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Sammanfattning 

Det här arbetet består av att projektera ett småhus samt att skriva en fördjupningsdel som 
handlar om att öka brandsäkerheten i ett småhus.  

Varje år brinner över 6000 bostäder i Sverige (Brandskyddsföreningen, 2012c). I bostadsbränder 
kan förödelsen bli stor och kostsam. Den här rapporten undersöker vilka möjliga åtgärder som 
finns för att minska både personskador och ekonomiska förluster som följer av bostadsbränder i 
småhus. Boverkets byggregler har en stor roll i hur byggande sker i Sverige och vilka krav som 
finns för brandsäkerhet. Kraven från Boverkets byggregler är väldigt låga för småhus och här 
argumenteras det för att Boverket ska höja dessa. Rapporten visar och beskriver vilka möjliga 
lösningar som finns för att bygga mer brandsäkert vad det gäller konstruktionsmässiga lösningar. 
Brandceller är en åtgärd som ges stort fokus men även andra lösningar undersöks och beskrivs. 
Som slutsats kan sägas att Boverkets byggregler skulle behöva ändras och en normändring ske. 
Om detta skulle hända är tillfrågade försäkringsbolag öppna för att vidta åtgärder som gynnar 
detta. Fakta och slutsatser grundas på information från böcker och vetenskapliga tidsskrifter.  

Småhuset projekteras på tomten Sjöängen 5:15 i Borlänge. I bilagor och text redogörs nödvändig 
information som behövs för byggnation. Detta innefattar konstruktioner, installationer, 
materialval, energiförbrukning och kostnadsberäkningar. Huset planeras efter Boveverkets 
byggregler och följer de normer som finns i Sverige idag. Arbetet innehåller nödvändiga ritningar, 
beskrivningar och beräkningar. 



   

Abstract 
This essay includes the planning and designing of a house as well as writing a rapport about how 
to increase fire safety in small buildings. 

More than 6000 homes burn in Sweden every year (Brandskyddsföreningen, 2012c). The 
devastation and the costs are usually very high. This report examines possible measures to reduce 
both personal injuries and economic losses resulting from house fires in small buildings. Swedish 
building regulations play a major role when it comes to constructional fire safety. However the 
requirements in Swedish building regulations are very low for small buildings and this is an 
argument for raising the requirements. 

The report shows and describes possible methods to build safer with regards to fire in terms of 
materials and different building structures. Major focus has been on fire cells but other solutions 
are also examined and described. The conclusion is that the Swedish building regulations should 
increase and the building norms need to be changed. Swedish insurance companies are very 
positive to these proposals. Facts and conclusions are based on information from books and 
scientific journals. 

The small building is planned on the property Sjöängen 5:15 in the Swedish town Borlänge. 
Necessary information for the construction of the house is reported in text and appendix. This 
includes documents describing construction equipment, materials, energy consumption and costs. 
The house is planned for Swedish building regulations and abides to building norms. This essay 
contains necessary drawings, descriptions and calculations. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett småhus är ett hus som är avsett för en eller två familjer. Villor, radhus, kedjehus och 
fritidshus är exempel. Årligen brinner över 6000 bostäder varav flertalet av dessa är småhus 
(Brandskyddsföreningen, 2012c). I dessa bränder dör över 70 personer (Brandskyddsföreningen, 
2012a). I Sverige är en stor del av alla småhus byggda i trä varför det är intressant att undersöka 
brandsäkerheten i just dessa. Idag är kraven på brandsäkerhet enligt Boverkets byggregler, vidare 
kallat BBR, inte speciellt höga för småhus. Kraven avser i stora drag endast personskador, ingen 
hänsyn till ekonomiska skador tas. Det är istället försäkringsbolagen som uppmärksammar de 
ekonomiska skador som uppstår till följd av brand och släckningsarbeten. 

För att uppnå säker utrymning är det nödvändigt att branden inte sprids till andra delar av 
byggnaden. I stora hus och komplicerade konstruktioner används ofta så kallade brandceller. 
Detta är en avgränsad del av en byggnad där branden förhindras att spridas under en viss 
begränsad tid (Boverket, 2011). För småhus är oftast hela huset en enda brandcell, varför skador 
till följd av brand ofta omfattar hela huset.  

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka om och hur det går att förbättra brandsäkerheten i småhus av 
lättkonstruktion för att därmed minska person- och materialskador. Fokus ska ligga på om och 
hur det går att minska brandspridningen till andra delar av huset samt till omkringliggande 
byggnader, genom brandceller och smarta byggnadstekniska lösningar.  

Följande frågeställning ska besvaras; Hur kan man göra ett småhus, av lätta konstruktioner, mer 
brandsäkert med begränsning inom materialval och konstruktionsmässiga lösningar? 

Förutom att ovanliggande frågeställning ska besvaras är även syftet med arbetet att lära sig hur ett 
småhus projekteras.  

1.3 Metodik 
I projekteringen av huset ska tidigare förkunskaper, från utbildningen, inom området användas. 
Därtill finns studiematerial i form av föreläsningar, böcker och kompendier för kursen att tillgå. 
Huset ska projekteras enligt de krav som ställs i BBR samt uppfylla ett givet, individuellt, 
energikrav på 9 kWh/år. Utöver det ska bland annat energi- och effektbehov beräknas, 
installationer dimensioneras, köldbryggor redovisas och husets mest kritiska delar ska 
hållfasthetsberäknas. Rapporten ska förses med kompletta planritningar samt ritningar över 
viktiga byggnadsdelar och installationer. I projekteringen av huset ges handledning av lärare inom 
specialiserade områden.   

Största delen av arbetet om brandsäkerhet i småhus byggs på en litteraturstudie av olika böcker, 
författare och artiklar. Som komplement till det ska även försäkringsbolag intervjuas för att få en 
bild av intresset för eventuella åtgärder och förändringar. Under arbetets gång kommer hjälp tas 
av handledare för vägledning och återkoppling. Arbetet avgränsas till materialval och 
konstruktionsmässiga lösningar. I denna rapport av brandsäkerheten tas alltså ingen hänsyn till 
psykologiska aspekter eller kostnader för byggande. 

1 
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2 Småhuset 

2.1 Fastigheten 
Tomten, Sjöängen 5:15, är belägen i Borlänge (klimatzon II). Tomtens högsta höjd på +34 m ö.h. 
ligger på tomtens östra del intill huvudvägen och infarten, på denna plats finner man berg i 
dagen. Dessa förutsättningar gjorde att huset valdes att placeras där. Placering på den högsta 
höjden ger huset en bra utsikt samt att vattenavrinning från huset kan göras mycket god. Den 
nära placeringen till vägen ger korta ledningsdragningar till kommunens allmänna gatunät. 
Tomtens västra del utgörs av en stor öppen yta på +32 m ö.h. Där finns goda möjligheter att 
anlägga trädgård eller lekplats. För situationsplan, se bilaga A4.  

Huset är en enplansvilla på 120 kvm bostadsyta. Huset har getts två sovrum, badrum, kontor, 
kök, vardagsrum och tvättrum med installationscentral. För planlösning se bilaga A5. Sovrummen 
är placerade i nära anslutning till badrum. Rummens västerläge skapar en lugn miljö och 
minimerar buller från vägen. Vardagsrum och kök är placerade intill varandra i en öppen 
planlösning för att, i detta relativt lilla hus, ge en känsla av utrymme och luftiga ytor. Kök, 
badrum och tvättrum ligger placerade längs samma vägg för att minska ledningsdragning i huset. 
Huset har även försetts med en kallvind med plats för förvaring.  

Huset är tänkt och planerat för en familj med en till två barn. Möjlighet till ett extra sovrum finns 
i kontorsrummet. Då huset är en enplansvilla ger det även möjlighet för gamla människor att bo 
där då allt finns att nå på ett och samma plan. Badrummet är till storlek handikapanpassad. 

2.2 Materialval 

2.2.1 Utvändigt takmaterial 
Vid val av utvändigt takmaterial bör hänsyn tas till olika krav i BBR. 

Brandskydd enligt BBR 18, 5:75: ”Taktäckningen på byggnader ska utformas på sådant sätt att 
brandspridning försvåras” … ”Viss brandspridning kan tillåtas på småhus och andra byggnader 
inom ett bostadsområde utanför koncentrerad centrumbebyggelse samt på friliggande byggnader. 
Taktäckning på ett brännbart underlag kan då även utföras med brännbart material. Materialet 
bör då vara i BROOF (t2) (klass T)”.   
 
De takmaterial vi väljer att titta på kommer att vara obrännbara material, varav brandskyddet inte 
kommer att vara någon begränsning för oss, trots att vårt underlag är av brännbart material, trä. 
 
 
Fuktskydd enligt BBR 18, 6:53: ”Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller 
utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt”.   
 
Då huset är beläget i Mellansverige utsätts det kontinuerligt för regn och snö. Det är då viktigt att 
välja ett takmaterial som gör att fukt inte tar sig in till underliggande konstruktion.  
 
 
Taklutning enligt BBR 18, 6:5325: ”Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör 
hänsyn tas till taklutningen”.   
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Vårt tak kommer att ges en lutning på 20⁰ varför materialen som väljs måste klara en sådan 
lutning. 
 
 
Utifrån vad som sägs i BBR och utifrån vår egen bedömning har 10 krav tagits fram, utan 
inbördes ordning, vilka vi anser vara angelägna vid val av utvändigt takmaterial. 
 
Krav:  Fuktskydd 

Brandskydd 
Investeringskostnad 
Estetik 
Beständighet 
Miljöpåverkan 
Underhållsmöjligheter 
Livslängd 
Vikt 
Lutning 

Mål för de estetiska kraven: Huset byggs i en lantlig stil. Fasaden har inte många eller stora 
fönster vilket gör att taket tar en stor del av blickfånget. Takmaterialet får därför inte sticka ut för 
mycket utan det ska se mjukt ut. Allt för att den lantliga, mjuka och gemytliga känslan ska 
behållas. 

Material att jämföra: Tegeltakpannor 
 Betongtakpannor 
 Plåttak av stål med takpanneformat 

Motivering till val av material: Både tegel- och betongtakpannor är av böljande form vilket ger 
oss möjlighet att uppnå våra estetiska krav. Färgerna på dessa går att få i naturliga och mjuka 
toner. Plåttak är diskret och erbjuder många olika utformningsmöjligheter. Alla materialen lämpar 
sig för tak med en lite brantare taklutning, vilket vårt hus ges. Materialen kommer kontinuerligt 
utsättas för regn och snö därför bör de klara att hålla tätt mot fukt för att skydda underliggande 
konstruktion. 

Värdeanalys 
De krav som vi anser är viktigast för vårt val av takmaterial har genomgått en värdeanalys. Vi har 
sedan betygsatt varje material på en skala från 1-5 där 5 är det bästa betyget. Slutligen viktas 
kraven och betygen för varje material, det material som ges högst betyg kommer att väljas som 
takmaterial till huset.  

Taklutning 
   Material Lutning Källa Vårt betyg 

Tegeltakpannor >14⁰ Sunda hus, 2012 4 
Betongtakpannor >14⁰ Sunda hus, 2012 4 
Plåttak >14⁰ Ruukki, 2012a 4 
    
För att materialen skulle ha getts högsta betyg, 5, hade det 
krävts att materialen hade klarat lägre taklutningar. 
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Beständighet 
   Material Utlåtande Källa Vårt betyg 

Tegeltakpannor Mycket beständigt och stabilt material Antell, O. och 
Törnblom, M., 2009 5 

Betongtakpannor Normalt god beständighet. Mindre god Erenmalm, T., 
2009a 4 

 
mot starka syror och surt vatten 

Plåttak Korroderar i fuktig och syrehaltig miljö. Törnblom, M., 2009 3 

 
Rostfritt stål ges legering. 

      
Högsta betyg till material med mycket god beständighet. Lägsta betyg till material med mycket 
låg beständighet. 
 

 

 

 

Investeringskostnader 
  Material kr/m2 Källa Vårt betyg 

Tegeltakpannor 279,94 Sektionsfakta, 2009 3 
Betongtakpannor 169,06 Sektionsfakta, 2009 5 
Plåttak 207,11 Sektionsfakta, 2009 4 
    
Alla materialen har acceptabla priser. Priser över 500 kr/m2 hade 
getts de lägre betygen 1 eller 2 
 
    
Miljöpåverkan 

   Material Klass Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor A Sunda hus, 2012 5 
Betongtakpannor B Sunda hus, 2012 4 
Plåttak C Sunda hus, 2012 3 
    
Klass A ges betyg 5, osv. 
 

 
Estetik 

   Material Utlåtande Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor Klassisk form och färg, unik struktur Monier, 2012b 5 
Betongtakpannor Många kulörer, klassisk form Monier, 2012a 4 
Plåttak Formbart, många kulörer Ruukki, 2012a 4 
    
Betygen är satta utifrån våra mål för de estetiska kraven. 
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Material   Tegeltakpannor Betongtakpannor Plåttak 

 
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 

Investeringskostnad 0,2 3 0,6 5 1 4 0,8 
Miljöpåverkan 0,3 5 1,5 4 1,2 3 0,9 
Lutning 0,4 4 1,6 4 1,6 5 2 
Estetik 0,5 5 2,5 4 2 4 2 
Beständighet 0,3 5 1,5 4 1,2 3 0,9 
Summa 1,7 

 
7,7 

 
7 

 
6,6 

 

Via värdeanalysen väljer vi ett tegeltak till vårt hus. Tegelpannan kommer att vara av sorten 
”Vittinge klassisk” från leverantören Monier (Monier, 2012b). Denna takpanna är den klassiska 
svenska tegeltakpannan vad det gäller färg (obehandlad naturröd), form och ytstruktur. 

2.2.2 Färgsystem på fasad av trä 
Då vi, som omnämnt, ska ha ett hus som inger en lantlig känsla har vi redan på förhand valt att 
förse huset med en fasad, av både liggande och stående, träpanel. Intressant blir då valet av 
färgsystem på fasaden. 

Vid val av färgsystem bör hänsyn tas till olika krav i BBR. 

Fuktskydd enligt BBR 18, 6:53: ”Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller 
utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt.”… ”För väggar med regnskydd och bakomliggande 
ventilerad luftspalt gäller inte kravet på högsta tillåtna fukttillstånd för påväxt av mögel och 
bakterier för själva regnskyddet”.  
 
