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1  Sammanfattning 
Ett småhus har projekterats som skall byggas i Malmö. Fasaden består av lockpanel och 
taktäckningen av plåt. Fönstren är av treglas från Velfac. Grunden är en platsgjuten platta på 
mark med 250 millimeter cellplast under. Stommen är en träregelstomme med W- takstolar. 
Ytterväggarna är uppbyggda med tre skikt isolering där det mellanliggande lagret får löpa fritt 
utan att brytas av reglar(förutom runt fönstren). Totalt är det ca 410 millimeter isolering i 
ytterväggarna. 

 Huset har en yta på 104 kvm och är uppvärmt med fjärvärme som distribueras via radiatorer.    
Ventilationssystemet är ett FTX-system med 80 % värmeåtervinning. 

Det totala effektbehovet är 3,3 kW och det totala energibehovet är 9 MWh/år. 
Värmekostnaden är beräknad till 9850 kr/år. 
Den totala kostnaden (material och arbete ingår) för hela huset uppskattas till ca 1,5 miljoner 
kronor inklusive moms. 
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2 Inledning 
2.1 Bakgrund 

Som en del i utbildningen här på KTH ingår det att under den sista terminen det tredje året 
projektera ett småhus. Huset som skall projekteras kommer att byggas i Malmöområdet. Givna 
förutsättning är att huset inte får använda mer än 11 MWh/år om det värms med fjärvärme och 6 
MWh/år om det är eluppvärmt.  

Det finns även krav ställda från Boverkets Byggregler som säger att huset endast får använda 
90 kWh/m2. Detta är för att Malmö ligger i klimatzon III. 

2.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att tillämpa de kunskaper som inhämtas under de tre första åren 

här på Kungliga Tekniska högskolan.    

2.3 Metod 
Genom facklitteratur och föreläsningar kommer information att inhämtas. Gemensamma 

dimensioneringsövningar med handledare kommer att genomföras under arbetets gång. Kunskap 
från tidigare kurser kommer att tillämpas.   

3 Resultat 
3.1 Fastighetsbeskrivning 

Sjöängen 5:19 ingår i området Sjöängen som nyligen antagit en ny detaljplan Sjöängen II. 
Tomtarean är ca 2000 kvm och möjlighet att stycka av tomten finns då minsta tillåtna 
fastighetsarea är 1000 kvm. Största byggnadsarean är 200 kvm och två våningsplan. Högsta 
byggnadshöjd är 6,5 meter och högsta nockhöjd 8,5 meter. 

Kommunala VA- serviser kommer att finnas vid tomtgräns samt möjlighet att ansluta till 
fjärvärme. 

Detaljplanen har en genomförandetid på 15 år. 

3.2 Byggtekniska system 
Grundläggning 

Platsgjuten betongplatta på mark 
Utförs enligt Anläggnings AMA 07 kap. E 
Toleranser enligt Hus AMA 98 kap. 15.SG/11 
Fiberduk, 150 mm tvättad singel, 250 mm cellplast, 120 mm BTG 
U=0,14 

Vindsbjälklag 
Tolerans enligt Hus AMA 98  
Utförande enligt Hus AMA 98 
470mm mineralull lösull, 45 x 145 underramsregel, 30 mm mineralull skiva, 0,2 PE-folie, 22 x 70 
Glesbräda C-300, 13 mm gips 
U=0,07 

Ytterväggar  
Tolerans enligt Hus AMA 98 kap. 42.C/42 och 
Utförande enligt Hus AMA 98 kap. HSD 
45 x 120 lockpanel, 22 x 70 spikläckt luftspalt, 9 mm utvändig gips 
45x 170 vertikalträregel C-600, 170 mm mineralull x2 
45x 70 vertikalträregel C-600, 70 mm mineralull 
0,2 mm PE-folie, 13 mm invändig gips U=0,084 
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Monteringsordningen av ytterväggen blir följande: 

1. Stomme reses med 45x170 reglar. 
2. Utvändig gips monteras på reglarna och spikläckten 
3. Utrymmet mellan reglarna är 600 mm och det fylls upp med mineralull 
4. En mineralullsspalt på 170 mm 
5. En ny regelvägg med 45x70 reses. Dessa förskjuts med 300mm jämfört med 45x170 

reglarna. På detta sätt minskas köldbryggorna i väggen. 
6. Isoleringsskivor 45x70 av mineralull fyller upp hålrummet mellan reglarna 
7. PE- folie 13 mm häftas fast mellan reglarna 
8.  Invändig gips avslutar väggen 
 

Stomme 
Väggstomme 
Tolerans enligt Hus AMA 98 kap. 27.C/42 
45x170 vertikalträregel C-600 
Takstomme 
W-takstol 27 , Underramsregel 45x145, Överramsregel 45x145, Diagonaler 45x90, Spännvidd: 
8,5m C-1200 

Innerväggar 
Toleranser enlig Hus AMA 98 43. CB/42 
13 mm invändig gips 
45 x 70 mm träregel 
13 mm invändig gips 
Väggar i våtrum utförs med godkänt skivmaterial och tätskikt 

Fönster & fönsterdörrar  
Treglasfönster med aluminiumram. Spalt med argon U=1,3 Velfac 

Terrasserdörr 
Med treglas av samma typ som fönster U=1,3 Velfac 

Entrédörr 
Mälarvik V18-G U=0,9, Leksandsdörren AB 

Yttertak 
Monteringsordning för yttertaket: 

1. 12 stycken takstolar av W- typ placeras med C/C 1200 på hammarbanden. 
2. Tillfälliga strävor spikas fast i takstolen så den hålls på plats. 
3. Råspont spikas på takstolarna och det tillfälliga strävorna tas bort då all råsponta spikats 

klart. 
4. Takpapp läggs ut över råsponten. 
5. Plåttäckningen läggs av entreprenör. 
6. PE- folie häftas fast på takstolarnas undersida det vill säga underramen(detta sker inifrån 

huset). 
7. Glesbrädor spikas längsgående huset med C/C- 300. 
8. 13 mm gipsskivor 
9. På vinden läggs nu en mineralullsskiva 30 mm mellan takstolarna därefter fylls det på med 

470 mm lös mineralull. 
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3.3 Installationssystem 
3.3.1 Värme 

Systemval 
Systemet som valts är fjärrvärme med radiatorer som värmeavgivare. Systemet bygger på att 
många hushåll kopplas samman och får sin värme genom nedgrävda ledningar från ett 
fjärrvärmeverk. Eftersom investeringskostanden är hög är det endast ekonomiskt om många 
hushåll är anslutna till nätet. För konsumenten är fördelarna med fjärrvärme att det är billigar än 
olja och el, det går att elda med förnyelsebart bränsle fjärrvärmeverken, vilket är bra för miljön, 
och att själva fjärrvärmecentralen är förhållandevis liten (Energimyndigheten, 2011). Det behövs 
inte någon stor varmvattenberedare utan det finns en liten värmeväxlare som värmer vattnet 
momentant. 

Effektbehovet  
Behovet är beräknat rum för rum och det sammanlaga behovet är 3,3kW. 
Vid beräkningar har tranmissions-, läckflödes- och ventilationsförluster tagits i beaktande. 
Läckflödesförlusterna har antagits till 8 % av ventilationsflödet i rum med yttervägg. 
Ventilationsförlusterna har värmeåtervinning med en verkningsgrad på 80 procent. 
Innertemperaturen är satt till 20	  och utetemperaturen till 18 . 
Vid beräkningarna har gratis värmetillskott antagits motsvara 5	  eftersom detta gäller 
nybyggnation. 

Energibehovet 
Energibehovet för uppvärmning har beräknats till 5,8 MWh/år och för varmvattenförbrukning 
3,2 MWh/år. 
Behovet för köpt energi är då 9,0 MWh/år. 

Värmekostnad 
Kostnaden är 9850 kr/år (Södertörnsfjärrvärme, 2012) där fast avgift är 3900 kr och 
förbrukningen 550 kr/MWh. 

Radiatorsystemet 
Radiatorsystemet har ett tryckfall på 8,9 kPa och ett massflöde på 0,09 kg/s. Detta leder till att 
vid val av cirkulationspump måste systemet strypas centralt 0,8 kPa. 
Vid val av radiatorer är fram- och returledningstemperatur 45/35 . Omgivande 
inomhustemperatur har satts till 20	 . 

Komponenter och material 
Fjärrvärmecentralen är en Alfalaval Mini ECO den har en inbyggd cirkulationspump av märket 
Grundfors ALPHA2L-15-40. 
Alla radiatorer är från Thermopanel, effekter, dimensioner och placering redovisas i bilaga 1 
Kopparrör med polyamidplastbeläggning transporterar vattnet i systemet. 

Beräknad köldbrygga 
Den största köldbryggan i huset är där vägg möter golv. Läckflödeskoefficienten är beräknad 

till 0,177 W/mK. 
 
För detaljerade uträkningar se bilaga 1 
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3.3.2 Ventilation 
Ventilationssystem 

Att valet blev ett FTX-system är på grund av att det är 
miljövänligt och bidrar till att återvinna energi från huset 
genom dess värmeåtervinnare.  
Till huset har det valts ett FTX-system från Östberg The Fan 
Company av modell Heru 50 S 2. Den har en roterande 
värmeväxlare med en verkningsgrad på upp till 86 %. I arbete 
har dock 80 % verkningsgrad används vi beräkningarna, 
eftersom leverantören inte kan garanterar 86 %. 
Aggregatet går att montera på vind eller inomhus. I det här 
fallet har aggregatet placerats inomhus i förrådet.  
 

 

Figur 1 FTX-aggregat Heru 50 S 2 

Tilluft 
Dimensionerande luftflöde enligt BBR 2002 är 0,35 l/sm2. Tilluftens längsta dimensionerande 
kanal blev den som går till sovrum 1. Här beräknades ett tryckfall på 58,2 Pa. Huvudledningen 
har dimensionen 160 mm för att sedan minska till 125 mm och sist 100 mm. På huvudledningen 
finns det tre avgreningar, två som går till de återstående sovrummen samt en som går till 
vardagsrummet. För att få samma tryckfall i alla sträckor stryps avgreningarna med spjäll.  

Frånluft 
Frånluftens längsta dimensionerande kanal blev den som går till badrummet. Här beräknades ett 
tryckfall på 86,8 Pa.  

Huvudledningen har dimensionen 160 mm för att sedan minska till 100 mm närmast 
badrummet. På huvudledningen finns det två avgreningar, en som går till köket och en som går 
till WC. På avgreningen till WC finns ett påstick från pannrummet. För att få samma tryckfall i 
alla sträckor stryps avgreningarna och påstick med spjäll.  

 
Luftomsättningskontroll 

En spårgas släpps ut i huset så att koncentrationen blir 500 ppm. Detta gör med hjälp av fläktar 
så att en fullständig omblandning av spårgasen sker i huset. Där efter mäts koncentrationen av 
spårgasen efter 30 min, 1 timme och 2 timmar. Resultatet blev följande: 

 
 
Verkligt specifika luftflödet n m3/hm3 

0,49 
Tiden h Koncentrationen K ppm 

0,5 391
1 306
2 188

Tabell 1 Koncentrationen föroreningar. 
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Koncentrationen med ett lägre luftflöde än det verkliga gav: 
Lägre luftoms m3/hm3 

0,42
Ttiden h Koncentrationen K ppm 

0,5 406
1 330
2 218

Tabell 2 Koncentrationer föroreningar vid det verkliga luftflödet. 

Koncentrationen är högre med ett lägre luftflöde vilket är rimligt. 
 
