalt av upp till 20 år. Men vissa delar som kan kollapsa tidigare 

kan få dyra konsekvenser, t.ex. kompressorn (Lundh, 2004). 
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Återbetalningstiden för en bergvärmepump ger måttet på dess lönsamhet. Tiden ger ett värde på 

när de årliga besparingarna jämfört med investeringskostnaderna blir högre. Denna tid brukar 

vara 3-10 år beroende av systemval. Återbetalningstiden bör heller inte överskrida livslängden för 

värmepumpssystemet. Att återbetalningstiden blir relativt kort trots hög investeringskostnad 

förklaras av den höga verkningsgraden i kombination med högt antal drifttimmar per år (Lundh, 

2004).  

Kostnaden för installationen av ett bergvärmepumpssystem för småhus kan vara runt 150 000 kr 

och då utgörs 20-30 % av kostnaden att färdigställa borrhålen (Forsén, 2004). Men dessa 

energibrunnar har en livslängd på upp till 100 år och även om man byter ut pumpsystemet 

behöver man inte borra nya hål. Den höga borrkostnaden kan också minskas med hjälp av nya 

billigare borrtekniker som introduceras på marknaden (Spante, 1986).  

Installationen medför även ett ökat taxeringsvärde för huset, dock beaktas att lönsamheten 

påverkas starkt av aktuella låneregler, marginalskatter och inflation. Det är därför viktigt att se till 

varje enskilt fall då vinsten beräknas (Spante, 1986). I dagsläget kan det anses lönsamt att 

investera i en bergvärmepump men hushållet gör sig även elberoende i och med den. Då 

installationen av bergvärmepumpen kräver en relativit hög investeringskostad krävs en 

ekonomisk utvärdering av utfallet (Forsén, 2004). 

12.3. Drift och underhåll 

Livslängden hos ett bergvärmepumpssystem är som tidigare beskrivits begränsad. Ett antal 

komponenter måste regelbundet ses över och bytas ut vid behov. Med anledning av 

värmepumpens populäritet har det i vissa tätbefolkade villaområden skett en minskning av 

verkningsgraden hos pumparna. Det beroende av att energibrunnarna ofta dimensioneras till att 

ligga ensamma på platsen. En för hög koncentration av borrhål i ett område ger en termisk 

inverkan på berggrunden. Minskning av verkningsgraden gör att hushållen behöver förlita sig på 

den kompletterande energikällan i större utstreckning (Lundh, 2004). Andra driftstörningar som 

har noterats är bland annat låga inomhustemperaturer i samband med extremt låga 

utomhustemperaturer (Spante, 1986). Detta på grund av att värmepumpen inte dimensioneras till 

att täcka hela huset effektbehov alla dagar om året. Bergvärmepumpen måste därför kompletteras 

med en annan energikälla, ofta väljs en elpatron som installeras i pumpen (Haglund, 2009). Ifall 

detta system inte fungerar optimalt kan en sänkning av inomhustemperaturen ske. Störningar i 

form av läckage av köldmedium i systemet som försämrar prestandan är också anmärkningsbara 

(Spante, 1986). Samt att något fel har uppstått i returen av köldmediet till förångaren som har 

gjort att mediet har varit för varmt och värmepumpen därför stannat 

(Energiochklimatrådgivningen, 2010).  

 

12.4. Miljöpåverkan 

En värmepump har vanligen värmefaktor på runt tre. Det innebär att den producerar två delar 

förnybar energi. Bullernivån från en bergvärmepump är relativt hög och bör inte placeras i närhet 

av sovrum samt närbelägna grannhus för att undvika oljud. Det är enligt miljöbalken förbjudet att 

installera bergvärmepumpen själv då den innehåller miljöfarliga ämnen i t.ex. köldmediet. 

Värmepumpar kan miljömärkas, då ställs krav på köldmediet och andra material samt på 
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bullernivå, kvalitetsnivå och effektivitet. Det ställs även krav på försäljaren som måste se till att 

köparen får rätt pump anpassad till sitt hus, samt tipsa om certifierade installatörer och borrare 

för att utföra arbetet. Då vissa köldmedier är miljöfarliga innehåller dessa miljömärkta 

värmepumpar inga ozonnedbrytande ämnen samt att påverkan på växthuseffekten skall hållas 

minimal (Lundh, 2004). 

12.5. Integrationslösning i huset 

Om berggrunden ligger på för stort djup anses en installation av en bergvärmepump vara 

olönsam (Lundh, 2004). I det aktuella fallet antas berggrunden på tomten ligga på ett optimalt 

djup för installation av systemet. Bergvärmepumpen placeras i värmepaketet belägen i 

tvättstugan. 

13. Pelletspanna 

Ordet pellets har sitt ursprung från det latinska ordet pila som betyder boll eller kula. En 

bränslepellet är enligt definition en kort, cylindrisk liten bit torrt finfördelat bränsle med en 

diameter mindre än 25mm (Olsson, 2001b). Pellets tillverkas ofta av sågverksavfall som träflis, 

kutterspån och bark. Biomassan mals sedan ned i en fabrik och under stort tryck och värme 

pressas ihop till pellets (Bioenergiportalen, 2011). Användningen av pellets har successivt ökat 

genom åren och vid uppvärmning av villor börjat ersätta vedkaminer och oljepannor (Olsson, 

2001b).  