Då vår fasad är av lockpanel med luftspalt bakom innebär det att vi inte kommer att beröras av 
något krav. Men av personlig åsikt kan färgsystem väljas så att fasaden inte förändras i utseende 
på grund av yttre påverkan, såsom mögel och fukt. 
 
 
Miljöpåverkan enligt BBR 18, 6:11: ”Material och byggprodukter som används i en byggnad 
ska inte i sig eller genom sin behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö 
negativt då  
funktionskraven i dessa regler uppfylls”.  
 
Det är viktigt att färgsystemet som väljs inte innehåller sådana ämnen som kan påverka den 
omgivande miljön negativt.  
 
 
Utifrån vad som sägs i BBR, egen bedömning samt faktorer som bör beaktas enligt Burström, 
2010 har 10 krav tagits fram, utan inbördes ordning, vilka vi anser vara angelägna vid val av 
färgsystem. 
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Krav:  Beständighet mot mögel, fukt och UV-ljus 
Tillverkning 
Investeringskostnad 
Estetik 
Miljöpåverkan 
Underhållning 
Färgstabilitet 
Applicering 
Krackelering/Sprickbildning/Avflagning 
Återvinning 

Mål för de estetiska kraven: Färgen ska kunna klara av att behålla sin kulör under längre tid, 
trots påverkan av regn, solljus och andra yttre faktorer. Den ska inte angripas av mögel eller 
krackelera efter kort tid. Färgen får heller inte ge ett för glansigt eller täckande intryck då vi vill att 
träets yta och struktur inte ska gå helt förlorad till följd av målning. 

Färgsystem att jämföra: Slamfärg 
 Linoljefärg 
 Akrylatfärg 

Motivering till val av färgsystem: De valda färgsystemen är alla lösliga i vatten (Folksam, 
2012b). Detta är motiverande ur miljösynpunkt, då det vid målning inte behövs fler starka ämnen 
än själv färgen. Slamfärgen är den färg som man i vardagligt tal kallar för faluröd färg, vilken för 
oss värderas högt på grund av dess klassiska utseende. Det klassiska utseendet motiveras även av 
linoljefärgen som används på objekt där krav ställs ur ett kulturhistoriskt perspektiv (SP, 2012).    

Värdeanalys 
De krav som vi anser är viktigast för vårt val av färgsystem har genomgått en värdeanalys. Vi har 
sedan betygsatt varje system på en skala från 1-5 där 5 är det bästa betyget. Slutligen viktas kraven 
och betygen för varje system, det färgsystem som ges högst betyg kommer att väljas som ytskikt 
till fasaden. 

Investeringskostnader 
  Färgsystem kr/l Källa Vårt betyg 

Slamfärg 39,80 Bauhaus, 2012b 5 
Linoljefärg 258,78 K-rauta, 2012 2 
Akrylatfärg 148,90 Bauhaus, 2012a 3 
 
Priserna gäller för färger av märket Beckers för att göra en så 
rättvis kostandsbedömning som möjligt. Priser under 50 kr /l ger 
högsta betyg. Priser över 500 kr/l ger lägsta betyg. 
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Miljöpåverkan 
  Färgsystem Klass Källa Vårt betyg 

Slamfärg B Sunda hus, 2012 4 
Linoljefärg B Sunda hus, 2012 4 
Akrylatfärg B Sunda hus, 2012 4 
    
Klass A ges betyg 5, osv. 
 
    
Mögelväxt (medelvärde efter 2 år) 

 Färgsystem Bedömning Källa Vårt betyg 
Slamfärg Måttlig Hjort, S., Bok, G., 2010 3 
Linoljefärg Liten Hjort, S., Bok, G., 2010 4 
Akrylatfärg Måttlig Hjort, S., Bok, G., 2010 3 
    
Krackelering/Sprickbildning (medelvärde efter 2 år) 
Färgsystem Bedömning Källa Vårt betyg 
Slamfärg Måttlig Hjort, S., Bok, G., 2010 3 
Linoljefärg Liten Hjort, S., Bok, G., 2010 4 
Akrylatfärg Ingen Hjort, S., Bok, G., 2010 5 
 
Vid bedömning av mögelväxt, krackelering och sprickbildning har värden 
från Folksams undersökning uppskattats med ordval istället för siffror. 
Dessa faktorer är väsentliga att undersöka då trämaterial har stora 
fuktbetingade rörelser vilket gör att det lätt leder till sprickbildning och 
biologiska angrepp (Burström, 2010). Ingen = betyg 5, Liten=betyg 4, 
Måttlig= betyg 3, betydande= betyg 2, stor=betyg 1. 
 

 
Återvinning 

   Färgsystem Utlåtande Källa Vårt betyg 
Slamfärg Kan brännas, ofarligt vid deponering Folksam, 2012a 3 
Linoljefärg Klassas som farligt avfall, kan brännas Folksam, 2012a 2 
Akrylatfärg Kan brännas, ofarligt vid deponering Folksam, 2012a 3 
    
Högsta betyg ges till material som är helt återvinningsbart. Lägsta betyg ges till material 
som klassas som farligt avfall och som inte kan brännas. 
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Färgstabilitet 
   Färgsystem Utlåtande Källa Vårt betyg 

Slamfärg Mycket stabilt pga oorganiska färgpigment. Karlsdotter Lyckman, K., 
2009c 5 

Linoljefärg UV-känsligt, gulnar olika beroende på Karlsdotter Lyckman, K., 
2009b 2 innehåll av omättade fettsyror, kan krita. 

Akrylatfärg Gulnar endast vid innehåll av olja. Karlsdotter Lyckman, K., 
2009a 5 

    
Högsta betyg till material som är stabilt och ej är lättpåverkat av yttre faktorer. Lägsta betyg till 
material som lätt påverkas av yttre faktorer. 
 

Färgsystem   Slamfärg Linoljefärg Akrylatfärg 

 
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 

Investeringskostnad 0,3 5 1,5 2 0,6 3 0,9 
Miljöpåverkan 0,4 4 1,6 4 1,6 4 1,6 
Mögelväxt 0,4 3 0,8 4 1,6 3 0,8 
Krackelering/Sprickbildning 0,5 3 1,0 4 2,0 5 2,5 
Återvinning 0,4 3 1,2 2 0,8 3 1,2 
Färgstabilitet 0,4 5 2,0 2 0,8 5 2,0 
Summa 2,4   9,0   7,4   9,4 
 

Via värdeanalysen väljer vi att ge vår fasad ett färgsystem av akrylatfärg. Akrylatfärgen som väljs 
är ”Alcro bestå täckfärg” detta på grund av att den fick bäst resultat bland alla akrylatfärger som 
testades i Folksams färgtest år 2010 (Hjort, S., Bok, G., 2010). 

2.2.3 Invändiga golvmaterial 
Vid val av invändiga golvmaterial har vi valt att bortse från golvet i kök, tvätt- och badrum. Detta 
för att vi anser att kraven på de golvmaterialen skiljer sig och är högre inom några områden, t.ex. 
ur fuktsynpunkt.  

Vid val av invändiga golvmaterial bör hänsyn tas till olika krav i BBR. 

Brandskydd enligt BBR 18, 5:11: ”Material i byggnadsdelar och fast inredning ska ha sådana 
egenskaper eller ingå i byggnadsdelarna på ett sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till 
antändning eller snabb brandspridning och inte heller snabbt utvecklar stora mängder värme 
eller brandgas”. 
Brandskydd enligt BBR 18, 5:221: Enligt BBR ges golvbeläggningar två olika 
brandbeteckningar, s1 respektive s2. s1 ställer krav på begränsad mängd brandgas som materialet 
får avge, medan s2 inte ges några begränsningar alls.  

Då vi gärna har hög brandsäkerhet i vårt hus är det viktigt att golven inte är lättantändliga eller 
utvecklar ett brandförlopp fort. I största möjliga mån vill vi undvika att farliga brandgaser kan 
uppstå i vårt boende varav vi endast kommer att acceptera golvbeläggningar som uppfyller krav 
s1. 
 



9 
 

Fuktskydd enligt BBR 18, 6:5331: ”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”. 
 
Detta krav kommer inte beröra detta materialval då vi, som omnämnt, valt att bortse från de rum 
som är extra fuktutsatta. Dock är det ändå viktigt att golven klarar en del påfrestningar utan att 
slitas för mycket. 
 
 
Halkskydd enligt BBR 18, 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”. 
 
Det är viktigt att man inte riskerar att halka eller snubbla på golven. Vi vill att vårt hus ska kunna 
nyttjas av människor i alla åldrar, som gammal med dålig balans eller som liten med slarviga 
fötter. 
 
 
Utifrån vad som sägs i BBR och utifrån vår egen bedömning har 10 krav tagits fram, utan 
inbördes ordning, vilka vi anser vara angelägna vid val av utvändigt takmaterial. 
 
Krav:  Halkskydd 

Brandskydd 
Investeringskostnad 
Estetik 
Beständighet/slitstyrka 
Miljöpåverkan 
Underhållsmöjligheter 
Livslängd 
Stegljudsdämpning 
Återvinning 

Mål för de estetiska kraven: Golvet bör inge en känsla av naturligt och äkta material till följd av 
den lantliga känslan. Golvet måste ändå kännas fräscht och upplyftande för rummet som helhet.  

Material att jämföra: Ekparkett, långstav 
 Klinkerplattor 
 Laminatgolv 

Motivering till val av material: Ekparkett är ett golvmaterial som känns tidslöst. 
Valmöjligheterna är många då variation kan ges i både mönster och grovhet. Trägolv sägs också 
vara behagligt att gå på (Burström, 2010). Klinkergolv ger en naturkänsla i rummet och 
valmöjligheten av färger och grovhet hos olika typer av plattor öppnar upp för variation. Vi anser 
också att klinker är det golv som kommer att ha bäst beständighet under ett långt tidsperspektiv, 
samt det material som motstår brand bäst då det är ett obrännbart material (Burström, 2010). 
Laminatgolv känns som ett bra alternativ när man vill ha möjlighet att ha allt. Detta för att 
laminatgolv alltid kan kopiera utseendet på andra golv. Laminatgolv är även mycket slitstarkt 
(Burström, 2010). 
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Värdeanalys 
De krav som vi anser är viktigast för vårt val av invändigt golvmaterial har genomgått en 
värdeanalys. Vi har sedan betygsatt varje material på en skala från 1-5 där 5 är det bästa betyget. 
Slutligen viktas kraven och betygen för varje material, det material som ges högst betyg kommer 
att väljas som invändigt golvmaterial till huset.  

Investeringskostnader 
  Material kr/m2 Källa Vårt betyg 

Ekparkett 600,00 Bygganalys, 2011 3 
Klinkergolv 1100,00 Bygganalys, 2011 2 
Laminatgolv 89,95 Beijer byggmaterial, 2012 5 
    
Priser under 100 kr /m2 ger högsta betyg. Priser över 1500 kr/m2 ger 
lägsta betyg. 

 
    
Miljöpåverkan 

  Material Klass Källa Vårt betyg 
Ekparkett B Sunda hus, 2012 4 
Klinkergolv B Sunda hus, 2012 4 
Laminatgolv B Sunda hus, 2012 4 
    
Klass A ges betyg 5, osv. 
    
    
Återvinning 

   Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Ekparkett Återvinning Kretsloppsrådet, 2005 5 
Klinkergolv Farligt avfall Kretsloppsrådet, 2005 1 
Laminatgolv Farligt avfall Kretsloppsrådet, 2005 1 
    
Högsta betyg till material som kan återvinnas. Lägsta betyg till material 
som är klassas som farligt avfall. 
    
    
Estetik 

   Material Kommentar Källa Vårt betyg 
Ekparkett Lyxig och varm känsla Egen bedömning 5 

Klinkergolv 
Snyggt, men möjlig kall 
känsla Egen bedömning 4 

Laminatgolv Mjuk men ofräsch känsla Egen bedömning 3 
    
Betygen är satta utifrån våra mål för de estetiska kraven. 
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Underhåll 
   Material Utlåtande Källa Vårt betyg 

Ekparkett Torra städmetoder. Lackas vid slitage. Nord, T., 2007 3 
Klinkergolv Klarar många medel. Kräver ingen ytbehandling Byggkeramikrådet, 2008 5 

Laminatgolv Torr och våt städmetod gärna med speciell 
laminatduk. Hornbach, 2012 3 

    
Högsta betyg till material som inte kräver mycket eller svårt underhåll. Lägsta betyg till material som 
kräver utomstående experthjälp för underhåll. 
 

Brandskydd 
   Material Utlåtande Källa Vårt betyg 

Ekparkett Brännbart material. Låg inbränningshastighet.  Antell, O. och 
Tempte, T., 2009 3 

 

Brandskyddande effekt under beräkningsbar 
tid. 

Klinkergolv Tillverkat genom bränning, obrännbart 
material. Burström, 2010 5 

Laminatgolv Kan smälta eller förkolna. Kan vid brand avge Erenmalm, T., 
2009b 1 

giftiga eller korosiva gaser. 
    
Högsta betyg till obrännbara material. Lägsta betyg till material som avger farliga ämnen vid brand. 
    
    

Material   Ekparkett   Klinkergolv   Laminatgolv   

 
Vikt Betyg 

Viktat 
betyg Betyg 

Viktat 
betyg Betyg 

Viktat 
betyg 

Investeringskostnad 0,4 3 1,2 2 0,8 5 2,0 
Miljöpåverkan 0,3 4 1,2 4 1,2 4 1,2 
Återvinning 0,3 5 1,5 1 0,3 1 0,3 
Estetik 0,4 5 2 4 1,6 3 1,2 
Underhåll 0,5 3 1,5 5 2,5 5 2,5 
Brandskydd 0,5 3 1,5 5 2,5 1 0,5 
Summa 2,4   8,9   8,9   7,7 
 

Via värdeanalysen kunde vi välja både ekparkett och klinkergolv. Vi väljer ett klinkergolv på 
grund av att vi har hög värdering av brandsäkerhet och där vann klinkergolvet överlägset. 
Dessutom lämpar sig klinkergolv i rum som ska vara tåligt mot vätskor varför vi skulle kunna ha 
klinker även i kök, badrum och tvättrum (Burström, 2010). Våra klinkergolv väljer vi från 
företaget ”Golvabia” som har ett brett sortiment av klinker både vad det gäller färg, storlek och 
struktur, allt för att kunna variera efter smak och behov i hela huset (Golvabia, 2012). 
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2.3 Konstruktioner 

2.3.1 Takstol och bärande delar 
Huset ges en konstruktion av trä. Valt trämaterial är konstruktionsvirke med kvalité C30.  
Bärande väggar är ytterväggarna samt en hjärtvägg i mitten. En avväxlingsbalk är fritt upplagd på 
änden av hjärtväggen samt på en pelare, placerad i vardagsrummet, där spännvidden blir för stor. 
Bärande väggar är markerade i rött, se figur 1 och bilaga A6.  