För mer utförliga beräkningar se bilaga 3. 
 

3.3.3 Sanitet 
Tappvatten 

Maximala Kallvattenflödet är 1,5 l/s och Varmvattenflödet 0,9 l/s. 
Systemet dimensioneras då efter normflödet 1,6 l/s. 
Det sannolika flödet efter avläsning i ur diagram är 0,5 l/s med max normflöde på 0,3 l/s 
Badkarsblandaren, BK, är längst bort och högst upp. Där är tryckfallet som störst, 186 kPa. 
Tvättställsblandaren, TS1, är närmst och har det lägsta tryckfallet, 47 kPa. 
Inkommande tryck i servisledningen är 550 kPa. 
I BK och TS1 finns ett tryck på 363 kPa respektive 503 kPa  
Val av karblandare på BK är FMM 9231-0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Val av blandare i TS1 är FMM 9651-0000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Figur 2 Karblandare 

Figur 3 Tvättställsblandare 
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Spillvatten 
Spillvattenservisledningen från huset är 12,5m på 2 m djup 
Huset ligger på en plan tomt underliggande lera 
Frostfritt djup i ler är Malmö 1,2*0,6=0,6m 
Nödvändigt fall hos servisledningen är 12 ⁄  (enligt bilaga 2, tabell 11) 
Det sannolika flödet i spillvattenservisledning är 1,7 l/s 
För att alla rören ska kunna kopplas samman måste lutningen vara större i den luftade 
samlingsledningen. 
Servisledningen måste ha en större lutning för att komma ner på frostfritt djup innan den lämnar 
huset. 

Material och komponenter 
Komponent Material Dimension 
Servisledning utomhus PVC-rör 100mm 
Samlingsrör inomhus PP-rör Se tabell 

 
Golvbrunnarna är av 
Spillvattenservisen är ett mineralförstärkt 100mm PVC-rör. 
Inomhus dras PP-rör för spillvattnet. 

 

3.3.4 El 
Effekt och huvudsäkring 
Eleffektbehovet för huset är beräknat till 18,5 kW. De är fördelade i 17 grupper på tre faser. 

Huvudsäkringen är dimensionerad till 20 A. 

Grupp Belastning objekt Effekt behov (W) I (A)  
Säkring 
(A) 

1 Spishäll 6600 28,7 10
2 ugn 3500 15,2 10
3 Tvättmaskin 1080 4,7 10
4 Torktumlare 2200 9,6 10
5 ventilationsfläkt 1173 5,1 10
6 diskmaskmaskin 950 4,1 10
7 Belysning Kök, V-rum 160 0,7 10
8 Frys 220 1,0 10
9 Kyl 350 1,5 10

10 köksfläkt 140 0,6 10
11 Cirkulationspump 100 0,4 10
12 El-uttag vid el-central 40 0,2 10
13 Belysning kök, uttag köksbänk 550 2,4 10
14 Belysning förråd, WC1, uttag förråd 120 0,5 10
15 Belysning V-rum, badrum, El-uttag V-rum 550 2,4 10
16 Belysning Hall 1, sovrum 1,2 430 1,9 10
17 Belysning sovrum 3, hall 2, el-uttag 360 1,6 10

Summa effekt (W) 18523
Sammanslagningsfaktor 0,7
Beräknad ström  18,7 
Vald huvudsäkring  20 A 

Tabell 3 Uppskattning av effektbehov och valda säkringar. 
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3.4 Bärighet takstol 
Laster 
Vid dimensioneringen av takstolen har vindlasten försummats då denna endast påverkar 
konstruktion marginellt. De laster som varit dimensionerande är snölast, egenvikt och nyttiglast.  
Dessa värden har hämtats ur Boverkets författningssamling där Malmö är området som huset ska 
byggas.  

Med hjälp av Eurokod 5 har sedan dimensionerade värden tagits fram. 
Endast brottgränstillståndet kontrolleras. Se bilaga 4 för beräkningar. 

 
Figur 4 Laster på W-takstol 

 
Metod  
Genom att använda tabellfall har en modell ställts upp där över och underramen ses som en fritt 
upplagd statiskt obestämd balk. Beräkningarna har sedan resulterat i moment och 
tvärkraftsdiagram samt normalkrafter som påverkar diagonalerna. 

 
Figur 5 statiskt obestämda balkar 

Därefter har varje knutpunkt beräknats med hjälp av knutpunktsmetoden.  
Överramen utsätts för en tryckande kraft samt ett moment. Först kontrolleras den böjande 

spännigen och sedan den tryckande och till slut båda samtidigt. Detta görs även på underramen, 
men då är det en dragande kraft istället för en tryckande som verkar.  

Takstolen är förhindrad att böja ut i den veka riktningen med hjälp av råsponten.  
Se bilaga 4 för beräkningar. 
 

Resultat 
Överram A-C och C-E Hållfasthetsklass C24 

Böjspänningens dim.värde , =14.77 MPa 
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Utnyttjandegrad 43 % 
h= 145 mm b= 45 mm 
Skjuvspänningens dim.värde , 2.46	   
Utnyttjandegrad 28 % 

 
Diagonal B-F och D-G Hållfasthets klass C14 

Tryckspänningens dim.värde , , 9.84	  
h=95 mm b = 45 mm  
Utnyttjandegrad 34 % 

 
Diagonal C-F och D-G Hållfasthetsklass C14 

, , 4.92	  
h = 95 mm b = 45 mm  
Utnyttjandegrad 23 % 

 
Underram A-E Hållfasthetsklass C24 

, 14.77	   
h = 145 mm b = 45 mm 
Utnyttjandegrad 32 % 
Skjuvspänningens dim.värde , 2.46	   

Utnyttjandegrad 24 % 

3.5 Materialval 
Tak 
En jämförelse mellan tre olika takmaterial har gjorts. Betyg har tilldelats materialen och så här 
blev resultatet.   

Tabell 4 Resultat efter viktning och betyg för taktäckningsmaterial. 

 

Material   Tegeltakpannor   
Bandtäckt 
stålplåt   Betongtakpannor   

  Vikt Betyg 
Viktat 
Betyg Betyg 

Viktat 
Betyg Betyg 

Viktat 
Betyg

Beständighet 0,05 5 0,25 3 0,15 4 0,2
Frostbeständig 0,05 3 0,15 5 0,25 3 0,15
Livslängd 0,1 5 0,5 3 0,3 4 0,4
Färgstabilitet 0,05 5 0,25 2 0,1 4 0,2
Miljöpåverkan vid 
tillverkning 0,1 5 0,5 4 0,4 4 0,4
Drift och 
Underhåll (tillsyn) 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3
Återvinningsbarhet 0,05 5 0,25 5 0,25 4 0,2
Materialkostnad 0,05 2 0,1 4 0,2 4 0,2
Underhållskostnad 0,05 4 0,2 2 0,1 4 0,2
Arbetskostnad 0,05 3 0,15 2 0,1 4 0,2
Estetik 0,35 3 1,05 5 1,75 2 0,7
Summa 1   3,7   3,9   3,15
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Det som har haft störst betydelse för beställaren har varit det estetiska. Det anses viktigt att huset 
får en attraktiv framställning samt att det har en känsla av att vara exklusivt.  

Bandtäckt stålplåt blev det slutgiltiga valet. 
Den valda produkten heter Ruukki Classic och har en teknisk garanti på 50 år och en estetisk 

garanti på 20 år. Vald kulör är svart.  

 
Figur 6 Ruukki Classic 

Denna typ av plåt kostar 392 kr/m2. 
  
Fasad 
En jämförelse mellan tegel, puts och lockpanel. 

Material   Tegel   Puts   Lockpanel   

  Vikt Betyg 
Viktat 
Betyg Betyg 

Viktat 
Betyg Betyg 

Viktat 
Betyg 

Beständighet 0,05 5 0,25 3 0,15 3 0,15
Frostbeständig 0,05 3 0,15 3 0,15 5 0,25
Livslängd 0,2 5 1 4 0,8 3 0,6
Färgstabilitet 0,05 5 0,25 4 0,2 2 0,1
Miljöpåverkan vid 
tillverkning 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5
Drift och 
Underhåll (tillsyn) 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3
Återvinningsbarhet 0,05 5 0,25 4 0,2 5 0,25
Materialkostnad 0,05 2 0,1 2 0,1 5 0,25
Underhållskostnad 0,15 1 0,15 2 0,3 5 0,75
Arbetskostnad 0,05 2 0,1 2 0,1 4 0,2
Estetik 0,15 3 0,45 3 0,45 5 0,75
Summa 1   3,5   3,15   4,1
Tabell 5 Resultat efter viktning och betyg för fasadmaterial. 

 
Det slutgiltiga valet blev lockpanel. Det estetiska och underhållet har varit avgörande faktorer. 
Panelbrädor köps hos Beijer byggvaror. 
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Golv 
En jämförelse mellan ekparkett, PVC/vinyl- matta och Klinker plattor. 

Material   Ekparkett   
PVC/vinyl- 
Matta   Klinker   

  Vikt Betyg 
Viktat 
Betyg Betyg 

Viktat 
Betyg Betyg 

Viktat 
Betyg 

Beständighet 0,05 4 0,2 3 0,15 5 0,25
Brandsäkerhet 0,1 3 0,3 1 0,1 5 0,5
Livslängd 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5
Färgstabilitet 0,05 4 0,2 4 0,2 5 0,25
Miljöpåverkan vid 
tillverkning 0,2 4 0,8 2 0,4 4 0,8
Återvinningsbarhet 0,05 5 0,25 5 0,25 5 0,25
Materialkostnad 0,05 3 0,15 5 0,25 2 0,1
Arbetskostnad 0,05 4 0,2 5 0,25 1 0,05
Estetik 0,35 5 1,75 1 0,35 3 1,05
Summa 1   4,35   2,35   3,75

Tabell 6 Resultat efter viktning och betyg för golvmaterial. 

 
Det slutgiltiga valet blev ekparkett. Beställaren har som önskemål att det ska vara skönt att gå på, 
samt vara ett naturligt material. 

 
Figur 7 ekparkett från Kährs typ Linnea 

Denna parkett kostar 279 kr/m2 plus ink moms. 
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3.6 Ekonomi 

 
Tabell 7 Uppskattning av den totala byggkostnaden. 

Detta är en grov uppskattning av vad huset skulle kosta att bygga.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Mängd á Mängd m Mängd m2 Kostnad kr/m Kostnad á Kostnad kr/m2 Kostnad kr

Yttervägg +arbete 86 2023,0455 173982

Innervägg+arbete 65,78 936 61570

Innertak +arbete 104 758,18 78851

Fönster + ytterdörr 11 5000 55000

Grundplatta+ arbetkost 104 1400 145600

Fxt aggregat 1 16000 16000

Ventilations rör 50 200 10000

Vämrepump 1 24000 24000

Golv 101 240 24240

Plåttak 160 889 142240

Takstolar 12 300 16,54 4962

Golvbrunnar 2 1309 2618

Radiatorer 8 800 6400

Rör för radiatorer 70 87,2 6104

Spillledningar 20 113,6 2272

Handfat 2 1040 2080

Vatten ledninar 33 87,2 2878

Målning av huset 1 50000 50000

Badkar  1 5600 5600

Toalett 2 2800 5600

Blandare 4 1500 6000

Kyl 1 7000 7000

Frys 1 7000 7000

Diskmaskin 1 5000 5000

El +arbete 1 100000

Häll platta 1 5000 5000

Arbete VVS 101 150000

Oförutsedda utgifter 75000

Köksinredning+arbete 1 80000

Summa exl moms 1254996

Summa inkl moms 1568745
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1 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att titta på hur laster påverkar en W- takstol, vilka svagheter 
finns i konstruktionen och hur dessa kan åtgärdas. Förbanden som fogar ihop de olika delarna 
har undersöks och ett förband har dimensionerats. 