13.1. Funktion 

Någonstans i huset placeras ett värmepaket. Paketet innehåller i detta fall en panna med 

tillhörande pelletsbrännare. I anslutning till brännaren finns ett förråd av pellets, från denna 

matas pelletsen in till brännaren och där eldas den upp. Syret som tillförs förbränningen sker via 

en fläkt. Andelen pellets som eldas styrs av effektbehovet som ställs in. När vattnet i pannan nått 

en tillfredställande temperatur minskas inmatningen av pellets och då bara matas det in så mycket 

som krävs för att hålla den önskade temperaturen. Gaserna som bildas vid förbränningen leds ut 

genom en skorsten placerad på taket och restprodukterna dvs. askan samlas upp i en behållare 

som sedan manuellt får tömmas. De flesta av dagens pelletspannor är helt automatiska d.v.s. 

sköter tändning och släckning (Olsson, 2001b). Pannan kopplas sedan till det som är i behov av 

värme i huset.  

13.2. Ekonomi 

Marknaden för pellets för användning i småskalig storlek t.ex. i villasammanhang är i ett 

expansivt skede. Villaanvändningen av pelletspannor ökar med ca 35 % årligen. Anledningen är 

ett extremt högt oljepris, hög dollarkurs, bättre pelletsbrännare, miljömedvetenhet och ett stabilt 

pelletspris. Ekonomiskt sett är prisutvecklingen för pellets lägre och mer jämn än för olja och el. 

Sverige är numera tillsammans med USA och Kanada världsledande inom producering av pellets 

(Olsson, 2001b). 

Av kostnaden för pellets består ca 30 % av distributionskostnaden och därför har fabriker och 

återförsäljare strategiskt placerats i närheten av användarna så att transportkostnaderna hålls nere. 

Det är även billigare att transportera pellets då de tar mindre plats än liknande biobränslen med 
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samma energimängd. Dessa faktorer har bland annat bidragit till den ökande användningen. 

Dock finns transportproblematiken kvar då det är svårt att nå ut med billiga transporter så att 

hela landet har möjlighet att använda pellets (Olsson, 2001b). 

Beroende på om pelletskaminen används som primär eller sekundär värmekälla blir åtgången av 

pellets olika. För en villa med pelletskaminen som primär värmekälla ligger medelåtgången av 

pellets på ungefär 7 ton/år och motsvarande villa med pelletskaminen som sekundär värmekälla 

har en åtgång på ungefär 3-4 ton/år. Pelletsåtgången är beroende av årstiden och varierande 

väderförhållanden. Priset på pellets ligger någonstans mellan 1500-1800 kr/ton (30-37 öre/kWh) 

och har varit stadigt sjunkande i Sverige (Olsson, 2001b). 

13.3. Miljöpåverkan 

Pellets är klassat som ett förnybart biobränsle d.v.s. en källa till energi som inte kommer ta 

extremt lång tid att bygga upp igen. Men det får inte glömmas bort att bränslets källa är skogen. 

Därför blir frågan om den pågående skörden av skogen världen över relevant. Av den skogsmark 

som en gång täckte jordens landyta för 8000 år sedan finns nu endast hälften kvar och den 

fortsätter förbrukas i hög takt. I Sverige är dock trenden den motsatta. Svenskarna avverkar 

mindre skog än vad som växer till årligen. Därför skulle avverkningen kunna ökas utan att 

situationen förändrades (Olsson, 2001b).  

Pelletsförbränning ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären som är den bidragande 

orsaken till växthuseffekten. Om jämförelsen görs med att bruka en oljepanna ger denna ett 

tillskott på 2,76 ton koldioxid per kubikmeter olja. Om jämförelsen skall göras med el är detta 

svårare då elen produceras på så olika sätt. Förbränningen medför dock ett visst utsläpp av 

miljöskadliga ämnen som finns lagrade i materialet. Vilka ämnen som släpps ut beror till stor del 

av förbränningstemperatur och andra förhållanden. Det är viktigt att ha i åtanke vilken typ av 

brännare som används och vad för specifikationer den har. Pellets som energikälla är oftast 

närproducerad och gör att användaren får kännedom om var bränslet härstammar ifrån och kan 

göra en egen bedömning efter sina värderingar (Olsson, 2001b). 

13.4. Drift och underhåll 

När de flesta material förbränns bildas restprodukter. Detsamma gäller för pellets, här bildas aska. 

Den mängd aska som bildas kan uttryckas i andelen viktprocent pellets som har förbränts. 

Viktprocent aska för träpellets ligger runt 0,5 %. Askan måste manuellt tömmas ur förbrännaren 

med jämna mellanrum. Den hälls ut av användaren på tomten. I anslutning till förbrännaren 

behöver lageranordningen ha ett utrymme som är lätt att nå för att fylla på med ny pellets. 

Pelletspannan behöver också i många fall kompletteras med en elpatron som alternativ 

energikälla under krävande förhållanden (Olsson, 2001b). 

13.5. Integrationslösning i huset 

Pelletspannan behöver ett eget utrymme i huset. Dels för den relativt stora ytan systemet tar upp 

och dels för att kunna hantera sotningen praktiskt. I planlösningen finns inget sådant utrymme då 

det inte går att placera pannan i tvättstugan p.g.a. sotningen m.m. Dock kan hallen förminskas så 

att ett ytterligare rum skapas till vänster om ingången för detta ändamål. 
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14. Ekonomisk analys 

I den ekonomiska analysen av uppvärmningssystemen sker undersökningen av 

investeringskostnad vid installationen samt en nuvärdesanalys av den årliga kostnaden att driva 

systemet. Dessa två kostnader ger ihop en totalkostnad för systemet. Avgränsningar som görs är 

att vid beräkningen antas det att systemen är ur ekonomiskt perspektiv underhållsfria och 

fungerar utan störning i 20 år samt även att den årliga kostnaden för drift är oförändrad. Detta 

för att underlätta beräkningsmodellen som har till uppgift att ge ett ungefärligt pris för systemen 

och dess driftkostnad. 