 

Figur 1: Rödmarkerade väggar illustrerar husets bärande väggar. 
  

För att vinden på ett bra sätt ska fungera som förvaringsutrymme, är det viktigt att takets bärande 
delar inte tar yta från vindsutrymmet. För att lösa detta, trots den stora spännviden på 11 m, 
konstruerades ett fackverk för att bära upp taket, se bilaga B2 för detaljritning. Fackverket gör det 
möjligt att föra ut all last direkt på ytterväggarna. Dimensionering av fackverkets ramstänger och 
diagonaler har gjorts enligt EN1995, dessa beräkningar redovisas i bilaga B7. Av detta framgår att 
fackverket får en höjd på 1,2 meter. Ramstängerna får en dimension på 45x170 mm och 
diagonalstängerna får en dimension på 45x95 mm. För att undvika knäckning i ramstängerna har 
stöd monterats mellan diagonalerna. De delar av fackverket som kontrollerats är ramstängerna 
närmast nockbalken då momentet är störst där, diagonalerna längst ut i kanterna då tvärkrafterna 
är som störst där och stången precis i mitten av fackverket, under nockbalken då den utsätts för 
stora dragbelastningar. Alla tryckbelastade delar kontrolleras även för knäckning. Takets lutning 
är 20⁰, varför variabel last endast innefattar snölast. Egentyngden inkluderar fackverket, 
tegeltakpannor, råspontpanel, läkt samt underlagspapp. 

Figur 2: Takstol av fackverkskonstruktion. 
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Då vårt tak är ett kalltak innebär det att monteringen av taket endast innefattar fackverket, 
ovanliggande råspontad panel och läkt. Takstolarna placeras med c/c-avstånd 1,2 m. För att 
förhindra vippning och sidoknäckning av ramstängerna i fackverket, sidostagas dessa med 
tvärgående reglar i fältmitt hos överramsstången med hjälp av vinkeljärn, vilket illustreras i figur 
3. Alla knutpunkter stagas med spikplåt, se bilaga B2. Dessa åtgärder gör att både lokal 
sidoinstabilitet mellan knutpunkterna i fackverket och global instabilitet för hela ramstången 
undanröjs. Ytterst placeras råspontad panel på 22 mm på vilken läkten fästs så att taket kan 
bekläs med tegeltakpannor. Takstolen fästs i yttervägg och bjälklag genom fästning i 
hammarband. 

 

Figur 3: Takets 12 ramstänger som sidostagas med tvärgående reglar. 

2.3.2 Grund 
Husets grundläggning har valts till platta på mark. För att kunna genomföra grundläggningen 
behöver ca en meter av berget på tomtens högsta höjd sprängas bort så att en marknivå på +33 
m ö.h. uppnås. Ingen förstärkning av marken behöver göras. Lämpligen används det 
bortsprängda berget till grundläggning. Plattan av 150 mm betong ligger på ett lager av makadam, 
vilken agerar kapillärbrytande skikt. I det kapillärbrytande skiktet placeras dräneringsrör. Mellan 
det kapillärbrytande skiktet och plattan läggs 250 mm cellplast för isolering. Marken vid sidan av 
huset ges lutningen 1:20 för att ge säker vattenavrinning. För detaljritning se bilaga B3. 

2.3.3 Yttervägg 
Den bärande delen av väggen, vilken reses först, består av stående reglar med dimensionen 
45x195mm och har c/c avstånd 600mm. Mellan reglarna finns mineraull av samma tjocklek. På 
båda sidor av reglarna är väggen värmeisolerad med ytterligare 45mm mineralull. För detaljritning 
se bilaga B1. Fuktskyddet av PE-folie fästes utanför den inre mineralullen, det vill säga på den 
varma sidan av väggen. Vindskyddet av 13mm gips monteras utanför mineralullen, innanför 
spikläkten. Det yttre skiktet mineraull är fäst i de stående reglarna. Detta föra att minska risken 
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för köldbryggor. Det inre skiktet mineraull är fästa i liggande reglar med dimension 45x45. På 
insidan av väggen finns 13mm gips för invändig beklädnad.  

Fasaden är uppdelad i en övre och undre del. Undre delen består av liggande träpanel och den 
övre delen av stående. Träpanel gör det möjligt att skapa en luftspalt mellan fasad och husvägg, 
vilket förebygger fuktskador. För fasadritning, se bilaga A1 och A2. 

2.3.4 Köldbryggor 
Köldbryggor finns på många ställen av ett hus. Exempelvis vid fönster och skarvar mellan 
vägg/tak och vägg/platta eller vid ytterväggshörn. I tidigare beräkningar för energibehov har ett 
schablonvärde används för att ta hänsyn till husets köldbryggor. Detta värde har varit ett påslag 
på energibehovet med 10 %. För att visa hur en köldbrygga kan beräknas, har det i den här 
rapporten valts att redovisa beräkningsgången mellan en yttervägg och plattan. Resterande Ψ –
värden (Ψ -värde = läckflödeskoefficienten för en köldbrygga [W/mK]) har valts efter 
schablonvärden i kompendiet isolerguiden av Anderlind, G. och Stadler, C-G. 

För att redogöra för påverkan av köldbryggan mellan ytterväggen och plattan behöver ett Ψ-
värdet beräknas. Den bestäms med hjälp av U-värden, areor, temperaturskillnader samt 
värmeflödet, φ, genom byggdelen som tas fram med programmet Comsol Multiphysics 4.2a. I 
programmet har husets halva bredd och mark ner till frostfritt djup tagits med. Detta för att ta 
hänsyn till den värme som passerar genom husets grund och underliggande mark, för att sedan gå 
ut i luften. Det totala värmeflödet på grund av köldbryggor har beräknats till 5,45 W/K, se bilaga 
C2. 

Figur 4: Beskrivning, i bild, av köldbrygga i grund. 
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2.3.5 Energihushållning 
Enligt beräkningar i bilaga C1 har huset ett totalt energibehov på 15,5 MWh/år för uppvärmning, 
ventilation och tappvarmvatten. Med en uppvärmd yta, 𝐴𝑣𝑣𝑡𝑡 = 120𝑚2 , blir det totala 
energibehovet 129,3 kWh/𝑚2å𝑟 vilket är högre än kravet som ställs av BBR 19, 9:2 samt det 
specifika energikravet vi fått givet. För ovan nämnda värden gäller 75 kWh/𝑚2år respektive 
(9000/120=75 kWh/𝑚2å𝑟 ). För att klara kraven installeras bergvärmepumpen, IVT Premium 
Line EQ, med ett COP upp till 4,4 vilket ger ett slutgiltigt energibehov på 29,4 kWh/𝑚2å𝑟, 
därmed är energikravet uppfyllt (IVT, 2012). Det låga energibehovet är en följd av bra isolerade 
byggdelar samt en värmeväxlare med verkningsgrad upp till 86% (Östberg, 2012). 

För installerad eleffekt ges ett krav, gällande uppvärmning, i tabell 9:2b i BBR 19, 9:2 på max 5,0 
kW inom klimatzon II. Beräkningar ger att husets eleffekt blir 4,8 kW vilket uppfyller kravet. 

Byggnadens totala förlustfaktor har beräknats i tabell 1och dess medel U-värde i formel 1. 
Beräknat medel U-värde uppfyller kraven i BBR som säger att värdet för en byggnad får uppgå 
till maximalt 0,40 W/m2K. 

Tabell 1: Beräkning av förlustfaktorer. 

 

Formel 1: medel U-värde. 

 

2.4 Installationer 

2.4.1 Värme 
Husets värmekälla kommer att vara en bergvärmepump. Valet kommer 
sig av att det är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning och då huset 
är beläget på berg blev valet av bergvärme både naturligt och smidigt. 
Bergvärme är också en effektiv värmekälla då det går att utvinna 30-50 
W energi per meter borrhål (Energimyndigheten, 2012). Vald 
bergvärmepump blev IVT PremiumLine EQ som har ett maximalt COP 
av 4,4 vilket är förhållandet mellan tillförd driftenergi och utvunnen 
värmeenergi (Wikipedia, 2012). 

Huset främsta uppvärmningskälla är radiatorer, men en mindre del 
kommer också från uppvärmd ventilationsluft. Radiatorerna placeras 

U-värde (W/m2K) A (m2) UA (W/K)
Vägg 0,145 91,53 13,27
Platta 0,151 143 21,59
Tak 0,175 143 25,03
Fönster 1,1 10,5 11,55
Dörr 1 7,56 7,56
Förlustfaktor ƩUA 79,00

𝑈𝑡𝑣𝑑𝑣𝑙 = Ʃ𝑈𝐴+𝑉ä𝑟𝑡𝑣𝑓𝑙ö𝑑𝑣𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎
𝐴𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑣𝑣𝑖𝑣𝑔

= 79+5,45
406

= 0,21 W/𝑚2𝐾

Figur 5: Bergvärmepump IVT 
PremiumLine EQ (IVT, 2012). 
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under samtliga fönster för att förebygga kallras samt en extra radiator i hallen. Ledningarna dras 
under fönsternivå och passager förbi dörrar löses genom att ledningarna läggs i en nedsänkning i 
betongplattan och täcks med spånskiva och ovanliggande golvmaterial (se bilaga D1). Allt detta 
för att öka tillgängligheten av ledningarna. Figur 6 och bilaga D2 visar husets radiatorschema, 
med effekt för varje radiator. 

 

Figur 6: Radiatorschema. 
 
Radiatorerna som valts är av typ TPF från Thermopanel (Thermopanel, 2010). Specifikt vald 
radiator med mått och effekt för varje rum redovisas i bilaga D3, för beräkning av effektbehov i 
varje rum, se bilaga C1.  

Radiatorsystemet är ett tvårörssystem där radiatorerna ges en framledningstemperatur på 55⁰C 
samt en returledningstemperatur på 45⁰C. Rören har dimensionerats efter ett tryckfall på 
maximalt 100 Pa/m. Varje radiator har försetts med en injusteringsventil och en 
avstängningsventil. Systemet är uppdelat i två sträckor, varav den längsta har en effekt på 2,6 kW, 
den totala tryckförlusten på den längsta sträckan uppgår till 4,2 kPa och flödet för systemet är 
0,06 kg/s. Radiatorventilen längst bort har förinställts för ett tryckfall på 1,7 kPa. För beräkningar 
se bilaga D4.  
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Figur 7: Bergvärmepumpens pumpkurva med markering för tryck och flöde utifrån dim. beräkningar av radiatorsystem (IVT, 2011). 
 
För att klara de tryckskillnader som kommer av temperaturskillnader på vattnet i systemet finns 
ett expansionskärl. Enligt beräkningar i bilaga D5 framgår att kärlets volym måste rymma ca 7 
liter vatten, dimensionerat utifrån volymen vatten från bergvärmepumpen, radiatorrören och 
radiatorerna.  

2.4.2 Sanitet 
Längs med husets ostfasad går huvudgatan där kommunens allmänna gatunät för sanitet ligger. 
Vid tomtgränsen ligger kall- och spillvattenservis på två meters djup med ett tillgängligt 
vattentryck på 550 kPa. Ledningarna dras till husets norra gavel vidare in i huset där alla rum som 
ska förses med sanitet är placerade i rad för att undvika dörrpassager och långa transportsträckor. 
Se bilaga E1 för tappvattenritning och E2 för spillvattenritning.  

Tappkallvattnet dras in till bergvärmepumpen, där tappvarmvattnet värms i bergvärmepumpens 
varmvattenberedare. Vidare dras ledningarna, gjorda av koppar, under fönster och radiatorer, 
detta för att eventuella läckor snabbt ska kunna upptäckas och åtgärdas. Tappkallvattenledningen 
placeras närmast golvet för att förhindra uppvärmning av den. Spillvattnet dras in vid samma 
gavel på huset som tappvattnet gör, rören fortsätter sedan inuti betongplattan.  

Spillvattenledningen är av PEH-rör. Dess normflöden och dimensioner beräknas. Vi får att vårt 
största normflöde blir 8,1 l/s. Detta normflöde ligger till grund för dimensionering av 
avluftningsledning samt serviceledning (bilaga E6). Avluftningsledningen ges en dimension på 75 
mm, som baseras på dimensionerande utetemperatur -26⁰C i Borlänge. 

Normflöden och dimensioner för tappvattenledningarna av koppar beräknas i bilaga E3 där 
rören varierar mellan dimension 12x1 till 22x1. Vidare beräknas att vi kommer att ges ett totalt 
normflöde, utifrån kallvatten, varmvatten och gårdsbevattning på 1,6 l/s. För att kontrollera att vi 
klarar att förse vårt hus med vatten utifrån det tillgängliga trycket på 550 kPa från kommunens 
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ledningar beräknas tryckfallet över den längsta sträckan. Tryckfallet blir 110,36 kPa (bilaga E4), 
vilket innebär att det inte kommer att vara några problem att förse vårt hus med önskvärt 
vattentryck. Som badkarsblandare har vi valt FMM 8190-0000 från FM Mattsson. För att den ska 
kunna kopplas på våra ledningar måste vattentrycket till den strypas. Beräkningar ger att trycket 
över badkarsblandaren blir 404,67 kPa. Då badkarsblandaren endast klara ett tryck på ca 190 kPa 
vid ett flöde på 0,3 l/s, se figur 8, måste vattentrycket strypas med 212,67 kPa. För beräkningar se 
bilaga E5. 

       

Figur 8: Tryckfallskurva för badkarsblandare FMM 8190-0000 (FM Mattsson, 2012) 
 

2.4.3 El 
I huset är samtliga ledningar dragna i taket och går, via väggarna ner till uttag. Antalet eluttag har 
valts med hänsyn till rummets väggarea dividerat med 4. I vissa utrymmen har dessa värden 
korrigerats. Enligt standard är det maximalt 10 installationer per grupp. Husets elcentral är 
placerad i tvättrummet varifrån en stam leds via hallen till vardagsrummet dit alla grupper är 
anslutna. Huset har försetts med två jordfelsbrytare. För ritning över elinstallationerna, se bilaga 
F1. Huset förses med huvudsäkring på 25 ampere, se tabell 2. 
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Tabell 2: Beräkning av huvudsäkring. 