Metoden som använts har varit att söka fakta i redan skriven litteratur inom området. 
Kraftfördelningen i W- takstolen ser ut på följande sätt: 
Överramen utsätts för en böjspänning och tryckspänning. 
Underramen utsätts för en böjspänning men även en dragspänning.   

Diagonalerna påverkas av en tryckande och en dragande kraft. Den tryckta diagonalen kan 
behövas avstyvas då det finns risk för knäckning. Detta görs enklast genom att förändra strävans 
profil. En T-profil ökar styvheten i strävan med 3 till 5 gånger. 

Det som efterstävas i ett förband är hög duktilitet. Det gör att eventuella brott får ett långsamt 
förlopp och är bättre ur säkerhetssynpunkt. Vid överbelastning uppkommer två olika brottsfall 
mellan hålplåt och underramsbalken, där brottsfall två är det mest duktila. Beroende på virkets 
bärförmåga, förbindarnas geometri och placering uppfylls de normer som krävs för att 
konstruktionen ska vara säker. Att bygga ett momentstyvt förband är både svårt och inte alltid 
nödvändigt. Det är svårt på grund av de begränsningar dimensionerna på virket ger och onödigt 
på grund av den omfördelning av momentet som uppstår. 
 

Abstract 
The purpose of this paper has been to look at how loads affect a W-truss, what the weaknesses in 
the design are and how these can be addressed. 
Existing joints have been examined and a new joint has been dimensioned. 
The method used to accomplish this has been to use knowledge from existing literature. 
Force distribution in the W-truss is as follows: 

The upper chord is subjected to a bending stress and a compressive stress. 
The lower chord is subjected to a bending stress but also a tensile stress. 
The web members are affected by a compressive and a tension stress. The compressive web 

member may need to be braced because of the risk of buckling. This is easily done by changing 
the strut's profile. A T-profile will increase the rigidity of the strut by 3 to 5 times. 

What is desirable for a joint is to have high ductility. It means that any eventual rupture will 
have a slow process and that is safer in the perspective of security. In the case of congestion two 
separate rupture cases occur between the nail plate and the lower chord, where rupture case 2 is 
the most ductile. Depending on the embedding strength in the wood and the fasteners geometry 
and placement, the standard safety requirement is met for the construction. Building a torque 
rigid joint is difficult and not always necessary. It is difficult because of the restrictions the 
dimension of the timber provides and unnecessary due to the redistribution of the torque that 
occurs.  
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2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
I Sverige har det på senare tid skett flera takras. Då det varit mycket snörika vintrar över hela 
landet, har våra tak varit extra utsatta. Det är främst jordbruksbyggnader, lagerbyggnader och 
simhallar som har kollapsat under snötyngden. Enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
berodde detta på feldimensionering eller ett undermåligt utförande av taket (Boverket, 2011). 
Takstolar är en viktig del i den bärande konstruktionen, om inte en av de viktigaste, då det är 
taket som utsätts för de största yttre påfrestningarna. Därför finns det ett intresse att förstå vilka 
krafter som påverkar dessa konstruktioner och vilka fenomen som är kritiska vid dimensionering. 

2.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka en takstol (W-takstolen) och dess utformning, samt 
hur den påverkas av de olika laster som den utsätts för. Kunskap om konstruktionens svagheter 
kommer att undersökas och vad som är bruklig att göra för ökad stabilitet. 

I en takstol finns flera knutpunkter med förband som ska klara dagens krav. Vilka påfrestningar 
dessa knutpunkter utsätts för kommer att undersökas. Även olika förbandstyper kommer att 
förklaras och vilka egenskaper som är lämpliga. Ett förband på takstolen kommer att 
dimensioneras. 

2.3 Frågeställningar 
 Hur påverkas W-takstolen av olika laster som den utsätts för? 

 Vad är svagheten i W-takstolens konstruktion och vad är brukligt för ökad stabilitet? 

 Hur fungerar och dimensioneras den undersökta förbandstypen? 

2.4 Metod 
Genom att söka information, i redan publicerat material inom ämnet, som artiklar, utgiva böcker 
har kunskap inhämtats för att beskriva takstolens historia, användning och dimensionering. 
Takstolens svagheter, spänningsfördelning har förklarats med egenhändiga beräkningar, 
antaganden och förenklingar. Ett förband i takstolens knutpunkter kommer att behandlas.  

Vi har avgränsat oss till att titta på en takstol. Även beräkningar och resonemang har 
förenklats efter kunskapsförutsättningar. Vid lastberäkningar har vindlaster försummats. 
Vindlasten påverkar inte kraftfördelningen i takstolen på ett sådant sätt att det ska tas i beaktning.  
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3 Resultat 
 

3.1 Historia 

 
Figur 1: Ryggåstak (http://www.new-renaissance.com/gustaf/pages/bocker-skrifter/1931-harjedalen/1931-
harjedalen.html) 

Förr utgjordes takstommen av längsgående åsar. Dessa var hela stockar eller hugget virke som 
formats fyrkantigt. Vid småhus var det åsarna som blev dimensionerande för husets storlek då de 
gick från ena gaveln till den andra. Ryggås eller kroppås kallades den ås som gick i nocken medan 
långsidans översta ås kallades väggband. Om husen var väldigt smala behövdes inte fler åsar, men 
om husen var breda förstärktes takfallet med en eller två åsar per takfall. På gavlarna stack 
väggband och åsarna ut genom gavelväggen. Detta för att bära upp taksprånget. Då husen var 
längre (det vill säga skarvad ryggås) behövdes det stöttning i mitten för att inte taket skulle hänga 
ner. Det gjordes med antingen stående timmer eller en mellanvägg (Hemgren, 1998).   

På åsarna lades sedan rafters tvärsöver, vilket är ett så kallat rundvirke, detta kan jämföras med 
dagens takstolsöverram. På rafterna lades sedan ribbor eller brädor i husets längdriktning 
(Hemgren, 1998). 

Under 1800-talet utvecklades tekniken inom sågverken. Det ledde till större krav på 
spännvidder och mer genomtänkta taklösningar. Detta var dödsstöten för åsarna och rafterna 
som kom att ersattas med vad vi idag kallar takstolar. Takstolarna sattes i regel med 1 till 1,4 
meters avstånd från varandra. Virket bestod i början av rundvirke, men det förekom även sågat 
virke ca 150x150 millimeter. Med takstolarna blev det enklare att genomföra takgenomföringar 
för skorstenar och anslutningar med olika takfall (Hemgren, 1998). 
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3.2 Dimensionering 
När en takstol dimensioneras finns det normer som måste uppfyllas ur säkerhetssynpunkt då det 
är något som samhället kräver. Tidigare stod dessa i Boverkets konstruktionsregler(BKR) men 
numera, sedan 2009, är det Euro kod 5 som är normerande. Dessa har tagits fram för att ge 
Europa gemensamma konstruktionsregler inom bygg- och anläggningssektorn. Detta hoppas öka 
exporten och öppna marknaden för tjänsteföretag, då vi lever i en mer globaliserad värld 
(Swedish standards institute, u.d.). Det nya Eurokoderna ställer högre krav en de gamla BKR:s 
regler. Den största skillnad vid dimensionering av takstolar är förbanden. En spikplåt i en tryckt 
skarv som dimensioneras enligt BKR blir i nya Eurokoden underdimensionerad. Detta blir till 
följd av att i nya Eurokod 5 tittar man även på rotationer i knutpunkterna (Svenska 
takstolsföreningen, 2010). 

Det finns två typer av lastsituationer som man tittar på vid dimensionering av en takstol. Den 
ena kallas brottgränstillstånd och den andra bruksgränstillstånd. Brottgränstillståndet innebär att 
man undersöker de krav på bärförmågan som samhället ställer på en konstruktion. Man vill 
uppnå säkerhet mot lokalbrott i konstruktionen eller mot en total kollaps. I detta tillstånd tänker 
man sig att en del i konstruktionen utsätts för en ovanligt hög last, vilket kanske inte skulle hända 
i verkligheten. Sedan vill man hitta de lägsta dimensionerna på materialet som klara av de angivna 
lasterna (Anders Ansell, 2006). 

Med bruksgränstillståndet tittar man på funktionskrav hos en konstruktion eller byggnadsdel. 
Det handlar om krav på deformationer, svängningar och vibrationer. I regel gäller det att undvika 
kvarstående skador på icke bärande konstruktionsdelar som ansluter till de bärande. Men det kan 
även röra sig om att undvika att en balk böjer ned så pass mycket att det kan uppfattas som 
obehagligt av användaren. Här ställer inte samhället något krav utan det är upp till var och en att 
bestämma dessa (Anders Ansell, 2006). 

Informationen som behövs vid dimensionering av en takstol är platsen det vill säga det 
geografiska läget. I Sverige är det kommunen som är det geografiska läget och därifrån hämtas ett 
karakteristiskt snö- och vindlastvärde ur Boverkets författningssamling tabell C-9 . Det finns två 
typer av laster som undersöks vid dimensionering. Yttre laster som består av det som nämnts 
tidigare t.ex. snö och vind. Sedan finns det inre laster som är egenvikter från konstruktionen och 
nyttiga laster. Med nyttiga laster menas det laster som konstruktionen utsätts för under själva 
driften till exempel människor, möbler och så vidare. 
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3.3 W-Takstol  

 
Figur 2: w-takstol (W-takstol, http://www.bygga-garage.nu/takstolar/) 

 
W- takstolen är en fackverkstakstol då stödbenen består av fackverksdiagonaler.  Denna typ av 
takstol används främst vid enplanshus då vindsutrymmet inte kommer att utnyttjas. Takvinklar på 
denna typ ligger mellan 14 till 27 grader.  Vid 14 grader uppnås spännvidder mellan 7 till 15 meter 
och för 27 grader spännvidder mellan 5 till 12 meter då takstolen byggs av konstruktionsträ. Den 
horisontella regel som går mellan punkterna C-G kallas underram, medan de lutande yttre 
reglarna A-C och A-G kallas överram (Hemgren, 1998).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 W-takstolsmodell  

En enkel lastanalys kommer nu att göras för att se hur lasterna fördelas i konstruktionen. Vi 
tänker oss att linjelasten q görs om till punktlaster. Dessa motsvarar upplagsreaktionerna för varje 
lastfall. Lastfallen består i regel av en yttre last som t.ex. snö och vind samt en inre nyttig last och 
egenvikter. Överramen delas upp i två delar, den högra och den vänstra. Dessa är statiskt 
obestämda och antas vara fritt upplagda balkar. För underramen blir det istället en statiskt 
obestämd fritt upplagd balk med fyra stöd. Ur (Vretblad, 2008) avläses sedan upplagsreaktionerna 
för varje punkt.  
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Figur 4 statiskt obestämd fritt upplagd balk 

Genom att göra beräkningar med knutpunktsmetoden och använda lastfallen framgår det att 
överramarna utsätts för en tryckkraft samt ett böjande moment. Tryckkraften ökar linjärt från 
nock ner till upplagen C och G. Här kontrolleras först om det ligger någon risk för knäckning på 
grund av den tryckandekraften och sedan kontrolleras böjspänningen. Därefter undersökas 
överramen med hänsyn till att den böjande och tryckande kraften verkar samtidigt. 