14.1. Fjärrvärme  

Leverantören av fjärrvärme i Kiruna är Tekniska Verken i Kiruna AB (Kirunakommun, 2011). 

När systemet studeras görs antagandet att fjärrvärme finns tillgängligt intill tomten. Priset för 

totalentreprenad för installationen är 49 000 kr och med priset 0,438 kr/kWh (Hagebjörk, 2012) 

fås en årlig kostnad motsvarande 6 658 kr/år. 

14.2. Bergvärmepump 

Bergvärmepumpen som studeras är av modell NIBE-F1226 av typ 5 kW med en värmefaktor 

(COP) på 4,22 (Nibe, 2012d). Priset för totalentreprenad inklusive borrningen och pumpen är ca 

120 000kr (Lundström, 2012). Andelen energi som faktiskt måste betalas för beräknas genom den 

årliga energiförbrukningen på 15,2 MWh dividerat med värmefaktorn. Det ger energimängden 3,6 

MWh/år. Kostnaden för energin görs baserade på antagande för elpris på 76 öre/kWh (elskling, 

2012) till ca 2 736kr/år. 

14.3. Pelletspanna 

Pelletspannan som studeras är av modell NIBE PELLUX 200 som drivs genom förbränning av 

träpellets (Nibe, 2012e). Installationskostnaden för ett komplett system är ca 75 000kr (Nibe, 

2012f). Pelletspannan antas förbruka 8 m3 pellets/år. Det ger en årlig förbrukning på 5,6 ton som 

ger en kostnad på 8 400 kr. Beräkningar görs med en densitet på 0,7 ton/m3 och ett pris på 1 500 

kr/ton. Pannan har en installerad elpatron på 9 kW som inte tas med i beräkningen dock kommer 

det beaktas när valet av panna utförs (Nibe, 2012c), (Hadders, 1997), (Olsson, 2001b).  

 

14.4. Analys av kostnader 
Tabell 5. visar systemens kostnader 

 Fjärrvärme Bergvärmepump Pelletspanna 

Installation (kr) 49 000 120 000 75 000 
Årlig kostnad (kr) 6 658 2 736 8 400 

Nuvärdesanalys av den årliga kostnaden görs med en antagen kalkylränta på 4 % och 

tidintervallet som studeras är 20 år. 
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14.5. Nuvärdesanalys  

Formeln som används för nuvärdesanalysen följer nedan, där de ingående variablerna består av 

den årliga kostnaden a, kalkylräntan r och tidsintervallet n. 

     
(   )   

  (   )  

14.5.1. Fjärrvärme 

        
(      )    

     (      )  
         

 

14.5.2. Bergvärmepump 

        
(      )    

     (      )  
          

 

14.5.3. Pelletspanna 

        
(      )    

  (      )  
           

 

Tabell 6. Systemens totalkostnader. 

 Fjärrvärme Bergvärmepump Pelletspanna 

Totalkostnad (kr) 139 484 157 183 189 159 

Analysen visa att fjärrvärmen är den billigaste lösningen enligt ovanstående beräkningsmodell. 
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15. Resultat 

15.1. Fjärrvärme 

Enligt analysen är fjärrvärme det billigaste systemet att installera på den aktuella platsen. 

Kostnaden på värmen varierar dock över landet och enligt undersökningar har priserna ökat 

konstant sedan 2004. Fjärrvärme är nästintill ett underhållsfritt system. Funktionen hos 

uppvärmningssystemet är jämn utan större risk för störningar. Ur miljösynpunkt är det beroende 

av vilket bränsle som ligger till grund för värmeproduceringen vid fjärrvärmeverket. Bränslet är 

till stor del biobränsle som inte bidrar till ökad koldioxidhalt i atmosfären. Dock används andra 

ämnen som vid förbränning påverkar miljön negativt. Installationslösningen i huset är smidig och 

systemet tar inte upp någon betydande del av inomhusarean. Det kan placeras i det tänkta 

värmepaketet i tvättstugan. 

15.2. Bergvärme 

Bergvärmesystemet är enligt analys den näst billigaste lösningen för huset. Systemet har en dyr 

investeringskostnad men en snabb återbetalningstid. Dock gör sig användaren beroende av ett 

billigt elpris och variationer i framtiden är svåra att förutse. Kvaliteten på bergvärmesystemet är 

viktig då ingående delar är dyra att byta ut. Installationen av systemet medför ett ökat 

taxeringsvärde för huset. 

Driften är enligt undersökningar inte helt problemfri och rätt dimensionering samt installation är 

vital. Systemet måste även kompletteras med en elpatron för att behålla rätt kapacitet på systemet 

under krävande omständigheter. Användaren behöver inte underhålla systemet förutom när det 

kommer till allmän översyn. 

Värmepumpen producerar mer användbar energi än vad den förbrukar. Denna egenskap ses som 

miljövänlig. Pumpen genererar dock ett visst buller som kan uppfattas störande för omgivningen. 

Skador på systemet kan vara allvarliga då innehållande komponenter kan påverka miljön negativt. 

Installationslösningen i huset är smidig och bergvärmepumpen kan med fördel placeras i det 

tänkta värmepaketet i tvättstugan. 

15.3. Pelletspanna 

Pelletspannan är enligt analysen det dyraste uppvärmningssystemet. Priset för vad pellets kostar 

är den avgörande faktorn. Anledningen till detta är bl.a. hög distributionskostnad. Dock är 

prisutvecklingen låg för pellets i jämförelse med olja och el. Undersökningar gjorda på pelletspris 

visar även att priset är stadigt sjunkande. 