Elinstallation 
   

 
Effekt (kW) Säkring (A) Källa 

Spis och Ugn 9,60 16 Cylinda, 2012 
Diskmaskin 2,30 10 Bosch, 2012b 
Kylskåp 0,12 10 Siemens, 2012b 
Frys 0,12 10 Siemens, 2012a 
Tvättmaskin 2,30 10 Bosch, 2012a 
Torktumlare 1,00 10 Bosch, 2012c 
Värmeväxlare 1,46 10 Östberg, 2012 
Bergvärmepump 6,00 16 IVT, 2012 
Köksfläkt 0,30 10 Thermex, 2012 
Mikro 1,20 10 Elektrolux, 2012 
Totalt 24,40     
Reducerat värde 17,08 

  
    Huvudsäkring (A): 24,65     

    Vald huvudsäkring (A): 25     
 

2.4.4 Ventilation 
Vi har valt att lösa vårt ventilationsbehov genom ett FTX-system som är oberoende av 
väderförhållanden och som är energieffektivt då det finns möjlighet att återvinna värmen från 
frånluften genom att med den värma tilluften (Energimyndigheten, 2011). Vårt FTX-system är en 
roterande värmeväxlare av sorten HERU®75 S 2 med en verkningsgrad som uppgår till maximalt 
86 % (Östberg, 2012).  

 

Värmeväxlaren placeras på kallvinden vid mitten av den norra kortsidan. Uteluften tas in genom 
samma vägg där värmeväxlaren är placerad via ett ytterväggsgaller medan avluften går ut genom 

Figur 9: Värmeväxlaren HERU®75 S 2 (Östberg, 2012). 
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taket via en frånluftshuv. Valt ytterväggsgaller är GPA från Halton och vald frånluftshuv är 
EI190P/125/IS/700 från Vilpe. Då vinden är uppbyggd med en takstol som endast vilar på 
ytterväggarna ges gott om plats för att dra ventilationskanalerna med så lite böjar som möjligt. 
För att spara utrymme på vinden dras kanalerna längs med ytterväggarna för att sedan gå ner 
genom takbjälklaget till respektive takdon, för ritning se bilaga G1. Valt tilluftsdon är VST-08 
med luftriktare och valt frånluftsdon är CKK-80-ZR. Både till- och frånluftsdon har maximal 
ljudnivå på 25 dB. Köksfläkten har vi valt att ge en kanal som leds direkt ut genom taket via 
vinden. Flödet i köksfläkten forseras. 

 

Husets dimensionerande luftflöde har tagits fram utifrån vad som sägs i BBR 2002 6:232. Tabell 
3 ger en snabb överblick av de tre delberäkningar som gjorts för att komma fram till resultatet.  
För fler detaljer se bilaga G3.  

Figur 10: Ytterväggsgaller GPA från 
Halton (Halton, 2012). 

Figur 10: Frånluftshuv EI190P/125/IS/700 
från Vilpe (Vilpe, 2012). 

Figur 12: Frånluftsdon CKK-80-ZR 
(REC indovent, 2012). 

Figur 13: Tilluftsdon VST-08 med luftriktare (Fläkt woods, 2004). 
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Tabell 3: Dimensionerande luftflöde. 

 
 
De totala tryckförlusterna i till- och frånluftskanalerna har beräknats i bilaga G2. Av det framgick 
att tryckfallet för tilluft uppgick till 128,38 Pa och frånluft uppgick till 218,17 Pa. 

 

 

För att kunna kontrollera luftomsättningen i huset kan man utföra en så kallad spårgasmätning. 
Det innebär att en spårgas, t.ex. lustgas släpps ut i huset och sedan bortventileras. Med hjälp av 
lösa cirkulationsfläktar ser man till att luften blir fullständigt omblandad. I startskedet ser vi till att 
koncentrationen spårgas är 500 ppm, därefter kommer koncentrationen succesivt att minska 
genom ventilationen, vi förutsätter att det normalt inte finns någon spårgas i uteluften. Huset har 
ett specifikt luftflöde på ca 0,5 m3/h, genom beräkningar i bilaga G4 får vi veta hur stor 
koncentrationen spårgas kommer att vara i luften efter 30 minuter, 1 timme respektive 2 timmar. 
Tabell 4 redovisar resultatet. 

Tabell 4: Koncentrationen spårgas i inomhusluften vid olika tidpunkter. 

Tid (h) 
Koncentration spårgas, K 

(ppm) 
0,5 388,75 
1 302,24 
2 182,69 

 

Delberäkning 1 Summa (l/s)
Minimikrav: 41,95
Delberäkning 2
Tilluftsflöde                             i hall och vardagsrum 38,12

4 l/s per sovplats i sovrum och kontor
Delberäkning 3
Frånluftsflöde 10 l/s i kök och tvättrum 34,00

14 l/s i badrum
Dimensionerande luftflöde 41,95

0,35 𝑙/𝑠𝑚2

𝐴𝑣𝑣𝑡𝑡 = 119,86𝑚2

Figur 14: Arbetspunk och arbetskurva för värmeväxlare enligt uträknade värden 
(Östberg, 2012). 
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Om vår luftomsättning skulle vara mindre än den avsedda skulle det vid mätning i huset ge högre 
koncentrationer av spårgas. 

2.5 Kostnadskalkyl 
En kostnadskalkyl över nybyggnationerna har gjorts. Kalkylen omfattar installationer, 
konstruktioner och en del av inredningen, inklusive montering. Kostnaden för det nybyggda 
huset blir 1,558 miljoner kronor, se tabell 5.  

Tabell 5: Kostnadskalkyl. 

Kategori Pris Källa Enhet Kvantitet Totalt pris (kr) 

EL           
Kök 21436 Sektionsfakta, 2012a Kr/st 1 21436,0 
Badrum med WC 8404 Sektionsfakta, 2012a Kr/st 1 8404,0 
Sovrum 1 6090 Sektionsfakta, 2012a Kr/st 1 6090,0 
Sovrum 2 6090 Sektionsfakta, 2012a Kr/st 1 6090,0 
Vardagsrum 8428 Sektionsfakta, 2012a Kr/st 1 8428,0 
Hall 7114 Sektionsfakta, 2012a Kr/st 1 7114,0 
Tvättstuga 10514 Sektionsfakta, 2012a Kr/st 1 10514,0 
Bergvärmepump       1 0,0 
VVS           
Kök 7172 Sektionsfakta, 2011 Kr/st 1 7172,0 
Badrum med WC 25558 Sektionsfakta, 2011 Kr/st 1 25558,0 
Hall 3299 Sektionsfakta, 2011 Kr/st 1 3299,0 
Sovrum 1 3332 Sektionsfakta, 2011 Kr/st 1 3332,0 
Sovrum 2 2877 Sektionsfakta, 2011 Kr/st 1 2877,0 
Vardagsrum 7856 Sektionsfakta, 2011 Kr/st 1 7856,0 
Tvättstuga 26258 Sektionsfakta, 2011 Kr/st 1 26258,0 
Bergvärmepump 56396 Sektionsfakta, 2011 Kr/st 1 56396,0 
FTX-aggregat 18950 Luftbutiken, 2012 Kr/st 1 18950,0 
KONSTRUKTIONSDELAR         
Tak med fackverk 848 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 143 121264,0 
Vindsbjälklag 610 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 143 87230,0 
Målning 86 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 3102,0 266771,2 
Ytterväggar 2002 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 168,2 336736,4 
Bärande innervägg 936 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 19,88 18607,7 
Icke bärande innervägg 641 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 26,5 16986,5 
Våtrumsväggar 1683 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 31,36 52778,9 
Fuktskydd för vägg 260 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 31,36 8153,6 
Golv våtutrymmen 848 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 22,1 18740,8 
Fuktskydd för golv 195 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 22,1 4309,5 
Övriga golv (klinker) 1100 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 85,1 93610,0 
Platta på mark 904 Sektionsfakta, 2012b Kr/m2 143 129272,0 
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Fönster 4094 Sektionsfakta, 2012b Kr/st 10 40940,0 
Ytterdörr entré 21680 Sektionsfakta, 2012b Kr/st 1 21680,0 
Altandörr 12839 Sektionsfakta, 2012b Kr/st 2 25678,0 
Innerdörr 2636 Sektionsfakta, 2012b Kr/st 5 13180,0 
INREDNING           
Skåpinredning kök 27550 Sektionsfakta, 2012b Kr/st 1 27550,0 
Vitvaror kök 31878 Sektionsfakta, 2012b Kr/st 1 31878,0 
Tvättplatsutrustning 3129 Sektionsfakta, 2012b Kr/st 1 3129,0 
WC-utrustning 2385 Sektionsfakta, 2012b Kr/st 1 2385,0 
Tvättmaskin 5990 Bosch, 2012a Kr/st 1 5990,0 
Torktumlare 11490 Bosch, 2012c Kr/st 1 11490,0 

 
     

 
   

  
    

Summa: 1558135 
 

Husets driftkostnad grundat på energibehovet beräknas enligt mängd elenergi som behöver 
inköpas på grund av:  

• uppvärmning är 29,4 kWh/𝑚2å𝑟 multiplicerat med husets area som är 120 m2. Detta ger 
behovet 3528 kWh/år.  

• hushållsel uppskattas till ca 5000 kWh/år (e.on, 2012).  

Borlänge ligger i elområde 3 (Vattenfall, 2012b). Elpriset är 83,88 öre per kWh, vilket ger 
kostnaden 7153 kr/år (Vattenfall, 2012a). 

3 Brandsäkerhet i ett småhus 
Brandsäkerhet är en viktig faktor för att känna sig trygg i sin bostad och därmed också en viktig 
faktor vid val av byggmaterial (Wiesner, 2010). Den största anledningen till reducerad användning 
av trä som konstruktionsmaterial är att det inte klassas som ett obrännbart material. Med smarta 
konstruktionslösningar och andra åtgärder mot brand har trä stor potential som 
konstruktionsmaterial. 

3.1 Frågeställning 
Hur kan man göra ett småhus, av lätta konstruktioner, mer brandsäkert med begränsning inom 
materialval och konstruktionsmässiga lösningar? 

3.2 Boverkets byggregler 
Alla byggnader ska anges en brandklass. För bestämning ska hänsyn tas till utrymningsmöjligheter 
samt risk för personskador vid sammanstörtning av byggnaden (Boverket, 2011). 
Höjd, volym och verksamhet i byggnaden skall beaktas vid bedömmande av 
utrymningsmöjligheter, samt antal personer som samtidigt kan vistas i byggnaden och deras 
personliga förutsättningar att själva kunna ta sig ut. Daghem och äldreboenden är exempel där 
extra hänsyn ska tas. 
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Brandklass 1 – Br1: Ges till byggnader där det är stor risk för personskador vid brand.  
Brandklass 2 – Br2: Ges till byggnader med måttlig risk för personskador vid brand. 
Brandklass 3 – Br3: Ges till övriga byggnader 

Ett småhus ges oftast klass Br3. Anledningen till varför ett småhus ges denna låga brandklass 
beror helt enkelt på att byggnaden inkluderar ett mycket litet antal personer samt att 
utrymningsvägarna är korta (Wiesner, 2010). 

En byggnads olika delar ges också klasser beroende på dess funktion (Boverket, 2011). Därefter 
läggs ett tidskrav till. I vissa fall följer även en tilläggsbeteckning på klassen. Tabell 6 ger en liten 
överblick över klassbeteckningar, tidskrav och tilläggsbeteckning. Idag måste även alla 
konstruktioner följa europeisk standard för att få ges en godkänd brandklass (Wiesner, 2010). EN 
1995-1-2:2004 Eurocode 5 behandlar brandsäker utformning för träkonstruktioner.  

Tabell 6: Klassbeteckningar enligt BBR. 

Klassbeteckningar 
 

Tidskrav (minuter) 
 

Tilläggsbeteckningar 
R    Bärförmåga 

 
15 120 

 
M    Mekanisk påverkan 

E    Integritet (täthet) 
 

30 180 
 

C    Dörrar med automatisk stängningsanordning 
I    Isolering 

 
45 240 

 
Sa,Sm    Brandgastäthet för dörrar 

W     Begränsad strålning 
 

60 360 
   

   
90   

    

Beskrivande exempel är att en byggnadsdel med klassbeteckningen REI 30 ska behålla sin 
bärförmåga, skydda mot att rök tränger igenom byggnadsdelen samt isolera mot höga 
temperaturer under 30 minuter. Figur 15 beskriver detta i bild. 

 

Figur 11: Beskrivande bild av klassbeteckningarna R, E och I (Wiesner, 2010). 

3.3 Kritiska moment och åtgärder vid brandspridning 
Det är mycket ovanligt att en brand sprider sig genom att bränna rakt igenom en vägg eller ett 
golv (Wiesner, 2010). Spridningen sker oftast genom dolda utrymmen i väggar och tak, såsom 
skarvar och ventilerade spalter. Branden tar sig lätt fram genom värme-, ventilations, och 
luftrörssystem och genom otäta hål som skapats för rör och eldragningar genom byggelement. 
Brand genom fönster leder oftast till att branden klättrar längs fasaden upp till ventilerade spalter 
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i taket och in i ventilationshål till vinden. Öppna dörrar ger branden möjlighet att snabbt vandra 
från rum till rum.  

3.3.1 Brandstopp 
Vanliga enkla konstruktioner av väggar och tak har ofta hålrum mellan isolering och paneler 
(Wiesner, 2010). Om dessa hålrum anknyts till intilliggande konstruktionsdelar kan elden med 
lätthet sprida sig. Sådana bränder kallas för krypbränder och är, förutom faran för spridning av 
brand, extra problematiskt när det kommer till släckningsarbeten, då det är svårt att lokalisera 
branden samt se dess omfattning (Träguiden, 2012a). Krypbränder uppstår även i dolda 
ventilerade spalter i konstruktionerna, t.ex. i en ventilerad luftspalt bakom en fasad. För att 
motverka krypbränder krävs det att man har brandstopp i konstruktionerna. Brandstopp består 
ofta av mineralullsisolering med hög densitet, gipsskivor, eller träreglar med tillräcklig tjocklek för 
att motstå brand som placeras i, mellan eller framför hålrum och spalter i konstruktionerna. Att 
tänka på är att många byggdelar inom en konstruktion verkar som brandstopp av naturliga skäl, 
t.ex. syll och hammarband i en vägg. Rördragningar som passerar genom konstruktioner måste 
isoleras genom konstruktionens fulla längd med ett brandstopp av brandtätande fogmassa, t.ex. 
av gips (Wiesner, 2010).  