Böjspänningen förutsetts verka i den styva riktningen på överramen då denna är förhindrad att 
böja ut i den veka riktningen med hjälp av råsponten. Råsponten förhindrar takstolen från 
vippning. 

I fackverksdiagonalen B-D samt E-F verkar enbart en tryckande kraft. Denna måste 
kontrolleras mot knäckning, men vid små byggnadsverk blir det aldrig skärskilt stora krafter, utan 
det är främst överramen som tar den största kraften. Dimensionerna för diagonalerna blir ofta 
mycket större än vad som krävs, för om den framräknade dimensionen skulle användas skulle 
dessa bli väldigt små. I regel används inte mindre dimensioner än 45x70 eller 45x95. 

De andra två diagonalerna A-D och A-E kommer endast en dragande kraft att verka.  
Underramen kommer att utsättas för ett böjande moment samt en dragkraft. Beroende på 
lastkombinationen det vill säga om den nyttiga lasten eller snölasten anses vara mest ogynnsamma 
kommer momentet och dragkraften att variera. Oftast är det dragspänningarna som ger de största 
påfrestningarna i konstruktionen.  

Då takstolar tillverkas av konstruktionsträ uppstår det ett problem, nämligen att reglar endast 
kan tillverkas i en viss länd, cirka 4,6 meter. För att kunna leverera en underramsregel måste de 
skarvas med förband. För att uppnå bästa resultat för konstruktionen läggs skarven så nära 
punkten med noll moment som möjligt.  

För mer utförliga uträkningar av lasterna och kraftfördelning se bilaga 4. 
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3.4 Knäckning 
En anledning till ras av tak kan vara knäckning av fackverksdiagonaler. Enligt en utredning av 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut så berodde de flesta olyckor av felaktigt utförda 
konstruktioner (Boverket, 2011).  

Ett sätt att förhindra knäckning är att avstyva diagonalerna det vill säga förhindra den diagonala 
strävan att böja ut i den veka riktningen. Detta görs genom att en sträva spikas eller skruvas fast 
på den befintliga strävan. Genom att förändra tvärsnittet så förändras strävans egenskaper. Det 
finns flera olika lösningar på hur avstyvning kan göras. Ett annat sätt är att spika fast en 
metallskena vid form av en U-profil på strävan, och på så sätt förhindra utböjning i den veka 
riktningen. 
 

 
Figur 5 The Eliminator motverkar strävan från att böja ut i den veka riktningen (Bildkälla: Fromell J, Karlsson T(2007) 
Förstärka strävor i trätakstolar för ökad tryckkapacitet –en laborativ undersökning. Växjö: Institutionen för teknik och 
design.  

Fromell och Karlsson (2007) hänvisar i sin uppsats till tidigare undersökningar gjorda av Woeste 
med flera (2003) där tester gjordes för att se hur tryckhållfastheten kunde förstärkas i en sträva. 
Resultatet visade att ett T-tvärsnitt ökar styvheten hos en sträva med 3,3 till 5,1 gånger (Fromell 
& Karlsson, 2007). Överramen utsätts för stor tryckande kraft. Denna avstyvas i regel med 
råsponten. Men ibland kan det behövas kompletterande strävor för att garantera att överramen 
inte böjer ut i den veka riktningen.  
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3.5 Förband 
Då konstruktionsdelar av trä ska sammanfogas görs detta antingen med mekaniska- eller limmade 
förband. De mekaniska förbanden kan vara fästa med bland annat spikar, bultar, dymlingar, 
skruvar och spikad hålplåt (Carling, et al., 1993). Användning av spikade hålplåt eller tryckplåt är 
de vanligaste vid sammanfogning av mindre takstolar för småhus. Äldre konstruktioner var helt i 
trä, men på grunda av materialiska begränsningar och kostnaden för tillverkning används nu för 
tiden stål i förbanden. Dessa kan vara t.ex. spik, skruv, bult, spikplåt och dymlingar. Dymlingar är 
förbindare av trä och används i äldre hus. Vid nybyggnationer används nu uteslutande stål som 
håller ihop förbanden och då oftast spikplåt eller spikad hålplåt. Detta på grund av dymlingars 
hållfasthetsbegränsningar och dyrare tillverkningskostnader (Johansson, 2011).  
 

3.5.1 Påfrestningar 
Förbanden har som uppgift att klara av moment, drag-, tryck- och skjuvspänningar. Det som inte 
är önskvärt är uppkomsten av sprödhetsbrott, då sker förloppet vid brott snabbt och risken för 
skador är stor. Istället önskas sega brott där utvecklingen sker långsamt och åtgärder genomförs 
för att förebygga, förstärka eller utrymma konstruktionen. Det som behövs är en hög dukalitet i 
materialet och konstruktionen (Börjes, 2002). Med dukalitet menas, ”[…] mått på ett materials 
förmåga att motstå plastisk deformation utan sprickbildning” (Nationalencyklopedin, 2012). I ett 
förband är, ur säkerhetssynpunkt, hög dukalitet bra (Börjes, 2002). 

Det finns en mängd lika typer av förband som har till uppgift att stabiliserar knutpunkter och 
skarvar. Det vanligast för takstolsproduktion är spik- och tryckplåtsförband (Johansson, 2011). 

Förbanden kan klassificeras efter följande typer: 

 Traditionella träförband 

 Förbindarförband 

 Limmade förband 
Den vanligaste typen är mekaniska förbindarförband där förbindarna består av spik, skruv, 

dymling, tryckplåt eller bult. De har till uppgift att hålla ihop förbandet (Johansson, 2011). 
Spikar kan ha olika utformningar, de kan vara både släta eller räfflade. Ankarspik är exempel 

på räfflad en spiksort. De brukar ha en diameter mindre än 8 millimeter.  
En skruv som har en diameter mindre än 8 millimeter behandlas som en spik vid beräkningar.  
Dymling är en cylinder, ibland spårade, utan huvud och har en diameter större än 8 millimeter.  

 Dessa förbindare kan användas i kombination med en hålplåt. Det är en plåt av metall med 
ett mönster av förborrade hål. Mönstret beror på vilken tillverkare det är och har till uppgift att 
uppfylla kraven på avstånd mellan förbindarna.  

Bult är lik en skruv eller dymling, men med ett huvud på ena sidan och en mutter på den 
andra, och har då en diameter större än 8 millimeter 
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Tryckplåt är en kombination av spik och plåt där 
metallnaglar har böjt ut ur en plåt i ett mönster. 
Dessa plåtar måste med hjälp av hydrauliska 
maskiner pressas in i virket, vilket gör att det är 
opraktiskt att använda plåtarna på byggplatsen 
(Johansson, 2011). 

På vilket sätt förbindaren klara spänningarna 
beror på vilken vinkel, i förhållande till den kraft som 
påverkar förbandet, den ligger. Oftast är den 
vinkelrät mot kraften. När förbindare belastas trycks 
den mot virket som omsluter den och ett tryck uppstår mot pluggen. Förbindaren uppträder då 
som en balk med en utbredd last som motsvarar det tryck virket påverkar förbindaren. Om den 
är tillräckligt grov böjs den inte, annars deformeras den och böjs på ett eller flera ställen. När 
förbindaren deformeras minskar skjuvspänningen och en dragspänning kan uppstå om 
förbindaren är förankrad i virket. Förbindare som skruv och bult ger upphov till större 
dragspänning på grund av deras starkare förankring kapacitet (Johansson, 2011).  

Storleken på vilken skjuvspänning som förband med förbindare klara av, beror på tre saker: 

 Virkets bärförmåga 

 Förbindarens förmåga att motstå moment utan att plasticeras 

 Förmågan i förbindarens förankring 
Virkets bärförmåga beror på flera parametrar, bland annat: 

 Virkets densitet 

 Förbindarens diameter 

 Förbindarens vinkel i förhållande till virkets fibrer 

 Fuktkvoten i virket 

 Förstärkning av virket mot spänningar vinkelrätfibrerna 

 Förborrade eller inte förborrade hål 
Ekvationer baserat på erfarenhet kan virkets bärförmåga och förbindarens momentmotstånd 

och förankringsförmåga beräknas (Johansson, 2011). 
 
Brottsfall 
När en förbindare i ett förband utsätts för skjuvspänning kan, beroende på geometrin, brott 
uppstå på olika sätt. Tre olika brottsfall har definierats enligt följande: 
Brottsfall 1 Ingen böj uppstår i förbindaren. Detta fall kan i sin tur delas upp i två olika fall: 

a Virket trycks ihop av skjuvspänningarna och det blir en förflyttning av 
förbindaren. 

b Virket trycks ihop och förbindaren börjar rotera 
Brottsfall 2 Endast en böj uppstår i förbindaren. Om någon av delarna är tillräckligt tjocka böjs 

förbindaren inuti och en böj skapas. 
Brottsfall 3 Två böjar uppstår i förbindaren. Detta fall kan uppstå mellan två dela med samma 

bärförmåga, då skapas en böj i respektive del. Brottsfall 3 är det mest duktila, vilket är det som 
eftersträvas.  

Figur 6 tryckplåtar               bildkälla:www.sepa.fi 
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Vid dimensionering av förband måste alla brottsfall identifieras och beräknas. Det fallet med 
lägst bärförmåga blir det dimensionerande (Johansson, 2011). 

 
Figur 7 Det aktuella brottsfallen mellan trä och hålplåt 1a, 1b och 2 

3.5.2 En förbindares utdragskapacitet 
När brott uppstår och pluggen böjs blir det dragspänning i förbindaren. Storleken på spänningen 
beror på förbindarens form och yta. Om ytan är mönstrad, vriden eller har gängor blir det 
friktion mot virket och den förankras bättre. När en förbindare kan ta dragspänning ökar 
förbandets motstånd. En repeffekt, som har positiv inverkan på bärförmågan, uppstår och den 
tas med vid dimensionering. Den gör att motståndet mot skjuvspänningar ökar. Skruv och bult 
har större påverkan än spik eftersom de är bättre förankrade. Även effekten av flera förbindare 
tillsammans tas i beräkning eftersom att sannolikheten att flera förbindare ska uppnå sin 
maximala hållfastighet inte är stor (Johansson, 2011). 
 

3.5.3 Spröda brott 
För att inte splittra virket och minska hållfastigheten måste förbindarna ha tillräckligt avstånd från 
varandra. Spröda brott uppstår om splittring av virket sker innan böjning av förbindare eller brott  
inuti virket. Detta kan vara på grund av för tätt placering av plugg. Risken för spröda brott måste 
undersökas vid dimensionering. Spröda brottstyper kan vara: 

 Radskjuvning 

 Gruppskjuvning 

 Förbindarskjuvning 

 Splittring 
Beroende på vilken sorts spik undersöks olika typer (Johansson, 2011).  
 

3.5.4 Tryckplåtar 
Dessa är en kombination av spikplåt och spikar. Tjockleken på plåtarna är begränsade av 
tillverknings processen och är 2 millimeter, vilket medför att naglarna har låg kapacitet. 
Tryckplåtarna används vanligtvis i träfackverk och då ofta i takstolar. Eftersom plåtarna måste 
pressas in i virket med specialverktyg är dessa opraktiska på byggplatsen. Förutom dragspänning, 
tryck och skjuvspänning måste även risken för buckling kontrolleras i tryckplåtarna. 
Tryckplåtarna används även till att förstärka konstruktionsdelar, t.ex. överramar, skavar och 
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knutpunkter. Med tryckplåtsförstärkning kan knutpunkterna dubblera dess lastkapacitet 
(Johansson, 2011).  
 