Vid förbränningen bildas aska som brukaren måste ta hand om på egen hand. 

Uppvärmningssystemet kräver ett relativt stort frånskilt utrymme då det hanteras aska där. I huset 

behöver hallen förminskas och en ytterligare innervägg konstrueras för att rymma anläggningen. 

Pellets är klassat som ett förnybart bränsle. Det ger inte något nettotillskott av koldioxid till 

atmosfären vid förbränning. Vid förbränningen kan andra miljöskadliga ämnen släppas ut om 

dessa finns lagrade i trämaterialet. Den stora tillgången av skog i Sverige gör att användningen av 

pellets inte påverkar beståndet. Närproducerade pellets ger även användaren chans att se över 

källan. 
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16. Diskussion 
Då systemen ur de aspekter som jämförts har visat sig relativt lika är frågan om vilket system som 

är den bästa lösningen komplex. För att ha en möjlighet att välja det bäst lämpade systemet har 

antagande om personlighet hos köparna blivit nödvändig. De antas ha en medelinkomst, vara 

miljömedvetna men vill inte lägga arbete på det aktivt och i drift- och underhållsaspekt vill de ha 

ett hus som inte kräver ett för stort underhåll samt att planlösningen på huset enligt dem är 

optimal. Dessa värderingar har bidragit till att bergvärmepumpssystemet har fått en fördel. 

Investeringskostnaden för bergvärmen är som visat hög. Att beakta är då bedömningen av 

kostnader för konstruktionen visar att materialkostnaden rör sig runt 800 000 kr. Med 

arbetskostnader och övriga utlägg landar priset på konstruktionen säkerligen över 1 miljon kr. 

Med detta i åtanke är kostnaden för bergvärmepumpssystemet runt en tiondel av totalpriset. Att 

genomföra installationen i samband med nybygget gör att när huset börjar brukas är 

driftkostnaderna låga. Eventuella lån som gjorts för konstruktionen blir samlade under samma 

avbetalningsplan som gör enligt uppfattning förhållandena gynnsamma och praktiska.  

Bergvärmen kräver köpt energi för att fungera. Om energin köps från en leverantör som av 

någon anledning skadar miljön vid producering kan det föra med sig problem ur miljösynpunkt. 

Brukaren måste själv aktivt välja ett elbolag som distribuerar miljövänlig el. Drift och underhåll 

för systemet visar på att installationen måste ske fackmannamässigt och kontrolleras. En felaktig 

installation kan ge driftstörningar. Om det inträffar måste ett garantiliknande dokument vara 

upprättat och systemet korrigeras till önskad effekt. Problem som återstår är kvalitetsbrister och 

komponenter som behöver bytas ut. Detta måste tas med i beräkningen då bergvärme jämfört 

med fjärrvärme är ett mer komplicerat system med fler komponenter. 

17. Slutsats 

Beaktande av aspekterna som undersökts ger resultatet att valet av uppvärmningssystem för huset 

faller på ett bergvärmepumpssystem. Kostnaden för installation och drift är överkomliga och den 

medförande ökningen av taxeringsvärdet är en positiv effekt. Pelletspannan visade sig vara för 

dyr i skrivande stund. Fjärrvärmen har ett lågt pris men däremot är framtida prisökningar 

oförutsägbara. Miljömässigt vinner pelletspannan, dock har även bergvärmepumpen goda 

egenskaper inom området. Fjärrvärmen är ur miljösynpunkt svår att kontrollera av användaren 

och även om den stora delen av värmeproduceringen sker miljövänligt är aspekten svår att mäta. 

Driftmässigt är bergvärmepumpen och fjärrvärmen lika då de är relativt underhållsfria. 

Pelletspannan är krävande för användaren då sotning och hantering av pellets måste ske manuellt. 

Bergvärmepumpen samt fjärrvärmen går med fördel att placera i tvättstugan, vilket medför att 

platsåtgången för systemen är liten. Pelletspannan är krävande installationsmässigt då utrymmet 

för systemet saknas i den tänkta planlösningen. 

Att valet föll på en bergvärmepump har en rad förklaringar som visats i undersökningen. Att 

systemen har visat sig relativit lika i jämförelsen är också svaret till varför de är så pass vanliga på 

den svenska marknaden. I slutändan är det dock brukarens tycke och smak som blir den 

avgöranade faktorn.  
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18. Förslag på framtida studier 
Denna studie har gjort antaganden om användarens värderingar. Ett förslag på hur man kan ta 

vidare denna studie är att undersöka hur användarna tänker när de gör sitt val. Studien kan 

undersöka hur stor påverkan konsumentens hemort, energianvändning, ekonomiska situation, 

bakgrund m.m. har. Skulle en mer ”händig” person med mycket fritid välja pelletspannan istället? 

Vad skiljer sig för personer som bor i södra delarna av landet mot de som bor i de norra delarna? 

Denna inriktning av en fortsatt studie är rimlig då hårdvaran för de olika uppvärmningssystemen 

är klarlagd och kvarstår gör den mänskliga faktorn. 
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20. Bilagor 

20.1. Bilaga A 
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20.2. Bilaga B 

20.2.1. Taket – Dimensionering 
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20.2.2. Effektbehov 

Det totala effektbehovet kan beräknas ut ur, 

  (                  (   ))     

Vilkas indata, förutom ΔT, redan har presenterats i beräkningarna för energibehovet. 