3.3.2 Vinden 
Om en brand når upp till vinden innebär det att branden med 
enkelhet kan spridas över hela byggnaden, detta på grund av att 
vinden mer än ofta har en helt öppen planlösning över hela husets 
area samt att den ofta används som förråd med följd att den 
innehåller mängder av brännbart material (Träguiden, 2012b). 
Vinden anses därför som ett kritiskt moment, varför man bör 
utforma huset så att spridning av brand dit försvåras. 

Ofta sprids en brand från fasaden via ventilationsöppningar och 
takfoten vidare till vindsutrymmen, figur 16 illustrerar detta 
(Östman et al., 1999). Fasadmaterialet har i dessa fall ingen 
inverkan på spridningen. För att den ventilerade takfoten ska 
uppfylla visst brandmotstånd kan den undertill kläs med massivt trä 
av tillräcklig tjocklek.  För att förhindra att flammor tränger in i 
vindsutrymmet ska ventilationsöppningar inte placeras över fönster 
i fasaden. Hela fönsterbredden samt 20 procent av bredden på båda 
sidor om fönstret bör vara tät. Man kan även förse 
ventilationsöppningen med en brandsvällande list. Denna tätar 
öppningen vid eventuell brand.  

Ett annat alternativ för tak med ventilationsspalt längs undersidan 
är att tillsätta ett s.k. takskägg som brandskydd, som ses i figur 17 
(Wiesner, 2010). Takskägget ser till att luften i den ventilerade spalten kan byta riktning på grund 
av det undertryck som skapas av lågorna under takskägget. Det gör att brandspridningen försenas 
mellan 10 – 15 minuter. 

Figur 12: Illustrering av hur brand kan 
spridas från fönster via ventilationsöppning 
till vinden (Träguiden, 2012c). 
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Figur 13: Beskrivande bild av takskägg (Wiesner, 2010). 
 

För att helt minimera riskerna för brandspridning till vinden bör dock takfoten inte ha några 
öppningar alls (Östman et al., 1999). För tätningen bör brandmotståndet uppgå till minst EI60 
och kan bestå av trä, träbaserad skiva eller gips. Vindsutrymmets ventilation kan då istället ske 
genom yttertaket.  

3.3.3 Brandcell 
”Med brandcell avses en avgränsad del av en byggnad inom vilken en brand under en föreskriven 
minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden.” (Boverket, 2011). 

Väggar, tak och golv som är omslutna och anslutna till varandra bildar en brandcell (Boverket, 
2011). Byggnadselementen ska, under föreskriven tid, se till att genomsläpp av gaser och eldslågor 
uteblir (klass E), bärförmågan upprätthålls (klass R) samt att de ska verka värmeisolerande så att 
den icke brandutsatta sidan inte blir så varm att det kan leda till antändning (klass I). Det är också 
mycket viktigt att se till installationer som bryter igenom en brandcell utförs i rätt brandteknisk 
klass, så att brandcellen är helt försluten (Berg, 2008). Fördelaktigen ges varje brandcell separata 
ventilationssystem för att undvika spridning av brandrök.  

Konceptet för en brandcell kräver alltså att byggnadselementen ser till att spridning av eld, gas 
och rök inte sker till andra delar av byggnaden eller till intilliggande byggnader (Wiesner, 2010). 
Allt under en tillräcklig tid för att hinna rädda sig själv eller bli räddad. Undantag för konceptet 
sker endast i den brandcell där brand uppstått och blivit fullt utvecklad.  

Generella riktlinjer för utformning av ett brandavskiljande element är att i stora drag undvika 
kontinerliga fogar genom konstruktionen (Wiesner, 2010). Anslutningar mellan paneler, väggar 
och intilliggande komponenter måste vara helt tät och gärna friktionslåst. Det är också mycket 
viktigt att vid byggande beakta det faktum att trä både kan svälla och krympa. Brandstopp ska 
finnas i konstruktioner och vindar indelas med fördel i brandceller (Träguiden, 2012b). 

3.3.4 En klassisk brandskärm 
Följande avsnitt avser att i korthet beskriva uppbyggnad och utformning av olika 
byggnadselement som krävs för att kunna skapa brandavskiljande konstruktioner exempelvis en 
brandcell. För alla brandavskiljande konstruktioner förväntas att monteringsanvisningar enligt 
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materialtillverkarna eller allmänna föreskrifter följs (Östman et al., 1999). Konstruktionslösningar 
som beskrivs nedan uppfyller krav på bärförmåga i minst 60 minuter. Givetvis ger följande 
lösningar endast ett fåtal exempel på utformningen av brandsäkert byggande.  

Vägg 
Alla fogar ska placeras över reglar, de ska alltid placeras med förskjutning för att inte ge branden 
fri, rak passage genom väggen (Östman et al., 1999). Isoleringen är av mineralull där glasull 
förväntas ha en densitet på lägst 15𝑘𝑔/𝑚3och stenull lägst 26 𝑘𝑔/𝑚3. För väggens beklädnad 
ska tjockleken vara minst 9mm och kan bestå av normala gipsskivor, träfiberskivor med densitet 
≥600 𝑘𝑔/𝑚3 eller plywood med densitet ≥ 450𝑘𝑔/𝑚3. Beklädnaden kapslar in elementet och 
beskyddar den från eventuell antändning (Wiesner, 2010). Den brandavskiljande konstruktionen 
ska konstrueras med reglar vars bredd är minst 45mm och har ett centrumavstånd på högst 
600mm (Östman et al., 1999).  

Bjälklag 
Konstruktionsvirket kan vara av hållfasthetsklass C30 med dimensionen 45mm x 220mm 
(Östman et al., 1999). Undergolvet består av golvspånskiva. Taket monteras på akustikprofiler av 
tunnplåt och består av ett inre skivlager, 12mm plywood, och ett yttre skivlager av gips. 
Bjälklagets isolering kan bestå av 170mm stenullsmatta.  

Fönster och dörrar 
För att ett fönster eller en dörr ska få klassas som brandavskiljande måste den uppfylla 
säkerhetsklass EI60. Dörrar skall ha dörrstängare och bör förses med en skylt som uppmanar att 
dörren ska hållas stängd (Brandskyddsföreningen, 2012b). 

Fasadmaterial 
I brandens tidiga skede är det byggnadskonstruktionens yttre skikt som blir exponerad. Ytskiktet 
kan utgöras av antingen puts, färg eller en obehandlad träyta i form av panel eller skiva (Östman 
et al., 1999). Denna yta ska skydda bakomliggande material från antändning och dess klass 
definieras enligt Europastandard. För träfasader är även valet av stående eller liggande paneler 
viktigt då vertikalt liggande paneler brinner mer intensivt än horisontellt liggande (Wiesner, 2010). 
Om fasaden har försetts med en ventilerad spalt baktill ska spalten förses med brandstopp. 

3.3.5 Övriga åtgärder 
Komplement till byggtekniska lösningar för att minska skadorna av bränder är aktiva brandskydd. 
Ett aktivt brandskydd är lösningar som endast nyttjas när brand har uppstått, det vill säga ej 
förebyggande. Enligt Wiesner, 2010 lämpar sig aktivt brandskydd främst för stora eller komplexa 
byggnader. Det finns ändå en del lösningar som skulle kunna används i småhus. 

Ett alternativ skulle kunna vara installation av boendesprinkler. I Sverige är sprinkler i bostäder 
inte så vanligt, däremot förekommer sprinkler i hotell, vårdanläggningar m.m. (Östman et al., 
1999). 

”Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. 
Dess främsta uppgift är att rädda liv. Det installeras i de delar av bostaden där dödsbränder sker 
och kombineras alltid med brandvarnare.” (Östman et al., 1999). 
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Boendesprinklerns främsta uppgift är att skydda mot övertändning (Östman et al., 1999). Ett rum 
kan vara övertänt inom 4 – 5 minuter, ett sprinklersystem löser ut redan efter några minuter, 
vilket alltså minskar risken för övertändning. Sprinklerns varaktighet är normalt 30 minuter utom 
för småhus där en varaktighet på 10 anses vara tillräcklig. Varaktigheten som ett 
boendesprinklersystem ska klara är den tid det tar att utrymma byggnaden.  

Andra alternativ är rökspjäll i ventilationskanaler och automatisk stängande dörrar, vilka går igen 
vid brandvarning. Det gör att brandceller hålls intakta och därmed förhindrar brandspridning 
(Wiesner, 2010). Försäkringsbolag rekommenderar även att bostaden ska vara utrustad med 
brandvarnare helst i varje rum, brandsläckare och brandfilt (Folksam, 2012c). 

3.4 Byggnadstekniskt brandskydd och skador till följd av brand 
För att uppnå framgångsrik brandsäkerhet krävs 
kunskap om brandens grundläggande beteende, 
människor samt hur byggnader påverkas vid brand 
(Wiesner, 2010). Strategin är hela tiden att ta 
hänsyn till liv och egendom, risker för byggnader 
och bostadområden med beaktande av 
miljöaspekter. Strategin varierar mycket beroende 
på om man utför passiv eller aktiv brandsäkerhet. 
Ofta avser nationella bestämmelser endast säkerhet 
av liv. Vilket även är fallet i Sverige när det kommer 
till bestämmelser om småhus. 

Byggnadstekniskt brandskydd avser att (Berg, 2008):  

• Förebygga brands uppkomst 
• Möjliggöra trygg utrymning vid brand 
• Upprätthålla byggnadsdelars bärförmåga vid brand 
• Minska risken för spridning av brand 
• Beakta säkerhet för räddningspersonal 
• Underlätta släckningen av brand 

Skador som orsakas av brand delas in i två olika typer av skador: 
Primära skador: Dessa skador uppstår på grund av förbränningsprocessen. 
Sekundära skador: överskott av släckvatten, brandrök vilken kan leda till korrosionsskador på 
byggmaterial, värme som generar temperaturrörelser samt åverkan. 

Det byggnadstekniska brandskyddet tar alltså endast hänsyn till de primära skadorna (Berg, 2008). 
För försäkringsbolagen däremot är de sekundära skadorna av mer vikt. Idag finns ingen lag på att 
minimera de sekundära skadorna vid brand. 

3.5 Försäkringsbolagens kommentar 
Två Svenska försäkringsbolag har ställts frågan hur de skulle ställa sig till ökad brandsäkerhet i ett 
småhus av lättkonstruktionsvirke. Vårt förslag till dem var att småhus skulle kunna byggas och 
utformas med fler än en brandcell. Detta för att, ur deras synvinkel, minska de materiella 

Figur 14: Fullt utvecklad brand i ett småhus 
(Carlsson, B., 2010). 
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skadorna vid uppkomst av brand i ett småhus. Kommentarerna har varit positiva och alla menar 
att det skulle finnas utrymme för förbättrade försäkringsvillkor om byggnormerna skulle kunna 
ändras.  

Björn Jonason, produktspecialist inom hem- och villa försäkring på If menar att vår lösning 
skulle kunna genomföras rent teoretiskt. Dock skulle det krävas att man var tvungen att bygga på 
ett bestämt vis och att byggandet måste utföras fullständigt korrekt för att det ska kunna 
godkännas. Han jämförde med de kraven som finns idag när man bygger våtsäkra badrum. Om 
en sådan bestämmelse för byggande av brandsäkra småhus skulle tas fram skulle det i sin tur 
kunna innebära att full ersättning inte skulle ges till de som valt att inte bygga så. Björn menar 
vidare att en ny norm skulle vara på sin plats. Han ger ett intressant exempel på att ett krav i en 
ny norm skulle vara att endast 1/3 av byggnaden får lov att utsättas för brand vid eventuell 
uppkomst av en sådan. 

Magnus Lindgren, produktutvecklare inom hem och villa på Folksam menar att vårt förslag av 
utformning av småhus rent hypotetiskt skulle kunna påverka försäkringspremien om det medför 
att risken för förstörelse vid brand minskar. För att det ska bli helt aktuellt anser han ändå att en 
ny byggnorm skulle krävas och för att detta skulle kunna bli verklighet tror han att det skulle 
behövas påtryckningar från de stora byggbolagen. 

För både björn och Magnus, på If och Folksam, handlar det också om en kostnadsfråga. Det 
måste vara en lönsam lösning både för försäkringsbolagen och för de som bygger.  

En annan viktig aspekt för att en byggnad ska få klassas som brandsäker är att det krävs att en 
auktoriserad inspektör inom brandsäkerhet som godkänner byggnaden (Wiesner, 2010).  
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4 Diskussion 
Vid starten av detta arbete var vår illusion att ta reda på vilka material man kan använda för att 
öka brandsäkerheten. Ganska snabbt insåg vi att det inte forskas på området varför vi valde att 
byta fokus. Istället lades vikten på konstruktionsmässiga lösningar och ”efterverkningar” av 
bränder. Eftersom den forskning som utförs på bränder i byggnader är knapp och endast utförs 
av ett fåtal forskare har vi varit tvungna att förlita oss på ett fåtal, men enligt oss starka källor.  

De material som idag används i lättkonstruktioner är tillräckliga ur brandsynpunkt, varför det inte 
finns någon anledning att ersätta dessa med andra material. Däremot är kombinationen av dessa 
material väldigt viktig samt hur olika byggelement ansluts till varandra, materialen i sig skyddar 
bra där de är intakta. Det viktiga är istället att se till att branden inte ges möjlighet att sprida sig 
vidare via exempelvis springor, skarvar, spalter och kanaler. Det har visat sig krävas att varje 
enskilt byggelement, men också att anslutning mellan elementen är intakt. På detta sätt kan man 
skapa en brandcell.  