3.5.5 Dimensionering av förband 
En förbands hållfasthet beror på en mängd olika parametrar. Det som är intressant är hur stor 
risken är att konstruktionen uppnår brottsgränstillståndet och bruksgränstillståndet. Beräkning av 
riskerna grundar sig på sannolikhetsteori och är mycket komplicerade. Därför används istället 
partialkoefficientmetoden vid dimensionering, som är bättre anpassad för handberäkning. Då har 
parametrar som bland annat säkerhets- och klimatfaktorer fått bestämda värden. Dessa är dock 
baserade på sannolikhetsteori. Det är denna metod som följer eurokoden (Carling, 2001).  
 

3.5.6 Förenklad dimensioneringsgång 
Den systematiska gången är: 

Bestäm geometrin på förbandet 
Utifrån förbandets placering och virkesdimensioner bestäms geometrin på förbandet som 
dimensioneras. Beroende på virkesmåtten begränsas plåtstorleken och förbindarnas längd. Till en 
början bestäms geometrin grovt för att i efterhand undersöka och pröva sig fram om det är 
tillräckligt hållbart. 

Undersök de material som ingår. 
När geometrin är bestämd väljs material och delar som ska ingå och av vilken kvalitet de har. 
Uppgifter om material, som hålplåtar, spikar samt egenskaper kan fås av tillverkaren. 

Vilka fuktförhållanden kommer förbandet behöva klara? 
Här definieras den klimatklass som måste uppfyllas 

Vilka laster kommer att påverka förbandet? 
Lasterna ger upphov till spänningar i förbandet 
Innan beräkningar påbörjas måste olika egenskaper och förutsättningar identifieras och 
bestämmas, bland annat förbandets geometri, materialegenskaper och yttre förhållanden. 

Kontroll av bärförmågan vid brottsgränstillståndet 
Här undersöks lasteffekten och ser om den mest belastade förbindaren har tillräcklig bärförmåga. 
Att den ligger inom säkerhetsmarginalen (Carling, et al., 1993). 
 
 
 

3.6 Ett exempel på förbandsdimensionering  

3.6.1 Antaganden 
Vid beräkning av förbandet kan det 

förenklade antagandet göras att det 
dimensionerande momentet är samma som 
för en kontinuerlig underram, och D och E 
har fiktiva stöd som är oeftergivliga. 

Det som kommer att undersökas är om 
förbandet klara av belastningen i Figur 8 Förbandets placering i takstolen. 
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brottsgränstillståndet och om den är lika styv som 
den kontinuerliga underramsbalken. 

I förbandets rotationscentrum är tvärkraften noll 
men påverkas av ett moment och en normalkraft 
som ger upphov till en dragande spänning i den 
kontinuerliga underramen. 

Detta är en förenkling mellan två ytterligheter. 
Det ena är att förbandet inte kan ta moment, det är 
en momentfri led. Och de fiktiva upplagen vid E 
och D är oeftergivliga. Detta leder till att momenten 
i de fiktiva upplagen blir större. Vid betraktelse av 
momentkurvan så förskjuts den upp åt. 

Det andra är att förbandet är lika styvt eller mer 
styvt än en kontinuerlig underramsbalk och de fiktiva 
upplagen är eftergivliga. Detta medför att det blir 
mindre moment i upplagen och momentet i förbandet 

ökar. 
Verkligheten är någonstans mitt i mellan dessa 
ytterligheter, d.v.s. förbandet kan ta lite moment och 
upplagen är en aning eftergivliga. Vilket är 
förutsättningarna vid dimensionering (Norlin, 2012). 
 
 

3.6.2 Geometri och placering 
Det förband som ska dimensioneras är den mittersta skarven på underramen. Vid tidigare 
dimensionering har antagandet varit att underramsbalken är en kontinuerlig statiskt obestämd 
balk och D och E har fiktiva stöd som är oeftergivliga. Momentet som från tidigare beräkningar 
är antaget som det dimensionerande momentet. Från studier av moment- om tvärkraftsdiagram 
figur 9 och 10 kan det konstateras att mitt i förbandet är ett momentmaximum och tvärkraften är 
noll i underramens mitt. I mitten finns det ingen tvärkraft men en dragande normalkraft. De 
spikgrupper som är placerade på hålplåten kommer ha till uppgift att ta upp momentet och 
normalkraften. De påverkas även av en tvärkraft, men den är så marginell att den kommer att 
försummas. 

 

Figur 113 Förbandets geometri 

Figur 9 Hela underramens tvärkraftsdiagram

Figur 10 Momentdiagram på underramen som är 
kontinuerlig. 

Figur 11 Ytterlighet 1 med noll moment i mitten

Figur 12 Ytterlighet 2 då förbandet är 
momentstyvare än den kontinuerliga 
underramsbalken 
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3.6.3 Material 
Hålplåt  
1,5x300x140 förzinkad med normerandesträckgräns 

250	 	 Anders	Paulsson, 2005  (Anders Paulsson, 2005) 
Kamspik 
35x4 mm där diametern, d= 4 mm och längden, L= 35 mm 
Spikens diameter med minsta dragfasthet  600	 ⁄  
Virke av hållfasthets klass C24  
densitet 350	 /  
 

Förutsättningar 

Dimensionerande moment 0,534	  
Dimensionerande tvärkraft 0 
Dimensionerande normalkraft 11.55	  
Lastlångvarighet: medellång 0,80 
Säkerhetsklass: 2 
Klimatklass: 1 
 

Beräkning 
I denna förenklade beräkning tar inte hänsyn till avstånd mellan spikar och virkes ändar och 
maximalt inträngnings djup. 
 
Hålplåten definieras som tunn eftersom 1,5<0,5d (EKS, 2004) 
Eftersom den är tunn är två brottsfall möjliga. Det som är minst blir den dimensionerande 
bärförmågan per förbindare och skjuvningsplan. 
 

,

0,4 ∙ , ∙ ∙ 	 	1

1,15 ∙ 2 ∙ , ∙ , ∙
, 	3

 (EKS, 2004) 

 

1,15 ∙ 2 ∙ , ∙ , ∙ =Johansen part( (Norlin, 2012) 
, 	 = repeffekten (EKS, 2004) får inte blir större än 25 % av Johansen part 

 
 
Virkets bärförmåga då d<8 millimeter och inte förborrat. 

, 0,082 ∙ ∙ , 0,082 ∙ 350 ∙ 4 , 18,93	 ⁄  (EKS, 2004) 
Förbindarens utdragskapacitet. 

, , ∙ ∙ =20 ∙ 10 ∙ 350 ∙ 4 ∙ 31,5 308,7	  
Inträngningsdjupet är förbindarens längd i trävirket. 

1,5 2 31,5	  
Utdragshållfasthet för en enstaka förbindare. 

, (utdragshållfasthet för spetsen)=20 ∙ 10 ∙ 	 ⁄  (EKS, 2004)	
En enskild förbindares förmåga att motstå moment utan att plasticeras 
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, 0,3 ∙ ∙ , 0,3 ∙ 600 ∙ 4 , 6616	  
 

,

0,4 ∙ , ∙ ∙ 	 	1

1,15 ∙ 2 ∙ , ∙ , ∙
, 	3

 (EKS, 2004) 

1,15 ∙ 2 ∙ , ∙ , ∙ =Johansen part( (Norlin, 2012) 
, 	 = repeffekten (EKS, 2004) får inte blir större än 25% av Johansen part 

= länden på förbindaren som sitter fast i virket 
Insättning ger 

Det karakteristiska virkets bärförmåga blir då: 

, 0,082 ∙ ∙ , 0,082 ∙ 350 ∙ 4 , 18,93	 ⁄  

= 31,5 mm 
4	  

,

0,4 ∙ 18,92 ∙ 31,5 ∙ 4 954

1,15 ∙ 2 ∙ , ∙ , ∙
,

4
1228 

, 954 

,
∙ 954 0,8 ∙ 954

1,3
587	  

En uppskattning görs för att preliminärt välja n antal förbindare 
 
För att klara av normalkraften, Nd behövs 

,

,

,
20 stycken förbindare 

 
Hålplåten är 140 millimeter bredd antas ett vertikalt avstånd mellan förbindargrupperna 110 
millimeter 
Dimensionerande momentkapacitet blir 

,

,
9 stycken förbindare 

Det blir totalt 29 stycken förbindare. 
Förbandet kommer ha en plåt på var sidan om underramen. 
Prövar med att placera ut 8+8 på varje sida. Detta ger ett symetriskt mönster och underlättar 
beräkningar. 
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Kontroll av brottsgränstillstånd 
Lasteffekter 

Kraften på enskild förbindare beräknas i elastiskt stadium ger: 

	
∙

	

	
∙

 

= antal spikar i förbindargruppen 

(förbindargruppens polära tröghetsmoment) = ∑ ∑  

6 ∙ 50 30 4 ∙ 40 20 8 ∙ 40 41200	  

= enskild förbindares avstånd till förbindargruppens tyngdpunkt 
 

(förbindargruppens moment) = 0,534	  
Den förbindare som har störst avstånd till förbindargruppens tyngdpunkt beräknas 
Maximal kraft som påverkar en förbindare blir då: 

	 , ∙

∙

, ∙ ∙

∙
324,39 

	
0,534 ∙ 10 ∙ 40

2 ∙ 41200
259,22 

324,39 259,22 415	 587	  
Vilket är tillräckligt. 

 
Undersöker förbandets rotationsstyvhet. 

Förbindrare antas ha sammastyvhet. 
Förbindargruppens rotationsstyvhet beräknas 

∙ 2 ∙ ∑ ∙ 2 ∙  (Norlin, 2012) 
 

2
3

441,1	 /  
, ∙ ,

661,65	 /  (för icke förborrade spikar) 

Figur 12 Förbindarans placering i gruppen och dess 
tyngdpunkt 
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534000
36346640

0,0147	  

 
Från lastfall beräknas rotationsvinkeln på en kontinuerlig underram motsvarande längd som 
hålplåten 

/ 6
2

0,3 2 ∙ 534 534

6 ∙ 210 ∙ 10 ∙ 0,0015 ∙ 0,1412

0,0011120367 

2 0,00222	  
 

0,01469
0,0222

6,6 

Förbandet måste bli 6,6 gånger styvare om det ska vara likvärdigt den kontinuerliga 
underramsbalken. Det vill säga att fler förbindare måste till för att öka tröghetsmomentet i 
spikgrupperna. 
 

4 Slutsatser  
Takstolen som analyserats tillhör den vanligaste typen av takstolar för svenska enplanshus. Det är 
lätt att förstå varför, då den är relativt enkel och billig att bygga och ger stora spännvidder.  

Efter en dimensioneringsberäkning (se Bilaga 4) har spänningar beräknats och ett kraftspel 
blottats. Det visar sig att överramen utsätts för en böjspänning och tryckspänning. 
Knäckningsrisken ligger närmast upplagen. Det beräkningar som gjorts förutsätter att takstolen är 
förhindrad att böja ut i den veka riktning genom vippning. 

Underramen utsätts för en böjspänning men även en dragspänning.  Böjspänningarna 
maximum uppstår vid diagonalknutpunkterna medan den största dragspänningen blir närmast 
upplagen. 

Den yttersta diagonalen räknat från takstolens mitt utsätts endast för en tryckande kraft. 
Denna måste kontrolleras för knäckning. Visar det sig att det finns en risk för knäckning kan 
denna avstyvas för att förhindra att diagonalen knäcks. Ett sätt var att förändra profilen på 
diagonalen till ett T-tvärsnitt. Då ökar strävans styvhet med tre till fem gånger det ursprungliga 
värdet. Det finns även andra sätt att öka styvheten som till exempel montera en stålskena som har 
en u-profil på strävan. 