Inomhustemperaturen bestäms till 20 °C och utomhus -33 °C. Detta ger, 

  (                              (     ))  (   (   ))          

För dimensionering av radiatorsystemet krävs dock att effektbehovet beräknas för varje enskilt 

rum. Detta gör det möjligt att välja radiatorer med rätt avgiven effekt till de olika rummen. Detta 

ska presenteras nedan 

För huset gäller följande indelning av de olika rummen och deras ytor, 

Tabell 7. Rummens yt-areor. 

Dessa olika areor multipliceras med U-värden för respektive del, 

Tabell 8. U-värden för klimatskalet. 

Klimatskalet U 
(w/m²K) 

Plattan 0,08835 

Vägg 0,1445 

Tak 0,07327 

Fönster 0,7 

Dörr 0,8 

Glasdörrar 1,1 

 

 

AREOR 
(m2) 

Vägg Fönster Glasdörrar Ytterdörr Tak Platta 

Kök 3,225 4,775 0 0 12,54 12,54 

Vardagsrum 2,085 4,11 1,93 0 26,4 26,4 

Sov 1 7,125 0 3,86 0 12,48 12,48 

Bad 1 13,5 0,5 0 0 6,63 6,63 

Sov 2 7,5 1,25 0 0 9,45 9,45 

Sov 3 14 1,25 0 0 9,18 9,18 

Tvättstuga 12,25 0,75 0 0 6,3 6,3 

Bad 2 9,5 0,5 0 0 8 8 

Övrigt 26,5 1 0 2,05 22,66 22,66 
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Och detta ger UA-värden för de olika rummen som även utökas med 10 % för att kompensera 

eventuella köldbryggor, 

Tabell 9. Rummens UA-värden med 10 % -tillägg för köldbryggor. 

  U*A 10 % -tillägg 

Kök 5,8352273 6,41875003 

Vardagsrum 9,5680505 10,52485555 

Sov 1 7,2925801 8,02183811 

Bad 1 3,3722906 3,70951966 

Sov 2 3,486059 3,8346649 

Sov 3 4,3816716 4,81983876 

Tvättstuga 3,313331 3,6446641 

Bad 2 3,01571 3,317281 

Övrigt 9,8315592 10,81471512 

I beräkningen måste även ventilationen tas hänsyn till. Flödena är på redan på förhand bestämd 

för de olika rummen. Dessa behöver dock göras om till ett massflöde som görs på följande sätt, 

 ̇  (
 ̇

    
)     

       
  

  
 

Tabell 10 presenterar resultatet av denna uträkning, 

Tabell 10. Rummens luftflöden från ventilationen. 

Ventilation Tilluft (l/s) Frånluft (l/s) Tilluft (kg/s) Frånluft 
(kg/s) 

Kök  12  0,0144 

Vardagsrum 15  0,018   

Sov 1 12  0,0144   

Bad 1  12  0,0144 

Sov 2 6  0,0072   

Sov 3 6  0,0072   

Tvättstuga  10  0,012 

Bad 2  12  0,0144 

Övrigt 7  0,0084   

Summa (l/s) 46 46 0,0552 0,0552 

Slutligen ska även läckluften tas med i beräkningarna. Den beräknas på följande sätt, 

 ̇         
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Rummens olika volymer visas i tabell 11, 

Tabell 11. Rummens volym. 

 

 

 

 

 

 

 

Med dessa värden fås slutligen läckluften, 

Tabell 12. Rummens läckluftflöde. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan rummens separata effektbehov beräknas med alla dess separata data som hittills har 

presenterats. Effektbehoven för rummen visas i tabell 13,  

Tabell 13. Rummens effektbehov. 

 

 

  

Volymer (m³)   

Kök 31,35 

Vardagsrum 66 

Sov 1 31,2 

Bad 1 16,575 

Sov 2 23,625 

Sov 3 22,95 

Tvättstuga 15,75 

Bad 2 20 

Övrigt 47,15 

Läckluft (l/s)   

Kök 0,000836 

Vardagsrum 0,00176 

Sov 1 0,000832 

Bad 1 0,000442 

Sov 2 0,00063 

Sov 3 0,000612 

Tvättstuga 0,00042 

Bad 2 0,0005333 

Övrigt 0,0012573 

Effektbehov (W)   

Kök 384,8119 

Vardagsrum 843,8859 

Sov 1 469,7147 

Bad 1 202,3214 

Sov 2 218,4612 

Sov 3 288,1908 

Tvättstuga 215,583 

Bad 2 204,2804 

Övrigt 640,3741 
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20.2.3. Energibehov 

Given energiförbrukning för fastigheten är 16 MWh/år. Följande beräkningar ska visa om det 

konstruerade huset klarar denna gräns. 

Energibehovet beräknas med följande formel, 

                    (   ))            

Summan av UA-värdet fås genom att för klimatskalets olika delar beräkna ett separat UA-värde 

och addera dessa samt ett tillägg på 10 % för köldbryggor,  

Tabell 14. Klimatskalets UA-värde med 10 % -tillägg för köldbryggor. 

Klimatskalet U 
(w/m²K) 

A (m²) U*A (w/K) 

Plattan 0,08835 118 10,4253 

Vägg 0,1445 103 14,8835 

Tak 0,07327 118 8,64586 

Fönster 0,7 17,145 12,0015 

Dörr 0,8 2,05 1,64 

Glasdörrar 1,1 1,93 2,123 

   Summa (*1,1) 52,355776 

    

    U-värde (w/m²K) 0,146165569 

Resterande indata är som följer, 
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Dessa värden ger då ett energibehov på, 

  (                              (     ))                 

      
   

  
 

Alltså klarar det faktiska energibehovet den givna gränsen på 16 MWh/år. 