Vad som är bra med brandceller är att elden kan isoleras från resten av huset vilket gör att det ges 
god möjlighet till utrymning samt att skadegörelse på byggnaden minimeras både vad det gäller 
primära och sekundära skador. Vidare anser vi att brandceller även är en bra åtgärd för att se till 
att eld inte kan ta sig upp till vinden, där elden annars ges stor möjlighet att sprida sig till resten 
av byggnaden. Allra helst bör vinden delas in i egna brandceller men det anser vi bli både dyrt 
och byggnadstekniskt svårt för ett småhus. Den svagaste länken i en brandcell kommer att bli 
fönstret där elden ändå kan slå eller klättra upp mot taket. Därför är det viktigt att se till att det 
inte finns några öppningar till vinden där elden kan ta sig in. Om det ändå är så att öppningar 
krävs för t.ex. upprätthålla god ventilation så är det positivt att det finns byggnadstekniska 
lösningar, som försenar brandspridningen. För att brandcellen ska vara helt intakt ska även 
ventilationen vara avskild, detta anser vi inte vara realistiskt för ett småhus då det dels skulle leda 
till svåra kanaldragningar som tar mycket plats samt att flödet i varje ventilationskanal skulle 
kunna bli för lågt. 

Vad gäller övriga åtgärder mot brand anser vi att automatiskt stängande dörrar är näst intill ett 
krav för hus med brandceller för att säkra att brandcellerna hålls intakta. Det kan också vara en 
bra åtgärd för att försena brandspridningen i hus som inte har brandceller, då alla dörrar och 
väggar ger viss isolering mot brand under en tid. De andra åtgärderna som nämns i rapporten 
tycker vi inte ska ersättas av brandceller utan dessa ska för bästa resultat kombineras.  

En återkommande ambition för oss har varit att minska skadorna på byggnaden. Detta 
inkluderar, som tidigare nämnt, både primära och sekundära skador. För att uppfylla detta är vår 
idé att se till att branden håller sig i sin brandcell. Exempelvis skulle det för ett småhus innebära 
att endast en liten del av huset förstörs av brand och påverkas av släckningsvatten. Detta kan ge 
stora ekonomiska vinster vilket vi ansåg vara intressant för försäkringsbolagen. Därav ställdes 
frågan till dem. Grundat på deras svar tycker vi absolut att det är möjligt att ställa högre krav på 
byggande av småhus ur brandsäkerhetssynpunkt. Som försäkringsbolagen nämner skulle det 
behövas en normändring för att idén ska få genomslagskraft. Likt den norm som kom till när det 
blev krav på att bygga våtsäkra badrum. 
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För att en normändring ska ske anser vi att BBR ska höja kraven i brandklassningen av 
byggnader. Då småhus tillhör brandklass 3 anser vi att kraven i den klassen bör höjas så att det 
utifrån det ställs högre krav vid byggande. Övriga byggnader som idag ingår i brandklass 3, som 
inte har behov av förhöjd brandsäkerhet kan ges en ny brandklass, 4. Vi anser också att alla 
brandklasser bör ha krav på att förebygga materiella skador, vilket inte inkluderas i klasserna idag.   

En av våra avgränsningar i detta arbete har varit att inte ta hänsyn till vad det skulle kosta att 
bygga ett brandsäkert hus utifrån vår idé. För att vara kritiska till idén är vi medvetna om att 
kostnaderna är det som i slutändan kommer styra om detta är möjligt eller inte. För att det ska 
vara möjligt måste det löna sig för alla parter, försäkringsbolag, beställare och köpare. Det finns 
en stor risk att det skulle bli så dyrt att det inte väger upp den vinst som kan göras genom t.ex. 
sänkta försäkringspremier. 

Under arbetet med uppbyggnaden av huset på fastigheten Sjöängen 5:15 har vi lärt oss mycket 
om de problem och komplikationer som kan uppstå i projekteringen av ett hus.  Vi har sett 
svårigheten i att inte ha all information man behöver från början. Under projektets utveckling 
tillkommer information som hade varit till nytta i början varför projekteringen av huset på en del 
ställen har behövt korrigeras. Att göra ändringar i sedan tidigare bestämda delar kostar tid och i 
arbetslivet kostar tid pengar. Av den anledningen är det viktigt att tänka igenom sina beslut innan 
det blir för mycket som bygger på just detta.  Med ökad erfarenhet ökar givetvis även 
kunskaperna och om projektet skulle startas idag skulle vi med stor säkerhet göra många saker 
annorlunda. Detta är positivt då det visar på att vi samlat erfarenhet under arbetets gång.  

Förslag till fortsatta studier skulle vara att bygga denna undersökning utifrån den ekonomiska 
aspekten för att ge en rättvis bedömning. Om en sådan studie skulle visa att lösningen är lönsam 
skulle omformulering av kraven i BBR vara möjlig.   
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5 Slutsats 
Slutsatsen av detta arbete är att det idag inte finns några nya material på marknaden. Det bedrivs 
en begränsad mängd forskning på området, dock ligger fokus mest på stora och komplicerade 
konstruktioner. För att göra småhus mer brandsäkra krävs istället fokus på konstruktionsmässiga 
lösningar där vi anser att brandceller är den mest effektiva. Förbättrad brandsäkerhet ligger i 
försäkringsbolagens intresse. Dock måste BBR höja kraven på brandsäkerheten i småhus för att 
ovanstående lösningar ska få genomslag och utbredning på marknaden.  
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Bilaga B7: Konstruktionsberäkning av fackverkstakstol. 
 

Inledning 

Fackverket ses som en fritt upplagd balk. För beräkningar antas en tvärsnittsdimension för 
ramarna och diagonalerna. Beräkningarna undersöker om dessa är rimliga. Via ittering har olika 
dimensioner testats. Beräkningen nedan visar den lämpliga. 

Kontrollerade delar: 

• Ramstängerna i mitten av fackverket, närmast nockbalken. Detta på grund av att 
momentet är störst där. Överramstången kontrolleras även för knäckning, detta för att 
den utsätts för tryckbelastning. 

• Diagonalerna längst ut i kanterna på fackverket. Detta för att där är tvärkrafterna som 
störst. Den tryckbelastade diagonalen kontrolleras också för knäckning. 

• Fackverksstången precis i mitten av fackverket, under nockbalken. Detta på grund av att 
den utsätts för stora dragbelastningar. 

 

Lastberäkning 

Egentyngden på taket ges i stora drag av den bärande konstruktionens egentyngd, tegeltakpannor, råspontpanel, 
läkt samt underlagspapp (läktens vikt försummas). 

Underlagspapp: mup = 1,3 kg/m2 (Enligt tillverkare) 

Tegeltakpannor: mtegel = 29,7 kg/m2 (Enligt tillverkare) 

Råspontad panel (22 mm):  ρträ = 500 kg/m3     

  Vrås = 0,022 · 1 · 1 = 0,022 m3/m2 

  mrås = ρträ · Vrås = 500 · 0,022 = 11 kg/m2 

 

Fackverkets över- och underram (antas till 45mm x 170 mm):       Vram = 0,0077 m3/m2 

Fackverkets diagonaler (antas till 45mm x 95 mm):             Vdi = 0,0043 m3/m2 

 

Bärande konstruktionen:  Vtk = Vram + Vdi = 0,012 m3/m2 

  mtk = ρträ · Vtk = 500 · 0,012 = 5,96 kg/m2 

 

Egentyngd tak: g = 9,81 m/s2 

 gtak = (mup + mtegel + mrås + mtk) g = 470 N/m2



   

Egentyngd per takbalk:  (Belastad yta ökas med 10 %)  

cc-avstånd mellan takbalkar:  ctb = 1,2 m 

Gtb,k = gtak · ctb · 1,1 = 0,470 · 1,2 · 1,1 = 0,621 kN/m 
 

I den variabla lasten ingår endast som snölast då taklutningen är så pass liten att vindlast kan försummas. 

Huset är beläget i Borlänge (snözon 3) varför snölastens grundvärde, enligt EKS 8, är: 

 sk = 3,0 kN/m2  

Enligt EN 1991-1-3: Formfaktor:            μi = 0,8 
Exp.koefficient:         ce = 1,0 
Temp.koefficient:     ct = 1,0 

Snölast:  S = μi ce ct sk = 0,8 · 1,0 · 1,0 · 3,0 = 2,4 kN/m2 

Variabel last:  Qs,k = S ctb 1,1 = 2,4 1,2 1,1 = 3,17 kN/m 
(ökas med 10 %) 
 

Kombinerad last:  γd= 1,0 
  ξ = 0,89 
  γg= 1,35 
  γq= 1,5 

            qtb,ED = (γd · ξ γg · Gtb,k) + (γd · γq · Qs,k) = (1,0 · 0,89 · 1,35 · 0,621) + (1,0 · 1,5 · 3,17) = 
5,5 kN/m 

 

 

Ramstängerna 



   

 

Fackverkets maxmoment:   𝑀𝑡𝑎𝑥,𝐸𝑑 =  𝑞𝑣𝑏,𝐸𝑑∙𝐿𝑣2

8
=  5,5∙112

8
=

83,16 𝑘𝑁𝑚 

Normalkraft i ramstängerna:    𝑁0,𝐸𝑑 =  𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐸𝑑
ℎ

=  83,16
1,2

= 69,3 𝑘𝑁 

 

 

Spänningar i ramstängerna. 

Överramstång:  𝜎,0,𝑑 =  𝑁0,𝐸𝑑
𝐴

 = 69,3
0,045∙0,17

= 9,06 𝑀𝑃𝑎  

Underramsstång:  𝜎,0,𝑑 = 𝜎𝑐,0,𝑑 = 9,06 𝑀𝑃𝑎 
 

 

Spänning på grund av lokal böjning av ramstång. 

 

            𝑀𝑡𝑎𝑥 =  𝑞𝑣𝑏,𝐸𝑑∙𝐿𝑐𝑟2

12
=  5,5∙0,62

12
= 0,165 𝑘𝑁𝑚 

            𝜎𝑡,𝑑 =  𝑀𝑚𝑎𝑥
𝐼

∙ ℎ𝑟
2

= 6𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑏∙ℎ𝑟2

= 6∙0,165
0,045∙(0,17)2 = 0,76 𝑀𝑃𝑎 

 

 

 

Kontroll av bärförmåga i överramsstång med hänsyn till knäckning, tryck och böj. 

 
 

𝜆 =
𝐿𝑐𝑟 ∙ √12

𝑏
=

0,6 ∙ √12
0,045

= 46,19



   

För virke C30 enligt EN 338:2008:  
                fc,0,k = 23 MPa 
                E0,05 = 8,0 GPa 

Relativa slankheten:  𝜆𝑟𝑣𝑙 =  𝜆
𝜋 �

𝑓,0,𝑘
𝐸0,05

= 46,19
𝜋

�23∙106

8,0∙106
= 0,79 

 

Imperfektionsparametern,  βc = 0,2   för konstruktionsvirke 
 

k = 0,5 (1 + βc (λrel – 0,3) + λ2
rel) = 0,5 (1 + 0,2 (0,79 - 0,3) + 0,792) = 0,86 

 

Reduktionsfaktorn,  𝑘𝑐 = 1

𝑘 + �𝑘2− 𝜆𝑟𝑣𝑙
2

=  1
0,86 +�0,862− 0,792

= 0,83 

                       kc < 1       →    OK! 
 

Då λrel > 0,3 ges risk för knäckning. Därför måste överramsstången kontrolleras enligt: 

𝜎𝑐,0,𝑑

𝑘𝑐 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑
+ 
𝜎𝑡,𝑑

𝑓𝑡,𝑑
 ≤ 1,0       (1) 

fc,0,k = 23 MPa   för C30 
fm,k = 30 MPa    för C30 
γm = 1,3           för konstruktionsvirke. 
kmod = 0,8        för klimatklass 1, medium term action. 
 

𝑓𝑐,0,𝑑 =  𝑓𝑐,0,𝑘  
𝑘𝑡𝑜𝑑
𝛾𝑡

= 23 
0,8
1,3

= 14,15 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑡,𝑑 =  𝑓𝑡,𝑘  
𝑘𝑡𝑜𝑑
𝛾𝑡

= 30 
0,8
1,3

= 18,46 𝑀𝑃𝑎 

 

(1):             
9,06

0,83 ∙ 14,15
+

0,76
18,46

= 0,81     < 1   →    𝑂𝐾!    

 

Överramsstången klarar tryckbelastning, knäckning och böjmoment med dimensionen: 

45 mm x 170 mm 



   

Underramsstången utsätts endast för dragbelastning och måste därför kontrolleras enligt: 

𝜎𝑣,𝑜,𝑑 =  
𝑁0,𝐸𝑑

𝐴
≤ 𝑓𝑣,0,𝑑           (2) 

ft,0,k = 18 MPa för C30 

𝑓𝑣,0,𝑑 =  𝑓𝑣,0,𝑘  𝑘𝑚𝑜𝑑
𝛾𝑚

= 18 0,8
1,3

= 11,08 𝑀𝑃𝑎  

(2):            
9,0669,3 ∙ 103

0,045 ∙ 0,17
= 9,06     < 11,08   →    𝑂𝐾!   