Den andra diagonalen utsätts endast för en dragspänning.  
Det som påverkar förbandets bärförmåga och styvhet är förbindarnas placering, dimensioner 

virkets densitet. Detta leder till att styvheten i förbandet är begränsad av virkets dimensioner. Att 
konstruera ett förband med samma styvhet som en kontinuerlig underram är både svårt och 
onödigt. Eftersom ett helt styvt förband ökar momentbelastningen i förbandet. För att göra 
förbandet mer styvt kan fler förbindare, en längre hålplåt och till en viss gräns grövre virke, 
användas. Beroende på förbandets geometri finns olika empiriska utryck för att beräkna 
bärförmågan. 
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4.1Framtid 
Takstolen är en viktig byggnadsdel, och förväntningarna att den både ska vara estetiskt tilltalande 
och uppfylla alla säkerhetsnormer och intressanta framtida undersökningar kan vara hur än mer 
komplicerade takstolsstrukturer påverkas av laster och tillvägagångsättet vid konstruktion, vilka 
förstärkningsmetoder som finns till hands för att bygga slankare konstruktioner och hur estetik 
och normer ska kombineras. 

Förband i träkonstruktioner och att hur de optimalt kan konstruerat med hänsyn till ekonomi, 
stabilitet och säkerhet kan vidare utredas för att spara miljön och spara pengar. Vilken kan leda 
slankar konstruktioner men med samma krav på funktion.  Även analysera 
dimensioneringsmetodernas tillförlitlighet och den sannolikhetsteori som ligger grund för 
partialkoefficientmetoden är viktiga.  
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4 Bilagor 
4.1 Bilaga 1 
4.1.1 Beräkningar för effektbehovet 
 
Teckenförklaring 
Symboler Förklaring Enhet Bestämt värde 

,  effektbehov   

,  
dimensionerande 
innetemperatur  20 

EUT1 
Extrem utetemperatur för 
lätta byggnader  -22 

,  
dimensionerande 
utetemperatur  EUT1+4= -18 

 area   

 värmegenomgångskoefficient  

 massflöde läckluft   

 
specifik värmekapacitet för 
luft 1010 

 massflöde ventilation   

å 
Verkningsgrad på 
värmeväxlare - 0,80 

 Totalt uppvärmd area  101,2 
Tabell 8 

, ∑ , , ∙ , , 1 å ∙ ∙ ,  (ekv. 1) 
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Läckluft från varje rum 
Läckluftsflödet är antaget till 8 % av flödesbehovet i rum med yttervägg 
Tilluft- och frånluftsbehovet har bestämts från BBR 2002 
 

Utrymme 
Area 

 

Tilluft 

 

Frånluft 

 

Läckluft	

) 

Kök 12,4 0,01 0,0008 
Vardagsrum/matrum 35,6 0,0125 0,0010 

Toalett 1,2 0,01 0,0000 
Badrum 7,4 0,013 0,0010 

Sovrum 1 13,3 0,0080 0,0006 
Sovrum 2 7,8 0,0040 0,0003 
Sovrum 3 7,5 0,0040 0,0003 

Hall 1 8,7 0,0031 0,0002 
Hall 2 5,5 0,0019 0,0002 
Förråd 1,7 0,0006 0,0000 

Summa  101,2 0,0340 0,033 0,0045 
Tabell 9 Sammanställning av läckluftsflödet baserat på ventilationsbehovet 

 
Effektbehov för varje rum 
Beräkningar för varje rum har ekv. 1 används 
 

Kök 
Area	
( ) 

U-värde 
( / )

 
( / )

Tjocklek 
( ) 

UA	
( / ) 

Väggar 12,7 0,1 0,04 0,4 1,1 
Fönster 4,8 1,3     6,2 
Tak 12,4 0,1 0,04 0,5 0,9 
Golv 12,4 0,1     1,7 
Dörr 0,0 0,0     0,0 
Summa 42,4       9,9 

	( ) 536,9         
 med köldbryggor	( ) 580         

Tabell 10 Värdetabell för beräkning av effektbehovet i köket 

Vardagsrum 
Area	
( ) 

U-värde 
( / )

 
( / )

Tjocklek 
( ) 

UA	
( / ) 

Väggar 22,2 0,1 0,04 0,4 1,9 
Fönster 7,7 1,3     10,0 
Tak 35,6 0,1 0,04 0,5 2,5 
Golv 35,6 0,1     4,8 
Dörr 0,0 0,0     0,0 
Summa 101,0       19,2 

	( ) 929,3         
 med köldbryggor	( ) 1023         

Tabell 11 Värdetabell för beräkning av effektbehovet i vardagsrummet 
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Toalett 
Area	
( ) 

U-värde 
( / )

 
( / )

Tjocklek 
( ) 

UA	
( / ) 

Väggar 0,0 0,1 0,04 0,4 0,0 
Fönster 0,0 1,3     0,0 
Tak 1,2 0,1 0,04 0,5 0,1 
Golv 1,2 0,1     0,2 
Dörr 0,0 0,0     0,0 
Summa 2,4       0,2 

	( ) 133,8         
 med köldbryggor	( ) 117         

Tabell 12 Värdetabell för beräkning av effektbehovet i toalettutrymmet 

Badrum 
Area	
( ) 

U-värde 
( / )

 
( / )

Tjocklek 
( ) 

UA	
( / ) 

Väggar 4,33 0,08 0,04 0,4 0,4 
Fönster 0,42 1,30     0,5 
Tak 7,41 0,07 0,04 0,5 0,5 
Golv 7,41 0,14     1,0 
Dörr 0,00 0,00     0,0 
Summa 19,57       2,4 

	( ) 302,4         
 med köldbryggor 	( ) 300         

Tabell 13 Värdetabell för beräkning av effektbehovet i badrummet. 

Sovrum 1 
Area	
( ) 

U-värde 
( / )

 
( / )

Tjocklek 
( ) 

UA	
( / ) 

Väggar 15,69 0,08 0,0400 0,4 1,3 
Fönster 2,57 1,30     3,3 
Tak 13,26 0,07 0,0400 0,5 0,9 
Golv 13,26 0,14     1,8 
Dörr 0,00 0,00     0,0 
Summa 44,77       7,4 

	( ) 410,0         
 med köldbryggor( ) 442         

Tabell 14 Värdetabell för beräkning av effektbehovet i sovrum 1 

Sovrum 2 

Area	
( ) 

U-värde
( /

) 
 

( / ) 
Tjocklek 

( ) 

UA

( / ) 

Väggar 12,65 0,08 0,0400 0,4 1,1 
Fönster 1,35 1,30     1,8 
Tak 7,83 0,07 0,0400 0,5 0,6 
Golv 7,83 0,14     1,1 
Dörr 0,00 0,00     0,0 
Summa 29,66       4,4 

	( ) 233,2         
 med köldbryggor( ) 253         

Tabell 15 Värdetabell för beräkning av effektbehovet i sovrum 2 
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Sovrum 3 

Area	
( ) 

U-värde
( /

) 
 

( / ) 
Tjocklek 

( ) 

UA

( / ) 

Väggar 5,15 0,08 0,04 0,4 0,4 
Fönster 1,35 1,30     1,8 
Tak 7,54 0,07 0,04 0,5 0,5 
Golv 7,54 0,14     1,0 
Dörr 0,00 0,00     0,0 
Summa 21,58       3,7 

	( ) 194,0         
 med köldbryggor( ) 223,0         

Tabell 16 Värdetabell för beräkning av effektbehovet i sovrum 3 

Hall 1 

Area	
( ) 

U-värde
( /

) 
 

( / ) 
Tjocklek 

( ) 

UA

( / ) 

Väggar 5,15 0,08 0,0400 0,4 0,4 
Fönster 1,01 1,30     1,3 
Tak 8,72 0,07 0,0400 0,5 0,6 
Golv 8,72 0,14     1,2 
Dörr 1,80 0,90     1,6 
Summa 25,40       5,2 

	( ) 245,6         
 med köldbryggor( ) 271         

Tabell 17 Värdetabell för beräkning av effektbehovet i hall 1. 

Hall 2 

Area	
( ) 

U-värde
( /

) 
 

( / ) 
Tjocklek 

( ) 

UA

( / ) 

Väggar 2,50 0,08 0,04 0,4 0,2 
Fönster 0,00 1,30     0,0 
Tak 5,50 0,07 0,04 0,5 0,4 
Golv 5,50 0,14     0,7 
Dörr 0,00 0,00     0,0 
Summa 13,50       1,3 

	( ) 82,2         
 med köldbryggor( ) 87         

Tabell 18 Värdetabell för beräkning av effektbehovet i hall 2 

Förråd 

Area	
( ) 

U-värde
( /

) 
 

( / ) 
Tjocklek 

( ) 

UA

( / ) 

Väggar 0,00 0,08 0,04 0,4 0,0 
Fönster 0,00 1,30     0,0 
Tak 1,72 0,07 0,04 0,5 0,1 
Golv 1,72 0,14     0,2 
Dörr 0,00 0,00 0,0
Summa 3,44 0,4

	( ) 21,0         
 med köldbryggor( ) 24         

Tabell 19 Värdetabell för beräkning av effektbehovet i förrådet 

∑  förlustfaktorn	 54.1

, , 	( ) 2885

, ,  med köldbryggor( ) 3318
Tabell 17 Förlustfaktorn och det summerade effektbehovet 
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Energibehovet 
För uppvärmning 

∙ 1 å ∙ ∙ ∙  

Malmös normaltemperatur ger  = 66500 gradtimmar 
 

/å  
5,0 

 
 med köldbryggor /å  5,8 

  
Tabell 18 Energibehovet 
För tappvarmvatten 

800	
å

 per person (Sveby, 2009) 

Huset är byggt för fyra personer. Vilket resulterar i en förbrukning på 3,2 MWh/år 
 
Specifik energianvändning 

101,4
89 / å  

 
Ok enligt BBR där gränsvärdet är 89 / å  för hus byggda i klimatzon 3. 
 Beräkning av köldbrygga 

ä , 	 /  1	  Δ 38  ä 0,08 ∙ 1 ∙ 38 3,04	 /  

, 	 /  4	  Δ 12  0,135 ∙ 1 ∙ 12 6,48	 /  

18,27	 /  
Läckflödeskoefficient 

ä

Δ ∙ l
18,27 3,04 6,48

38 ∙ 1,3
0,177	 /  

 

 
Figur 8 Värmeflödet genom grundplattan vid yttervägg  
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, ∗
∙
2

5000  

4.1.2 Beräkningar radiatorsystem 
Systemet består av s.k. blårör med dimensionerna: 
Dimension, DN 10 15 20 
Innerdiameter, mm 12,5 16 21,6 
Tabell 19 Lista över motsvarande innerdiametrar 

 
Motstånd   
Radiator 5 5
Retur ventil 20 20
Böj 1,5 1,5     

Fjärrvärmeväxlare 15     

Chunt 
30

 
   

T-korsing 1     

     
Tabell 20 Använda motstånd i beräkningar 

 

Tabell 21 Resultat av beräkningar av tryckfall i radiatorsystemet 

 
 

Sträcka 
Längd 
L 

 

Effekt 

 
 

Effekt 

 

Ansl. 
   