20.2.4. Köldbrygga 

Den uträknade köldbryggan befinner sig i kanten mellan yttervägg och takfoten. 

Beräkningar på läckflödeskoefficienten görs enligt bilaga F i Isolerguiden Bygg 06 på sid 73. 

 

Konstruktionsträ, λ=0,13 W/m·K 

Isolering, λ=0,036 W/m·K 

dv1= 0,085 

dv2= 0,085 

db1= 0,195 

db2= 0,5 

 

Lambdavärdesmetoden ger, 

     
                      

   
         

Läckflödeskoefficient blir därmed, 

 

                                    (           )          

 (             )               (
     

   
)
  

           

 (
     

   
)
  

             (
     

     
)
   

        

  

Normalt ligger Ψ-värdet i intervallet 0,015-0,030 d.v.s. värdet är en aning i överkant. Med hjälp av 

Ψ-värdet kan läckflödet beräknas med följande formel, 

  (           (     )           )  (     ) 

Där, 

                    (   ) 
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Köldbryggans läckflöde blir därmed,  

  (       (       )                        

 

20.2.5. Ventilation – Dimensionering 

Beräkningsmodeller och värden ur ventilationsföreläsningar samt utdelat material, AF101X - 

Examensarbete i samhällsbyggnad, 2012 

Tabell 15 redovisar beräkningar gjorda på tilluft och tabell 16 frånluftrörsträckorna som är 

dimensionerade. 

Tabell 15. Beräkningar på det dimensionerande tilluftsröret. 

 

Tabell 16. Visar beräkningar på det dimensionerande frånluftsröret. 

 

Total tryckförlust är 291,5 Pa med beaktande för tryckförlust vid tilluftdon 50 Pa, tilluftsgaller 60 

Pa, frånluftdon 80 Pa. Tryckförlusten från frånlufts-huv ger ett tryckfall på 10 Pa.  

Nr = Rörsträckor numrerade enligt ritning  

Innerdiameter = Innerdiameter på rörsträckorna  

Flöde = Enligt krav från BBR 2002 

Längd = Uppmätta längder på rörsträckor  

v = hastighet  

ρ = 1,205 kg/m3 

ρ*v²/2 = Tryck över delsträcka. 

R = Tryckfall/m 

R*L = Totalt tryckfall för delsträcka 

Tilluft

Nr Ansl nr Innediameter (m) Flöde m³/s Längd (m) v (m/s) ρ*v²/2 (Pa) R (Pa/m) R*L (Pa) Σζ Σζ*ρ*u^2/2 (Pa) Tryckförlust

0 0,12 0,046 1,57 3,5 7,380625 1,5 2,355 0,38 62,8046375 65,15964

1 0,12 0,046 0,248 3,5 7,380625 1,5 0,372 0 0 0,372

2 0,12 0,041 1,847 3,4 6,9649 1,4 2,5858 0,38 3,6632 6,249

3 0,1 0,026 1,761 4 9,64 2,5 4,4025 4,5 6,1003125 10,50281

4 0,1 0,014 0,54 1,5 1,355625 0,45 0,243 0,17 0,036873 0,279873

5 0,1 0,008 2,277 0,6 0,2169 0,2 0,4554 0,2 0,00482 0,46022

6 0,1 0,002 1,32 0,2 0,0241 0,17 0,2244 0 50 50,2244

Summa tryckförlust 133,247943

Frånluft

Nr Ansl nr Innediameter (m) Flöde m³/s Längd (m) v (m/s) ρ*v²/2 (Pa) R (Pa/m) R*L (Pa) Σζ (Pa) Σζ*ρ*u^2/2 (Pa) Tryckförlust

1 0,12 0,046 0,243 3,5 7,380625 1,5 0,3645 10,17 75,06095625 75,4254563

2 0,08 0,012 5,792 1,4 1,1809 0,39 2,25888 0 0 2,25888

3 0,08 0,012 1,576 1,4 1,1809 0,39 0,61464 80 80 80,61464

Summa tryckförlust 158,298976

Total tryckförlust 291,546919
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Σζ = Andel tryckförlust av böjar och förgreningar mellan delsträckor. 

Σζ*ρ*u^2/2 = Anger totala tryckfallet av förgreningar och böjar mellan två delsträckor. 

Tryckförlust = Tryckfallet orsakat av förgreningar och böjar mellan två delsträckor samt 

tryckfallet över den enskillda delsträckan.  

Summa tryckförlust = Summerade tryckförlusterna över den dimensionerande sträckan. 

20.2.6. Ventilation – Spårgasmätning 

Enligt avsnitt 14.1.2 i el-kompendiet gäller, 

    

     
      

Där, 

                              

                         

                           

                         

För att beräkna h divideras husets volym med luftflödet i huset, 

 ̇

 
 

   
    
    

       
     

   

 
 

Givna värden för fortsatt beräkning är, 

           

         

Spårgasmätningen ska göras för, 

          

För t=0,5 fås, 

                         

För t=1 fås, 

                       

För t=2 fås, 
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Tryckförlust i radiatorsystemet Summa tryckförlustersumma tryckförluster

Sträcka NrLängd (m) Effekt (W)Flöde (kg/s) Ansl nr Inner diameter (m) u (m/s) ρ*u^2/2 (Pa) R (Pa/m)R*L (Pa) Σζ Σζ*ρ*u^2/2 (Pa)U gem (m/s) ζgren ζgren*ρ*u^2gem/2 (Pa)i delsträcka total

1 0,3 3538 0,084641148 20 0,28 39,2 59 17,7 39,5 1548,4 1566,1 8545,23575

8 2,35 1649 0,039449761 15 0,2 20 51 119,85 9 180 0,28 1 39,2 339,05 6979,13575

9 22,07 1241 0,029688995 15 0,17 14,45 37 816,59 12 173,4 0,2 1 20 1009,99 6640,08575

10 4,29 711 0,017009569 10 0,145 10,5125 39 167,31 22,5 236,53125 0,17 1 14,45 418,29125 5630,09575

11 5,07 488 0,011674641 10 0,092 4,232 18 91,26 1207,47448 5110,032 0,145 1 10,5125 5211,8045 5211,8045

Om den verkliga luftomsättningen är mindre än avsett blir således den uppmätta koncentrationen 

högre vid samma tidpunkt. 