 

Vald dimension för ramstängerna blir:  45 mm x 170 mm 

 

 

Diagonalstängerna 

 

För en rak fackverksbalk gäller jämviktsekvation: 

↑:       RA + RB = qtb,ED · Lt = 5,5 · 11 = 60,5 kN
  
                         RA = RB = 30,25 kN 

 

            

       Tvärkraft för rak balk:        Vh(x) = RA - qtb,ED · x 
 

 

 



   

Tryckbelastad diagonal:  

  

Vhc (0,3) = 30,25 – (5,5 · 0,3) = 28,6 kN 

Vdc = cos(20⁰) · Vhc = cos(20⁰) · 28,6 = 26,88 kN 

𝑁𝑖,𝐸𝑑.𝑑𝑐 =
𝑉𝑑𝑐

cos �520
2 �

=
26,88

cos �520
2 �

= 29,9 𝑘𝑁 

 

 

 

Dragbelastad diagonal: 

 



   

Vht (1,1) = 30,25 – (5,5 · 1,1) = 24,2 kN 

Vdt = cos(20⁰) · Vht = cos(20⁰) · 24,2 = 
22,74 kN 

𝑁𝑖,𝐸𝑑,𝑑𝑣 =
𝑉𝑑𝑣

cos(45⁰/2) =
22,74

cos(45⁰/2) = 24,6 𝑘𝑁 

 

 

 

 

 

Tryckbelastad diagonal måste kontrolleras enligt: 

𝜎𝑐,𝑜,𝑑 =  
𝑁𝑖,𝐸𝑑,𝑑𝑐

𝑏 · ℎ𝑑
≤ 𝑓𝑐,0,𝑑 · 𝑘ℎ                       𝑑ä𝑟             𝑘ℎ = �

0,15
ℎ𝑑

�
0,2

  

𝑁𝑖,𝐸𝑑,𝑑𝑣

𝑏 · ℎ𝑑
≤ 𝑓𝑐,0,𝑑

0,150,2

ℎ𝑑
0,2  

𝑁𝑖,𝐸𝑑,𝑑𝑐

𝑏 · 𝑓𝑐,0,𝑑 ∙ 0,150,2 ≤ ℎ𝑑
0,8 

ℎ𝑑 = �
𝑁𝑖,𝐸𝑑,𝑑𝑐

𝑏 · 𝑓𝑐,0,𝑑 ∙ 0,150,2�

1
0,8

= �
29,9 ∙ 103

0,045 · 14,15 ∙ 106 ∙ 0,150,2�

1
0,8

= 0,035 𝑚 = 35 𝑚𝑚 

 

Dragbelastad diagonal måste kontrolleras enligt: 

𝜎𝑣,𝑜,𝑑 =  
𝑁𝑖,𝐸𝑑,𝑑𝑣

𝑏 · ℎ𝑑
≤ 𝑓𝑣,0,𝑑 · 𝑘ℎ                      𝑑ä𝑟             𝑘ℎ = �

0,15
ℎ𝑑

�
0,2

  

𝑁𝑖,𝐸𝑑,𝑑𝑣

𝑏 · ℎ𝑑
≤ 𝑓𝑣,0,𝑑

0,150,2

ℎ𝑑
0,2  

𝑁𝑖,𝐸𝑑,𝑑𝑑

𝑏 · 𝑓𝑣,0,𝑑 ∙ 0,150,2 ≤ ℎ0,8 

ℎ𝑑 = �
𝑁𝑖,𝐸𝑑,𝑑𝑣

𝑏 · 𝑓𝑣,0,𝑑 ∙ 0,150,2�

1
0,8

= �
24,6 ∙ 103

0,045 · 11,08 ∙ 106 ∙ 0,150,2�

1
0,8

= 0,035 𝑚 = 35 𝑚𝑚 



   

Tryckbelastad diagonal måste även kontrolleras för knäckning 

Lägg till bild på det 

𝐿𝑐𝑟 =
1,2

cos(52/2) = 1,34 𝑚 

𝜆 =
𝐿𝑐𝑟 ∙ √12

ℎ𝑑
=

1,34 ∙ √12
0,095

= 48,86 

𝜆𝑟𝑣𝑙 =  
𝜆
𝜋�

𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
=

48,86
𝜋

�23 ∙ 106

8,0 ∙ 106
= 0,83 

 

k = 0,5 (1 + βc (λrel – 0,3) + λ2
rel) = 0,5 (1 + 0,2 (0,83 - 0,3) + 0,832) = 0,90 

Reduktionsfaktorn,  𝑘𝑐 = 1

𝑘 + �𝑘2− 𝜆𝑟𝑣𝑙
2

=  1
0,90 +�0,902− 0,832

= 0,80 

kc < 1       →    OK! 

Då λrel > 0,3 finns risk för knäckning. Därför måste överramsstången kontrolleras enligt: 

𝜎𝑐,0,𝑑 =
𝑁𝑖,𝐸𝑑,𝑑𝑐

𝑏 · ℎ𝑑
≤ 𝑓𝑐,0,𝑑 ∙ 𝑘𝑐 

29,9
0,045 · 0,095

= 6,99    ≤     14,15 ∙ 0,8 = 11,32 

 

Vald dimension för diagonalerna blir:  45 mm x 95 mm 

 

Dragbelastad mittenstång 

𝐹𝑦 = 𝑁𝑜,𝐸𝑑 ∙ sin(20°) = 69,3 ∙ sin(20°) =
23,7 𝑘𝑁 

Där 𝑁𝑜,𝐸𝑑=69,3 kN som beräknats tidigare. 

 

Dragbelastningen i stången blir:      2Fy = 47,4 kN 

ft,0,k = 18 MPa för C30 

𝑓𝑣,0,𝑑 =  𝑓𝑣,0,𝑘  
𝑘𝑡𝑜𝑑
𝛾𝑡

= 18 
0,8
1,3

= 11,08 𝑀𝑃𝑎



   

Stången måste kontrolleras enligt: 

𝜎𝑣,𝑜,𝑑 =  
2𝐹𝑦
𝑏 · ℎ𝑠

≤ 𝑓𝑣,0,𝑑  

𝑑ä𝑟 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑘ℎ 𝑓ö𝑟𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑠 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑣𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑡 𝑣𝑖 ℎ𝑒𝑙𝑡 ä𝑟 𝑝å 𝑑𝑒𝑛 𝑠ä𝑘𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 

ℎ𝑠 ≥
2𝐹𝑦

𝑏 ∙ 𝑓𝑣,0,𝑑
=

47,4 ∙ 103

0,045 ∙ 11,08 ∙ 106
= 0,095 𝑚 = 95 𝑚𝑚 

 

Vald dimension för stång i mitten blir:  45 mm x 95 mm 

 

Sammanfattning 

Utnyttjandegrad för valda dimensioner 

Överramsstång: 81 % 

Underramsstång: 82% 

Tryckbelastad diagonal: 62 % 

Dragbelastad diagonal: 48% 

Dragbelastad mittenstång: 99%  

 

Till följd av att hela fackverket är en fritt upplagd balk påverkas hela konstruktionen av samma 
laster, vilka är egentyngd på 0,62 kN/m och variabel last på 3,17 kN/m. 

Beräkning ger att dimensionerna blir 45 mm x 170 mm för ramstängerna och 45 mm x 95 mm 
för diagonalerna samt diagonalstången i mitten av fackverket. Höjden på fackverket uppgår till 
1,2 m.



   

Bilaga C1: Beräkningar av energi och effektbehov. 

 

OBS, vi har lagt till 10 % på alla U-värden för att dimensionera för köldbryggor. 

U-värde för yttervägg 

R värde för ventilerad luftspalt inklusive fasad av trä s.4 Hus&anl övningsuppgift 

  

  

  

  

Viktning av lambdavärde för yttervägg enligt λ-värdesmetoden. 

 

 

 

U-värde för grunden (vi gör beräkningarna för värmeisolering utan 
kapillärbrytande skikt för att vara på "säkra sidan") 

  

 

 

 

Rventspalt 0.20
m2K
W

:= Rsi 0.13
m2K
W

:=

λgips 0.25
W

m K⋅
:= dgips9 0.09m:=

λminull 0.036
W

m K⋅
:= disoytter 0.045m:=

λträ 0.13
W

m K⋅
:= disomitt 0.195m:=

λekvväggiso λminull
555
600







⋅ λträ
45
600







⋅+ 0.043
W

m K⋅
⋅=:=

Ryttervägg Rse Rventspalt+
dgips9 dgips13+

λgips









+
disoytter
λminull









+
disomitt disoinner+

λekvväggiso









+ Rsi+ 7.607
m2 K⋅

W
⋅=:=

Uyttervägg
1

Ryttervägg
1.1⋅ 0.145

W

m2 K⋅
⋅=:=

dminullplatta 0.25m:= λbetong 1.7
W

m K⋅
:=

dbetongplatta 0.15m:=

Rplatta
dminullplatta
λminull









dbetongplatta
λbetong









+ 2 Rsi⋅+ 7.293
m2K
W

⋅=:=

Uplatta
1

Rplatta
1.1⋅ 0.151

W

m2 K⋅
⋅=:=



   

U-värde för taket 

 

 

 

 

 

 Rvind från sid. 4 i hus & anläggnings övning 

 

 

Beräkning av effektbehovet för enskilda rum 

Allmänna värden 

   

   

   

  

Effektbehov Sov 1 

   

   

 

 

 

  

dunderram 0.17m:=

dmintakunder 0.17m:=

dmintaköver 0.07m:=

λekvtakunder λminull
1155
1200







⋅ λträ
45

1200






⋅+ 0.04
W

m K⋅
⋅=:=

λekvtaköver λekvväggiso 0.043
W

m K⋅
⋅=:=

Rvind 0.3
m2 K⋅

W
:=

Rtak Rvind
dmintaköver
λekvtaköver









+
dmintakunder
λekvtakunder









+
dgips13
λgips









+ 6.279
m2 K⋅

W
⋅=:=

Utak
1

Rtak
1.1⋅ 0.175

W

m2 K⋅
⋅=:=

θidim 293K:= θudim 247K:= θidimbad 298K:=

Ufönster 1.1
W

m2 K⋅
:= Uglasdörr 1.2

W

m2 K⋅
:= Uytterdörr 1.0

W

m2 K⋅
:=

ρluft 1.23
kg

m3
:= Lflöde 0.08:= Timme 3600s:=

cpl 1008
J

kg K⋅
:=

ηå 0.80:=

Asov1golv 18.07m2
:= Asov1tak Asov1golv:= Asov1vägg 17.23m2

:=

Asov1glasdörr 2.10m2
:= Asov1fönster 2.0m2

:= Vsov1 45.18m3
:=

Flödesov1 8.00
l
s

:=

MTsov1 Flödesov1 ρluft⋅ 9.84 10 3−
×

kg
s

=:=

Musov1
Lflöde
Timme

ρluft Vsov1⋅ 1.235 10 3−
×

kg
s

⋅=:=



   

 

 

 

 

Effektbehov Sov 2 

    

  

 

 

 

 

 

 

ΣUA sov1 Uyttervägg Asov1vägg⋅ Ufönster Asov1fönster⋅+ Uplatta Asov1golv⋅+ Utak Asov1tak⋅+ Uglasdörr Asov1glasdörr⋅+ 13.103
W
K
⋅=:=

Qfdimsov1 ΣUA sov1 θidim θudim−( )⋅ Musov1 cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 1 ηå−( ) MTsov1⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 751.239W=:=

Qfradsov1 ΣUA sov1 θidim θudim−( )⋅ Musov1 cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 659.987W=:=

Qfventsov1 1 ηå−( ) MTsov1⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅ 91.252W=:=

Asov2golv 13.25m2
:= Asov2tak Asov2golv:= Asov2vägg 6.23m2

:= Asov2fönster 1.0m2
:=

Vsov2 33.13m3
:= Flödesov2 8.00

l
s

:=

MTsov2 Flödesov2 ρluft⋅ 9.84 10 3−
×

kg
s

=:=

Musov2
Lflöde
Timme

ρluft Vsov2⋅ 9.056 10 4−
×

kg
s

⋅=:=

ΣUA sov2 Uyttervägg Asov2vägg⋅ Ufönster Asov2fönster⋅+ Uplatta Asov2golv⋅+ Utak Asov2tak⋅+ 6.321
W
K
⋅=:=

Qfdimsov2 ΣUA sov2 θidim θudim−( )⋅ Musov2 cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 1 ηå−( ) MTsov2⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 423.992W=:=

Qfradsov2 ΣUA sov2 θidim θudim−( )⋅ Musov2 cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 332.739W=:=

Qfventsov2 1 ηå−( ) MTsov2⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅ 91.252W=:=



   

Effektbehov vardagsrum 

    

   

 

 

 

 

 

 

Effektbehov kök 

    

  

 

 

Avardgolv 35.37m2
:= Avardtak Avardgolv:= Avardvägg 24.43m2

:= Avardfönster 2.5m2
:=

Avardglasdörr 3.15m2
:= Vvard 88.43m3

:= Flödevard 15.00
l
s

:=

MTvard Flödevard ρluft⋅ 0.018
kg
s

=:=

Muvard
Lflöde
Timme

ρluft Vvard⋅ 2.417 10 3−
×

kg
s

⋅=:=

ΣUA vard Uyttervägg Avardvägg⋅ Ufönster Avardfönster⋅+ Uplatta Avardgolv⋅+ Utak Avardtak⋅+ Uglasdörr Avardglasdörr⋅+ 21.594
W
K
⋅=:=

Qfdimvard ΣUA vard θidim θudim−( )⋅ Muvard cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 1 ηå−( ) MTvard⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 1.277 103
× W=:=

Qfradvard ΣUA vard θidim θudim−( )⋅ Muvard cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 1.105 103
× W=:=

Qfventvard 1 ηå−( ) MTvard⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅ 171.098W=:=

Akökgolv 15.78m2
:= Aköktak Akökgolv:= Akökvägg 18.19m2

:= Akökfönster 2.0m2
:=

Vkök 39.45m3
:= Flödekök 13.5

l
s

:=

MTkök Flödekök ρluft⋅ 0.017
kg
s

=:=

Mukök
Lflöde
Timme

ρluft Vkök⋅ 1.078 10 3−
×

kg
s

⋅=:=



   

 

 

 

 

Effektbehov badrum 

    

  

 

 

 

 

 

 

ΣUA kök Uyttervägg Akökvägg⋅ Ufönster Akökfönster⋅+ Uplatta Akökgolv⋅+ Utak Aköktak⋅+ 9.975
W
K
⋅=:=

Qfdimkök ΣUA kök θidim θudim−( )⋅ Mukök cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 1 ηå−( ) MTkök⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 662.836W=:=

Qfradkök ΣUA kök θidim θudim−( )⋅ Mukök cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 508.848W=:=

Qfventkök 1 ηå−( ) MTkök⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅ 153.988W=:=

Abadgolv 9.48m2
:= Abadtak Abadgolv:= Abadvägg 6.50m2

:= Abadfönster 1.0m2
:=

Vbad 23.70m3
:= Flödebad 16.45

l
s

:=

MTbad Flödebad ρluft⋅ 0.02
kg
s

=:=

Mubad
Lflöde
Timme

ρluft Vbad⋅ 6.478 10 4−
×

kg
s

⋅=:=

ΣUA bad Uyttervägg Abadvägg⋅ Ufönster Abadfönster⋅+ Uplatta Abadgolv⋅+ Utak Abadtak⋅+ 5.131
W
K
⋅=:=

Qfdimbad ΣUA bad θidimbad θudim−( )⋅ Mubad cpl⋅ θidimbad θudim−( )⋅+ 1 ηå−( ) MTbad⋅ cpl⋅ θidimbad θudim−( )⋅+ 502.996W=:=

Qfradbad ΣUA bad θidimbad θudim−( )⋅ Mubad cpl⋅ θidimbad θudim−( )⋅+ 294.963W=:=

Qfventbad 1 ηå−( ) MTbad⋅ cpl⋅ θidimbad θudim−( )⋅ 208.033W=:=



   