Hast  ⁄   Friktion rör 
Engångsmotstånd 

allmänna 
Engångsmotstånd avgrening 

Summa 
tryckförlus

ter i 
delsträcka 

Summa 
tryckförlus
ter totalt 

nr  (m) 
(W) 
 

(kg/s)  (DN)  ⁄   (Pa) 
R 

(Pa/m) 
(Pa)  Σ   Σ

∙
2

(Pa) 
(m/s) 

 
∙
2

(Pa) 

 
(Pa) 

 
(Pa) 

1_1  11,358  102  0,002  10  0,023  0,26  1,08  12,3  19060 5006  0,089  1  3,93  5022  5022 

1_2  5,68  358  0,009  10  0,089  3,93  16,50  93,7  0  0,0  0,148  1  10,88  104  5126 

1_3  7,75  588  0,014  10  0,14  10,88  39,29  304,5  0  0,0  0,200  1  19,86  324  5451 

1_4  3,916  1373  0,033  15  0,2  19,86  50,40  197,4  3  59,6  0,180  2  62,06  319  5770 

5  1,212  3205  0,077  20  0,25  31,03  49,50  60  0  0,0  0,250  2  72,39  132  5902 

6  2,77  3319  0,079  20  0,27  36,19  55,00  152,4  48  1737  0,000  0  0,00  1889  7792 

Från hall 
2                               

2_1  4,662  545  0,013  10  0,12  7,15  25,3  117,9  725  5186  0,250  1  31,03  5334  5334 

2_4  5,86  1090  0,026  10  0,25  31,03  81  474,7  0  0  0,270  2  72,39  547  5881 

2_3  11,834  1909  0,044  15  0,27  36,19  77  911,2  0  0  0,250  2  62,06  973  6855 

5  1,212  3205  0,077  20  0,25  31,03  49,5  60,0  0  0  0,270  2  72,39  132  6987 

6  2,77  3319  0,079  20  0,27  36,19  55  152,4  48  1737  0,000  0  0,00  1889  8877 

Från vardagsrum 
                             

3_1  10,972  478  0,011  10  0,1  4,97  19,25  211,2  1030  5114  0,180  1  16,09  5341  5341 

3_2  7,166  819  0,018  10  0,18  16,09  55  394,1  0  0  0,270  2  72,39  466  5808 

3_3  11,834  1909  0,044  15  0,27  36,19  77  911,2  0  0  0,250  2  62,06  973  6781 

5  1,212  3431  0,077  20  0,25  31,03  49,5  60,0  0  0  0,270  2  72,39  132  6913 

6  2,77  3319  0,079  20  0,27  36,19  55  152,4  48  1737  0,000  0  0,00  1889  8803 

Från sovrum 1 
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Figur 9 Pumpkurva för cirkulationspump ALPHA2L-15-40 Källa: Grundfors

Figur 10 Radiatorsystemets systemkurva 
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Figur 11 Principskiss över radiatorsystemet. 
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4.2 Bilaga 2 
4.2.1 Vattenförsörjning 

Tappkallvatten Ledn. Nr 

Anslutet 
normflöd

e, KV 
(l/s) 

Ledningtyp

Dim enl. 
kopp-
tabell 
(mm) 

Dim enl. 
förd.-
tabell 
(mm 

Justerad dim. Pga 
fördelare>koppledn. 

Rörtyp 

Diskbänk 1 0,2 Koppl.ledn. 15x1 Cu 
Diskmaskin 2 0,2 Koppl.ledn 15x1 Cu 

Tvättställ 3 0,2 Koppl.ledn 15x1 Cu 
WC1 4 0,1 Koppl.ledn 12x1 Cu 
WC2 5 0,1 Koppl.ledn 12x1 Cu 

Tvättställ 6 0,2 Koppl.ledn 15x1 Cu 
Tvättmaskin 7 0,2 Koppl.ledn 15x1 Cu 

Badkar 8 0,3 Koppl.ledn 15x1 Cu 
Summa 1,5 

Fördelning 1 9 0,4 Fördel.ledn. 15x1 18x1 Cu 
Fördelning 2 10 1,6 Servisledn. 32x2,9 PEM 
Fördelning 3 11 0,3 Fördel.ledn. 15x1 18x1 Cu 
Fördelning 4 12 0,8 Fördel.ledn. 18x1 Cu 
Fördelning 5 13 0,7 Fördel.ledn. 18x1 Cu 
Fördelning 6 14 0,5 Fördel.ledn. 15x1 18x1 Cu 

Tabell 22 Sammanställning av tappkallvattnet. 

 
 
 

Tappvarmvatten Ledn. Nr 
Anslutet 

normflöde 
VV 

Ledningstyp
Dim enl. 

kopp-tabel 
(mm) 

Dim enl. 
förd.-
tabell 
(mm) 

Justerad dim. Pga 
fördelare>koppledn. 

Rörtyp

Diskbänk 1 0,2 Koppl.ledn. 15x1 Cu 
Diskmaskin 2 0 Koppl.ledn. 15x1 Cu 

Tvättställ 3 0,2 Koppl.ledn. 15x1 Cu 
WC1 4 0 Koppl.ledn. 12x1 Cu 
WC2 5 0 Koppl.ledn. 12x1 Cu 

Tvättställ 6 0,2 Koppl.ledn. 15x1 Cu 
Tvättmaskin 7 0 Koppl.ledn. 15x1 Cu 

Badkar 8 0,3 Koppl.ledn. 15x1 Cu 
Summa 0,9 

Fördelning 1 9 0,2 Fördel.ledn. 15x1 18x1 Cu 
Fördelning 2 10 
Fördelning 3 11 0,2 Fördel.ledn. 15x1 Cu 
Fördelning 4 12 0,5 Fördel.ledn. 18x1 Cu 
Fördelning 5 13 0,5 Fördel.ledn. 18x1 Cu 
Fördelning 6 14 0,3 Fördel.ledn. 15x1 18x1 Cu 

        
Tabell 23 Sammanställning av tappvarmvattnet. 
  



25 
 

 

Tryckfallsberäkning 
Ledn. 

Nr 

Anslutet 
normflöde
, KV(l/s) 

Ledningsty
p 

Dim, 
(mm) 

Läng
d (m)

Tryckfall(kPa/m
) från nomogram 

Tryckfal
l 

(kPa) 
Tvättställ 3 0,2 Koppl.ledn. 15x1 0,4 4 1,6 
Badkar 8 0,3 Koppl.ledn. 15x1 1,4 9 12,6 

Fördelning 2 10 1,6 Servisledn 28x4 15,2 1,5 22,8 
Fördelning 3 11 0,3 Fördel.ledn 18x1 0,8 3 2,4 
Fördelning 4 12 0,8 Fördel.ledn 18x1 5,8 20 116 
Fördelning 5 13 0,7 Fördel.ledn 18x1 0,5 18 9 
Fördelning 6 14 0,5 Fördel.ledn 18x1 0,8 8 6,4 

Tabell 24 Sammanställning av det lägsta- och störstatryckfallet 

Längden på servisledningen är 15,2 m. Längden från hus till tomtgräns är 12,5 m.  
Servisdjup i gatan: 2 m 
Hussockel: 0,4 m 
Blandarhöjd: 1,1 m 
Tryckfallet pga höjdskillnad: 35 kPa 

Summa tryckfall i blandaren längst bort(kPa) 200
Trycket i blandaren 368
Summa tryckfall i närmsta blandaren(kPa) 47 
trycket i blandaren 503

Tabell 25 Resultat från tryckfallsberäkning. 

Spillvatten Ledn.nr
Anslutet 
normflöde Ledningstyp Dim, rör Enligt 

min. 
Fall 
(‰) 

djup 
diff 
(cm) Längd(m)   

Diskbänk/diskmaskin S1 1,2 Anslutning 50 Bil. B tab 2 15 7,2 4,8   
Tvättställ S2 0,6 Anslutning 40 Bil. B tab 2 15 0,5 0,3   
Intallationsrum S3 1,5 Anslutning 75 Bil. B tab 2 17,5 1,6 0,9 avluftad
WC1 S4 1,8 Anslutning 100 Bil. B tab 2 15 1,1 0,7   
WC2 S5 1,8 Anslutning 100 Bil. B tab 2 15 0,9 0,6   
Tvättställ/Tvättmaskin 
> 5kg S6 1,8 Anslutning 100 Bil. B tab 2 15 1,2 0,8   
Badkar m. golvbrunn S7 1,5 Anslutning 75 Bil. B tab 2 15 3,2 2,2   
                    
Samlingsrör S8 3,3 Samling 100 Bil. B tab 3 15 0,6 0,4 avluftad
Samlingsrör S9 3,9 Samling 100 Bil. B tab 3 14 1,1 0,8   
Samlingsrör S10 5,1 Samling 100 Bil. B tab 3 13,5 1,8 1,3 avluftad
Samlingsrör S11 3,3 Samling 100 Bil. B tab 3 15 0,8 0,5   
Samlingsrör S12 5,1 Samling 100 Bil. B tab 3 15 6,6 4,4   
Samlingsrör S13 10,2 Samling 100 Bil. B tab 3 12 1,0 0,8 avluftad

Tabell 26 Sammanställning från spillvattendimensionering 
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Figur 12 blandare till badkar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13 typritning 

 
Diagram 1 Tryck och flödesdiagram 
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Figur 14 blandare tvättställ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 2 tryck- och flödesdiagram 
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4.3 Bilaga 3 
4.3.1 Ventilation 
 
Ventilationsbehov         
 Alternativ   1 2 3 

Utrymme 
Area 
(m2) 

 
, ∙  
(l/s) Tilluft (m3/s) 

Frånluft 
(m3/s) 

Kök 12,4    0,01
Vardagsrum/matrum 35,6 0,0125   
Toalett 1,2    0,01
Badrum 7,4    0,013
Sovrum 1 13,3 0,0080   
Sovrum 2 7,8 0,0040   
Sovrum 3 7,5 0,0040   
Hall 1 8,7 0,0031   
Hall 2 5,5 0,0019   
Förråd 1,7 0,0006   
Summa 101,2 0,0340 0,033

Tabell 27 Sammanställning av ventilationsbehovet. 

Alternativ l/s 
1 35,4165
2 34,0320
3 33

Tabell 28 Resultat från ventilationsbehovs beräkning 

 

Ventilationsberäkningar tilluft 

Delsträcka flöde m3/s 
d 
mm z 

u 
m/s L m 

R 
N/m3m

delta p 
N/m3 

A-B 0,035 160   1,76 1 0,3 0,3 
B 90 böj 0,035 160         1,0 
B-C 0,035 160   1,76 0,93 0,3 0,3 
C-D1 0,035 160   1,76 2,5 0,3 0,8 
C 90 böj 0,035 160         1,0 
D1-D2 0,035   0,05 1,76     0,1 
D2-E1 0,016 125   1,3 1,7 0,25 0,4 
E1-E2 0,016   -0,05 1,3     -0,1 
E2-F1 0,012 100   1,53 2,65 0,4 1,1 
F1-F2 0,012   -0,03 1,53     0,0 
F2-G 0,008 100   1 1,85 0,2 0,4 
G 90 böj 0,008           1,0 
G-H 0,008 100   1 4,6 0,2 0,9 
H 90 böj 0,008 100   1     1,0 
H-H1 0,008 100   1 0,5 0,2 0,1 
Tilluftsdon-H1   100         50,0 
Summa         15,73   58,2 
Tabell 29 Sammanställning av 
tryckfallsberäkning för tilluft 
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Avgreningar 

Delsträcka flöde m3/s d mm z u m/s L m R N/m3m delta p N/m3 
D1-D3 0,019 125   1,58 4,6 0,33 1,5 
D1-D3 T-skarv     0,9 1,76     1,7 
D3 90 böj   125   1,58     1,0 
D3-D4 0,019 125   1,58 0,5 0,33 0,2 
Tilluftsdon -D4   125         50,0 
E1-E3 0,004 100   0,5 2,2 0,09 0,2 
E1-E3 T-stycke 0,004   0,9 1,3     0,9 
E3 90 böj   100   0,5     1,0 
E3-E4 0,004 100   0,5 0,5 0,08 0,0 
Tilluftsdon E4   100         50,0 
F1-F2 0,004 100   0,5 1,9 0,09 0,2 
F1-F2 T -stycke 0,004   0,9 1,53     1,3 
F3 90 böj 0,004 100   0,5     1,0 
F3-F4 0,004 100   0,5 0,5 0,08 0,0 
Tilluftsdon F4   100         50,0 

Tabell 30 Sammanställning av tryckfallsberäkning för tilluft. 