20.2.7. Radiatorer – Dimensionering 

I tabell 17 nedan dimensioneras den längsta sträckan i radiatorsystemet. Den totala tryckförlusten 

i radiatorn längst bort blir då enligt beräkningar ca 8,5 kPa. 

Tabell 17. Tryckförlust i radiatorsystem. 
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20.2.8. Sanitet – Dimensionering 

Beräkningsmodeller och värden ur Sanitetsföreläsning, AF101X - Examensarbete i 

samhällsbyggnad, 2012-02-06. 

Tabell 18. Anslutet normflöde, dimensionering och ledningstyp. 

 

Tabell 19. Beräkningar av tryckförluster i den dimensionerande ledningssträckan. 

 

Tabell 20. Koefficienter för böjar, avgreningar, panna och cpl, delta t, densitet som har använts i tabell 19. 

 

Tappvatten
Ledn. Nr Anslutet normflöde (l/s) Ledningstyp Dim. enl. koppl.-tabell Dim. enl. fördeln.-tabell Justerad dim. pga fördeln.ledn. > kopparledn 

1 1,6 Fördelning 28x1,2

2 0,4 Fördelning 15x1 18x1

3 Tvättmaskin 0,2 Koppling 15x1

4 Tvättställ 0,2 Koppling 12x1

5 0,9 Fördelning 22x1

6 Diskmaskin 0,2 Koppling 15x1

7 0,7 Fördelning 18x1

8 Diskbänk 0,2 Koppling 15x1

9 0,6 Fördelning 18x2,5

10 Tvättställ 0,2 Koppling 12x1

11 0,4 Fördelning 15x1 18x1

12 WC 0,1 Koppling 12x1

13 Badkar 0,3 Koppling 15x1

14 0,7 Fördelning 22x3

15 WC 0,1 Koppling 12x1

16 0,7 Fördelning 18x1

17 Dusch 0,2 Koppling 15x1

18 0,5 Fördelning 15x1 18x1

19 Tvättställ 0,2 Koppling 12x1

20 Badkar 0,3 Koppling 15x1

Tryckförluster i tappvattensystemet Summa tryckförluster Summa tryckförluster

Sträcka NrLängd (m) Flöde (kg/s) Invändig diameter (m)u (m/s) ρ*u^2/2 (Pa) R (Pa/m) R*L (Pa) Σζ Σζ Σζ*ρ*u^2/2 (Pa) U gem (m/s) ζgren ζgren*ρ*u^2gem/2 (Pa) i delsträcka Total

1 0,3 1,6 25,6 4,8 11520 15000 4500 3*ζdiv,avgr 3 34560 1 39060 39060

14 10,8 0,7 20 2,6 3380 7000 75600 2*ζdiv,avgr 2 6760 4,8 1 11520 93880 132940

16 1 0,7 16 3,6 6480 17000 17000 2*ζdiv,avgr 2 12960 2,6 1 3380 33340 166280

18 1,9 0,5 13 3,6 6480 22000 41800 2*ζböj,10-15+2*ζdiv,avgr 5 32400 3,6 1 6480 80680 246960

20 1,8 0,3 13 2,2 2420 8500 15300 2*ζböj,10-15 3 7260 3,6 1 6480 29040 276000

Summa tryckförluster 276000

valda värden

cpl 4180

delta t 10

ρ 1000

ζrad 3

ζböj,10-15 1,5

ζböj,20-25 1

ζdiv,avgr 1

ζsam,avgr 0,5

ζrad,avst 20

ζshunt 30

ζpanna 8

ζgren 1
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Tabell 21. Totalflödet av kall- och varmvatten samt skillnaden mellan dessa. 

 

Tryckförluster som beror av höjdskillnaden mellan servisledning och blandare, 

 

Nu kan den totala tryckförlusten över den dimensionerade ledningssträckan beräknas, 

 

Tabell 22. Dimensionering av servisledning.

 

Tabell 23. Anslutet normflöde, dimensionering, ledningstyp och fall. 