Effektbehov kontor 

    

  

 

 

 

 

 

 

Effektbehov Tvätt 

    

  

 

 

Akontorgolv 5.51m2
:= Akontortak Akontorgolv:= Akontorvägg 3.36m2

:= Akontorfönster 1.0m2
:=

Vkontor 13.78m3
:= Flödekontor 4.95

l
s

:=

MTkontor Flödekontor ρluft⋅ 6.088 10 3−
×

kg
s

=:=

Mukontor
Lflöde
Timme

ρluft Vkontor⋅ 3.767 10 4−
×

kg
s

⋅=:=

ΣUA kontor Uyttervägg Akontorvägg⋅ Ufönster Akontorfönster⋅+ Uplatta Akontorgolv⋅+ Utak Akontortak⋅+ 3.382
W
K
⋅=:=

Qfdimkontor ΣUA kontor θidim θudim−( )⋅ Mukontor cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 1 ηå−( ) MTkontor⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 229.51W=:=

Qfradkontor ΣUA kontor θidim θudim−( )⋅ Mukontor cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 173.048W=:=

Qfventkontor 1 ηå−( ) MTkontor⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅ 56.462W=:=

Atvättgolv 6.01m2
:= Atvätttak Atvättgolv:= Atvättvägg 11.30m2

:= Atvättfönster 1.0m2
:=

Vtvätt 15.03m3
:= Flödetvätt 12.00

l
s

:=

MTtvätt Flödetvätt ρluft⋅ 0.015
kg
s

=:=

Mutvätt
Lflöde
Timme

ρluft Vtvätt⋅ 4.108 10 4−
×

kg
s

⋅=:=



   

 

 

 

 

Effektbehov hall 

    

  

 

 

 

 

 

 

ΣUA tvätt Uyttervägg Atvättvägg⋅ Ufönster Atvättfönster⋅+ Uplatta Atvättgolv⋅+ Utak Atvätttak⋅+ 4.693
W
K
⋅=:=

Qfdimtvätt ΣUA tvätt θidim θudim−( )⋅ Mutvätt cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 1 ηå−( ) MTtvätt⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 371.825W=:=

Qfradtvätt ΣUA tvätt θidim θudim−( )⋅ Mutvätt cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 234.946W=:=

Qfventtvätt 1 ηå−( ) MTtvätt⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅ 136.878W=:=

Ahallgolv 16.39m2
:= Ahalltak Ahallgolv:= Ahallvägg 4.30m2

:= Ahalldörr 3.31m2
:=

Vhall 40.98m3
:= Flödehall 6.00

l
s

:=

MThall Flödehall ρluft⋅ 7.38 10 3−
×

kg
s

=:=

Muhall
Lflöde
Timme

ρluft Vhall⋅ 1.12 10 3−
×

kg
s

⋅=:=

ΣUA hall Uyttervägg Ahallvägg⋅ Uplatta Ahallgolv⋅+ Utak Ahalltak⋅+ Uytterdörr Ahalldörr⋅+ 9.275
W
K
⋅=:=

Qfdimhall ΣUA hall θidim θudim−( )⋅ Muhall cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 1 ηå−( ) MThall⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 547.04W=:=

Qfradhall ΣUA hall θidim θudim−( )⋅ Muhall cpl⋅ θidim θudim−( )⋅+ 478.601W=:=

Qfventhall 1 ηå−( ) MThall⋅ cpl⋅ θidim θudim−( )⋅ 68.439W=:=



   

Totalt effektbehov 

 

  

Beräkning av energibehov  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qfdimtot Qfdimsov1 Qfdimsov2+ Qfdimvard+ Qfdimkök+ Qfdimbad+ Qfdimkontor+ Qfdimtvätt+ Qfdimhall+ 4.766 103
× W=:=

Skorr 111800:=
K h⋅
yr

Qsov1 ΣUA sov1 Musov1 cpl⋅+ 1 ηå−( ) MTsov1⋅ cpl⋅+ 16.331
W
K
⋅=:=

Qsov2 ΣUA sov2 Musov2 cpl⋅+ 1 ηå−( ) MTsov2⋅ cpl⋅+ 9.217
W
K
⋅=:=

Qvard ΣUA vard Muvard cpl⋅+ 1 ηå−( ) MTvard⋅ cpl⋅+ 27.75
W
K
⋅=:=

Qkök ΣUA kök Mukök cpl⋅+ 1 ηå−( ) MTkök⋅ cpl⋅+ 14.409
W
K
⋅=:=

Qbad ΣUA bad Mubad cpl⋅+ 1 ηå−( ) MTbad⋅ cpl⋅+ 9.863
W
K
⋅=:=

Qkontor ΣUA kontor Mukontor cpl⋅+ 1 ηå−( ) MTkontor⋅ cpl⋅+ 4.989
W
K
⋅=:=

Qtvätt ΣUA tvätt Mutvätt cpl⋅+ 1 ηå−( ) MTtvätt⋅ cpl⋅+ 8.083
W
K
⋅=:=

Qhall ΣUA hall Muhall cpl⋅+ 1 ηå−( ) MThall⋅ cpl⋅+ 11.892
W
K
⋅=:=

QUtot Qsov1 Qsov2+ Qvard+ Qkök+ Qbad+ Qkontor+ Qtvätt+ Qhall+( ) Skorr⋅ 1.146 107
×

m2 kg⋅

K s3
⋅

=:=
W h⋅
yr



   

Energibehov för tappvarmvattenvärmning 

  

    

 

  

Megawatt timmar / år 

  

Total effekt för radiatorer 

 

Total effekt för ventilation 

 

Totalt effektbehov 

 

Atemp 125.11:= m2

Qvvgrund 1800000:=
W h⋅
yr

Qvvarea 18000:=
W h⋅

yr m2
⋅

Qvv. Qvvgrund Atemp Qvvarea⋅+:=

Qvv 4052000
m2 kg⋅

K s3
⋅

:=
W h⋅
yr

QTot QUtot Qvv+ 1.552 107
×

m2 kg⋅

K s3
⋅

=:= 15.52
MW h⋅

yr

Qfradtot Qfradsov1 Qfradsov2+ Qfradvard+ Qfradkök+ Qfradbad+ Qfradkontor+ Qfradtvätt+ Qfradhall+ 3.789 103
× W=:=

Qfventtot Qfventsov1 Qfventsov2+ Qfventvard+ Qfventkök+ Qfventbad+ Qfventkontor+ Qfventtvätt+ Qfventhall+ 977.403W=:=

Qtot Qfradtot Qfventtot+ 4.766 103
× W=:=



   

Bilaga C2: Beräkning av totalt värmeflödet till följd av köldbryggor. 

 

Formel för att beräkna Ψ -värde = läckflödeskoefficienten för en köldbrygga [W/mK] 

𝛹=
(∅−𝑈1.𝐴1.∆𝑇1−𝑈2.𝐴2.∆𝑇2)

∆𝑇1
  

Resultat redovisas nedan. 

 

 

 

 

Beräkning av det totala värmeflödet för hela huset till följd av köldbryggor. 

 

 







   

Bilaga D3: Effektbehov i varje rum och valda radiatorer. 

 

Effekt till Radiator i varje rum (W) 
       

  
Fördelat 

 
Radiator Typ längd (mm) höjd (mm) Effekt (W) pris (kr) 

Sov 1 660 330   TPF/TPR 11 310 1000 300 273 2045 
    330   TPF/TPR 21 310 1000 300 378 2891 
Sov 2 333 333 

 
TPF/TPR 21 309 900 300 340 2763 

Vardagsrum 1105 555   TPF/TPR 21 416 1600 400 765 3965 
    550   TPF/TPR 11 410 1000 400 351 2170 
Kök 509 509 

 
TPF/TPR 21 509 900 500 514 3105 

Badrum 295 295   TPF/TPR 11 409 900 400 315 2075 
Kontor 173 173 

 
TPF/TPR 11 504 400 500 170 1676 

Tvätt 235 235   TPF/TPR 11 309 900 300 245 1976 
Hall 479 479 

 
TPF/TPR 21 607 700 600 461 2887 

Totalt 3788 3789 
     

3812 25553 

          Överdimensionering 
(W) 23 

        



   

Bilaga D4: Dimensionering av radiatorsystem. 

 



   

Bilaga D5: Beräkning av storlek på expansionskärl. 

 

Volym vatten i radiatorrör: Vrör=13,5 dm3 = 13,5 l  

Volym vatten i radiatorer: Vradiatorer = 30,5 dm3 = 30,5 l 

Volym vatten i varmvattenberedare: Vberedare = 180 l (KÄLLA) 

 

Mängden vatten som måste kunna expandera ges av:          ∆𝑉 = 𝑉1 �
𝜌1
𝜌2
− 1� 

där  ρ1 = Vattnets densitet före uppvärmning (20⁰) = 998,205 m3 
        ρ2 = Vattnets densitet före uppvärmning (60⁰) = 983,21 m3 
 (värden enligt tabell) 
 V1 = Den totalt uppvärmda vattenvolymen före uppvärmning 

 

V1 = Vrör + Vradiatorer + Vberedare = 224 l 
 

Vi får att: ∆𝑉 = 224 �998,205
983,21

− 1� = 3,4 𝑙 

Expansionskärlet måste även klara att rymma 1 % av den totalt uppvärmda vattenvolymen före 
uppvärmning, V1. 

Storleken på expansionskärlet blir:       Vexp. = (0,01*224) + 3,4 = 5,64 l 

 

 







   

Bilaga E3: Dimensionering av tappvattenledningar och beräkning av totalt normflöde. 

 

 

 
Normflöden (l/s) 

Korrigering av kall- resp. 
varmvatten utifrån 
standard 

Slutliga 
värden 

Varmvatten 0,9 0,7 0,7 
Kallvatten 1,4 0,7 0,7 
Gårdsbevattning 0,2   0,2 

  
Totalt normflöde (l/s) 1,6 



   

Bilaga E4: Tryckfallsberäkning på längsta sträckan, tappvatten. 

 

 

 

 

 



   

Bilaga E5: Tryckfallsberäkning över badkarsblandare. 

 



   

Bilaga E6: Dimensionering av spillvatten, avluftningsledning och 
serviceledning. 

 

 

 

 

 

 

 



Grupp Säkring Säkring (A) Objekt JFB1 grupp 1-7

1 3 fas 16 Bergvärmepump JFB2 grupp 8-14

2 1 fas 10 Tvätt, hall, utebelysning

3 1 fas 10 Tvättmaskin

4 1 fas 10 Torktumlare

5 1 fas 10 Sovrum 1

6 1 fas 10 Sovrum 2, hall

7 1 fas 10 Kontor, badrum

8 1 fas 10 Frys

9 1 fas 10 Kylskåp

10 3 fas 16 Spis och ugn

11 1 fas 10 Vardagrum

12 1 fas 10 Kök

13 1 fas 10 Köksfläkt

14 1 fas 10 Diskbänk





   

Bilaga G2: Dimensionering av ventilationssystem. 

 

  



   

Bilaga G3: Beräkning av dimensionerande luftflöde och luftflöden i rum. 

 

Beräkning av dimensionerande luftflöde     Tilluft 
 

Frånluft 

Rum Area 
 

  Delberäkning 1 
 

Delberäkning 
2 

 
Delberäkning 3 

  (m2)   l/(sm2) l/s   l/s   l/s 
Vardagsrum 35,37 

 
0,35 12,38 

 
12,38 

  Kök 15,78   0,35 5,52       10,00 
Bad 9,48 

 
0,35 3,32 

   
14,00 

Sov 1 18,07   0,35 6,32   8,00     
Sov 2 13,25 

 
0,35 4,64 

 
8,00 

  Kontor 5,51   0,35 1,93   4,00     
Tvätt 6,01 

 
0,35 2,10 

   
10,00 

Hall 16,39   0,35 5,74   5,74     

         Totalt 119,86 
  

41,95 
 

38,12 
 

34,00 

    
Dimensionerande värde 

         
       

Beräknade luftflöden i varje rum 
 

Korrigering av luftflöden i varje rum 
efter dimensionerande luftflöde 

Tilluft l/s 
 

Frånluft l/s 
 

Tilluft l/s 
 

Frånluft l/s 
 vardagsrum 12,38   kök 10,00 

 
vardagsrum 15,00   kök 13,5 

 Sov 1 8,00 
 

bad 14,00 
 

Sov 1 8,00 
 

bad 16,45 
 Sov 2 8,00   tvätt 10,00 

 
Sov 2 8,00   tvätt 12,00 

 Hall 5,74 
    

Hall 6,00 
    Kontor 4,00       

 
Kontor 4,95       

 Total 38,12 
 

Totalt 34,00 
 

Totalt 41,95 
 

Totalt 41,95 
 

 

    



   

Tabell G4: Beräkning av spårgaskoncentration. 

 
Volymflödet ventilationsluft för huset 
  

 

Husets volym 
 

 

 

 
 

 h = 2,5 m ger 
  

 

 

 

Specifika luftflödet 
 

 
 

 
Koncentration spårgas, 
K 
 

   
 

      
där 

  
 

   vilket ger 
    

Vid t = 30 min = 0,5 h 
 

 
 

   
 

 

   Vid t = 1 h 
    

 

 

   Vid t = 2 h 
     

 

�̇�𝑣𝑣𝑣𝑣=151,02 𝑚3/ℎ 

𝐴𝑣𝑣𝑡𝑡 = 120𝑚2 

𝑉 = 300𝑚3 

n = �̇�𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑉

 = 151,02
300

= 0,5034 𝑚3/ℎ 

𝐾 − 𝐾𝐽
𝐾0 − 𝐾𝐽

= 𝑒−𝑣𝑣 
𝐾0 = 500 𝑝𝑝𝑚 
𝐾𝐽 = 0 𝑝𝑝𝑚 

𝐾 =  𝐾0 𝑒−𝑣𝑣 

𝐾 = 500 𝑒−0,5034∗0,5 = 388,75 ppm 

𝐾 = 500 𝑒−0,5034∗1 = 302,24 ppm 

𝐾 = 500 𝑒−0,5034∗2 = 182,69 ppm 



   

Bilaga G5: Tryck- och flödeskurvor.  

 

För: tilluftsdon, frånluftsdon, frånluftshuv och ytterväggsgaller i samma ordning. 
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