 

 

 

 

 

VV-tot (l/s) 0,7

KV-tot (l/s) 0,7

Skillnaden (l/s) 0

Summa VV och KV (l/s) 1,6

ρ=1000

h=0,8+2+1

Δp=ρ*g*h (Pa)

37278

Tryck vid utlopp över dim. Sträcka (Pa)

550000-Δp-summa tryckförl 236722

Servisledning
Sannolikt flöde (l/s) 0,7

Dim. Hast. (m/s) 1,7

Invändig diameter (mm) 23

Friktionstryckfall (Pa) 1540

Dimensionering 32x2,9

Inre diameter (mm) 26,2

Spillvatten
Ledn. Nr Anslutet normflöde (l/s) Ledn. Typ Dimensionering (mm) Fall (‰)

1 9,3 Samling 150 10

2 1,2 Samling 50 10

3 Tvättställ 0,6 Anslutning 40 10

4 Tvättmaskin 0,6 Anslutning 40 10

5 8,1 Samling 150 10

6 3,3 Samling 100 10

7 Tvättställ 0,6 Anslutning 40 10

8 WC 1,8 Anslutning 100 10

9 Badkar 0,9 Anslutning 50 10

10 4,8 Samling 100 10

11 WC 1,8 Anslutning 100 10

12 Badkar 0,9 Anslutning 50 10

13 Tvättställ 0,6 Anslutning 40 10

14 Dusch (GB) 1,5 Anslutning 75 10

Spillvattenledning i källaren 9,3 Samling 96 10,2
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Tabell 24. Anslutet normflöde, Ledningstyp, dimensionering, fall. Grön färg demostrerar luftad ledning och beige 
oluftad. 

 

Luftningsledning dimensioneras till 100mm. 

Tabell 25. Djup för spillvattenledning från hus. 

 

 

Tabell 26. Sannolikt regnvattenflöde på aktuell tomt. 

 

 

          (                                 )

       (                           

Spillvatten
Ledn. Nr Anslutet normflöde (l/s) Ledn. Typ Dimensionering (mm) Fall (‰)

1 Luftad 12,9 Samling 150 10

2 Luftad 2,4 Samling 75 15

3 Tvättställ 0,6 Anslutning 40 10

4 Tvättmaskin 0,6 Anslutning 40 10

5 Luftad 8,1 Samling 150 10

6 Luftad 3,3 Samling 75 15

7 Tvättställ 0,6 Anslutning 40 10

8 WC 1,8 Anslutning 100 10

9 Badkar 0,9 Anslutning 50 10

10 Oluftad 4,8 Samling 100 10

11 WC 1,8 Anslutning 100 10

12 Badkar 0,9 Anslutning 50 10

13 Tvättställ 0,6 Anslutning 40 10

14 Dusch (GB) 1,5 Anslutning 75 10

15 Oluftad 1,5 Samling 75 10

16 Tvättställ 0,6 Anslutning 40 10

17 Diskmaskin 0,6 Anslutning 40 10

18 Luftad 1,2 Samling 75 15

19 Luftad 4,8 Samling 100 13

Spillvattenledning från hus
Höjd över mark Multiplikator Grus Frostfritt djup (m)

4 1,7 6,8

Dagvatten
Ytkoefficient

Sannolik regnintensitet (l/s m2) 0,013

Trädgårdstomt (m2) 600 0,3

Takarea (m2) 118 1

Grusbelagd yta (m2) 75 0,6

Sannolikt regnvattenflöde, q, l/s 4,459
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Tabell 27. Dimensionering av dagvattenledning och fall. 

 

20.2.9. Elberäkningar – Huvudsäkring 

Tabell 28. Effektbehov för hushållsapparatur (AEservice, 2008). 

El  Effekt W Antal 
Diskmaskin (kallv. 
ansluten) 

2000 1 
  Spisplatta  1500 1 
Spisfläkt  200 1 
Ugn  2500 1 
Mikrovågsugn  1500 1 
Kylskåp  100 1 
Frysskåp  120 1 
Tvättmaskin  2000 1 
Torktumlare  2000 1 
Färg-TV  140 1 
Lysrör  44 3 
Lågenergilampa 11 12 
Värmepump  3000 1 
Summa  15324  

Husets huvudsäkring kan först bestämmas när husets totala effektbehov är känt. Denna 

presenteras i tabell 29. 

Tabell 29. Husets totala effektbehov. 

Källa Effekt (W) 

Allmän effekt 
(*0,7) 

10727 

Ventilation (Heru 
50 S2) 

1367 

Motorvärmare 500 
Totalt 12594 

 

 

 

 

Diameter (mm) 80

Ledningsfall (‰) 13

Stuprör, invänding diameter (mm) 75

Fallhöjd (m) 2

Fallängd (m) 90

Markens lutning (‰) 22,22222222

Ledningsfall (m) 1,17

Extra fallhöjd (m) 0,83
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Med utgång från det totala effektbehovet beräknas behovet av ström ut med ekvationen nedan. 

  
 

  √ 
 [ ] 

 Husets spänning är 

        

Detta ger 

  
     

    √ 
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20.2.10. Husets energianvändning 

Från energikalkylen kan en ungefärlig energianvändning för hushållsapparaturerna utläsas. 
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21. Monteringsanvisning 
Nedan följer en kort beskrivning av moment för att ge en uppfattning om hur monteringen av 

huset kan ske. Det är viktigt att påpeka att monteringen måste ske i samråd eller av en 

entreprenör med erfarenhet och kunskap inom området. 

21.1. Yttervägg 

Platsen där huset ska resas schaktas och jämnas till. Grunden som är en platta på mark anläggs 

enligt ritning med ingående konstruktionsdelar. Som ritningen visar läggs ett lager makadam 

underst och sedan följande lager material ovanpå. När plattan har färdigställts reses reglar som 

sammanfogas med hammarband. Därefter konstrueras ytterväggarna enligt ritning med ingående 

material, se Bilaga A, Ritning 15. 

21.2. Tak 

Vindsbjälklag monteras ovanpå hammarbanden. Därefter reses takstolar och yttertaket kan 

konstrueras ovanpå dessa. På vinden byggs det bärande fackverket upp. När tätskiktet står färdigt 

och fukt har ventilerats bort kan vinden fyllas med isolering och konstruktionen färdigställas, se 

Bilaga A, Ritning17.   

 

 