 
Strypning med Spjäll Pa 

0,4 
2,3 
0,9 

Tabell 31 Strypning 
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Principskiss över tilluftssystemet. 
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Ventilationsberäkningar frånluft 

Delsträcka flöde m3/s d mm z u m/s L m 
R 
N/m3m 

delta p 
N/m3 

A-B 0,035 160   1,76 1 0,3 0,3
B 90 böj 0,035 160         1,0
B-C1 0,035 160   1,76 0,1 0,3 0,0
C1-C2 T-stycke 0,035   -0,02 1,76     0,0
C2-D1 0,025 160   1,26 0,96 0,17 0,2
D1-D2 T-stycke 0,025   0,02 1,26     0,0
D2-E 0,013 100   1,66 4,23 0,49 2,1
E 90 böj   100   1,66     1,0
E-F1 0,013 100   1,66 4,16 0,49 2,0
F1-F2 0,013 100   1,66 0,5 0,49 0,2
Frånluftsdon F2   100         80,0
Summa         10,95   86,8

Tabell 32 Sammanställning av tryckfallberäkning för frånluft. 
 

 

Avgreningar 

Delsträcka 
flöde 
m3/s d mm z u m/s L m 

R 
N/m3m 

delta p 
N/m3 

C1-C3 0,0100 100   1,27 0,8 0,28 0,2 
C1-C3 T-
stycke     0,9 1,76     1,7 
C3-C4 0,0100 100   1,27 0,5 0,28 0,1 
C3 90 böj 0,0100 100   1,27     1,0 
Frånluftsdon   100         80,0 
D1-D3 T-
stycke 0,0254   0,9 1,26     0,9 
D1-D3  0,0124 100   1,58 0,6 0,33 0,2 
D3-D4 T-
stycke 0,0124   -0,2 1,58     -0,3 
D4-D6 0,0100 100   1,27 0,9 0,29 0,3 
D6 90 böj 0,0100 100         1,0 
D6-D7 0,0100 100   1,27 0,5 0,29 0,1 
Frånluftsdon 
D7   100         80,0 

Tabell 33 Sammanställning av tryckfallberäkning för frånluft. 

 

Avgreningar till förråd 

Delsträcka flöde m3/s 
d 
mm z u m/s L m 

R 
N/m3m 

delta p 
N/m3 

D4-D5 T-stycke 0,0124   0,9 1,58     1,3 
D4-D5 0,0024 63   0,77 0,5 0,23 0,1 
Frånluftsdon D5   63         50,0 

Tabell 34 Sammanställning av tryckfallberäkning för frånluft. 
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Strypning med spjäll 
Pa 

2,5 
3,2 

Tabell 35 Strypning 

Strypning med spjäll pannrum Pa 
29,6 

Tabell 36 Strypning 

 

Principskiss Frånluft 
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4.4 Bilaga 4  
4.4.1 Dimensionering av takstol 
Inledning 
En dimensionering av typ W- takstol kommer att utföras. Takstolen närmast gaveln blir den 
dimensionerande då denna upptar en 10 % större last än de andra. Detta kommer av att 
taktäckningen tvärs takstolarna fungerar som kontinuerliga balkar över flera stöd. 
Laster och Lastnedräkning 

 
Figur 15 

För att få fram normalkraften i fackverket används (Johannesson & Vretblad, 2008) sid 42 
balktabell 426, fall 1, 3 och 5. 
Antag att överramen är statiskt obestämd, fritt upplagd balk och med tre stöd. Och underramen 
likaså, fast med 4 stöd. Upplagsreaktionerna motsvarar punktlaster i varje knutpunkt. 

ö, ö ,  

,  

,  
 

 
Figur 16 

Ur (Johannesson & Vretblad, 2008) tabell 426 fall 1 hämtas 
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0.375  
1.250  
0.375  
0.125  

Tvärkraften bli störst i Punkten B 
	27°

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 18 Statiskt obestämd fritt upplagd balk. 

Upplagsreaktioner fås ur (Johannesson & Vretblad, 2008) tabell 426 fall 3 och 5 
0.400 0.050  
1.100 0.550  

 
 

Momentet blir störst i mittstöden 
0.100 0.050  

Tvärkraften blir störst i F och G 
 

 
 

Figur 17 Tvärkraft- och momentdiagram.
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Figur 19 Tvärkraftsdiagram och momentdiagram. 

 
Figur 20 Med alla punktlaster samt upplag. 

2 0.5 3  
Normalkrafterna beräknas enligt knutpunktsmetoden 
Punkt A  

 
Figur 21 

↑ °  

63°
 

→	 27° 0 
27° 
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Punkt B 

 
Figur 22 

↑ 63°- 	 63° 	 33° 0 
→ 	 57° 	 27° 27° 0 

57°
27°

 

57° 63°
27° 33°

 

Punkt F 

 
Figur 23 

↑ 	 ° 	 °  

33°
 

→ 	 57°+ 	 57° 0 
	 57° 	 57° 

 
Brottsgränskontroll 
Följande Karakteristiska laster har bestämts 

Snölast Malmö 1.0	 	
   ur Boverkets författningssamling tabell C-9 

	   ur EN 1991-1-3  ekv (13), (5.1) 
0.8	 1.0 1.0 

Detta ger S= 0.8 kN/m2 
Den belastade ytan ökas med 10 % 
c/c= 1.2 m 

0.5	 / 2   ur BFS 2011:10 EKS 8 tabell C-1 
Variabla laster 
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 1.2	 ∙ 1.1 ∙ 0.8 1.056  

 ä , 1.2	 ∙ 1.1 ∙ 0.5 0.66 /  
 
Egenvikter 
Underram 
Gips = 0.013	 ∙ 1.2 	 ∙ 9.81 ∙ 900	 = 0.138 kN/m 
Glesbräda =	0.022	 ∙ 	1.2	 ∙ 500 0.129	 /  
Mineralull = 0.5∙ 1.2 ∙ 9.81 ∙ 30 0.177	 /  

, 0.444 ∙ 1.1 0.488	 /  
Överram 

Takplåt = 0.0006 ∙ 1.2 ∙ 9.81 ∙ 7800 0.0551  

Råspont	 0.022 ∙ 1.2 ∙ 9.81 ∙ 500 0.129  

Takpapp = 1.2 ∙ 9.81 ∙ 0.5 0.005  

ö , 0.685 ∙ 1.1 0.208  

 
	 , ; ; , , ; , , , 	  ur BFS 2011:10 EKS 8 tabell B-3  

ekv 6.10b 
	 0.91			 1.35			 1.50		 0.89			 0.7	 ö 	 		 

	 0.6		 ö 	 ö  
Snölasten är den mest ogynnsamma. Fall 1 

	 ö , , 0.91 ∙ 0.89 ∙ 1.35 ∙ 0.208 0.91 ∙ 1.50 ∙ 1.056 1.67  

	 , 0.534  

, , , 0.91 ∙ 1.5 ∙ 0.7 ∙ 0.66 0.631	 /  
Säkerhetsklass 2 gäller = då det ligger någon risk för allvarlig personskada. 
Bärförmågan i överramen beräknas  
Konstruktionsvirke av typ C24 
Bredden är b = 45 mm 
De dimensionerande värdena för moment, tryck, drag och skjuvning 

0.8																			 1.3	 ö 	 ä 
 

 		 ,  24 14.77 MPa 

, ,     =
	

				 , ,    =
.

.
 21 = 12.92 MPa 

, ,  		 , ,  14 8.62 MPa 

,  		 ,  4 2.46 MPa 
Momentet i överramen A-C 

2.211	  

1.67  
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0.125 = 0.125 ∙ 1.67 ∙ 2.211 1.02	  

Rektangulärt tvärsnitt ger ,  

,
,

,
, ∙   

1.3

.

 minsta värdet väljs     

,
1.02 ∙ 10

45 ∙
6 ∙ 150 .

14.77	  

h= 145 mm väljs  					 , 6.42 14.77	  OK!! 
Utnyttjandegrad 43 % 
Tvärkraften i överramen A-C 

	27°
2

2.06	  

ä 	 ä
∙ 1.5
∙ ,  

 =0.67 för konstruktionsträ, reduktionsfaktor som beaktar risken för torrsprickor 
0.71	 2.46	  OK!!! 

Utnyttjandegrad 28 % 
Knäckning i överramen då den utsätts för både tryck och moment. 
Ur Eurokod 5 avsnitt 6.3.3 sid 47 ekv 6.35 hämtas 

, ,

, , ,

,

,
1 

63°
19.29	  

Vi söker ,  

2.482 		 145  
Vi reducerar längden med 0.9 då faktorn 1.0 ger en för hög säkerhetsfaktor 
Slankhetstalet 53.37 
				 , , 21	  

   . 7.4	  
Relativa slankhetsparametern beräknas 

,
				 , ,

	 .
0.90 hämtar ur Eurokod 5 avsnitt 6.3.2 sid 44 ekv 6.22 

0.5 1 , 0.3 , 0.97							 å	 0.2   ekv 6.28 

,
,

0.76     ekv 6.26 

, 	 ,
	 , ,  

, ,

, , ,

,

,
1 

19.29 ∙ 10
0.758 ∙ 0.045 ∙ 0.145 ∙ 12.92 ∙ 10

1.02 ∙ 10
45 ∙
6 ∙ 150 . ∙ 14.77

1	 

0.48 1       OK!! 
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Knäckning i diagonalen B-F endast tryckbelastad 
Konstruktionsvirke av typ C14 

57° 63°
27° 33°

4.14	  

Längden på diagonalen 
1.346	  

b = 45 mm 
Slankhetstalet 103.61 
				 , , 16	  

   . 4.7	  
Relativa slankhetsparametern beräknas 

,
				 , ,

	 .
1.92 hämtar ur Eurokod 5 avsnitt 6.3.2 sid 44 ekv 6.22 

0.5 1 , 0.3 , 2.51		 å	 0.2   ekv 6.28 

,
,

0.242 ekv 6.26 

, 	 ,
	 , ,  

, , 	
∙ , , 9.84	   

, , ∙ ∙ ,
38	  

, 4.00 9.84	  
h=95 mm väljs  
Utnyttjandegrad 40 % 
 
Diagonalen C-F endast dragbelastad 
Konstruktionsvirke C14  

, , 	
	 , , ∙  

1.3

.

 minsta värdet väljs 

7.42	  

, , 	
∙ , , 4.92	  

, , 	 ∙ ∙
	 , ,  

 
h = 95 mm väljs 1.13 MPa	  4.92 MPa  OK!! 
Utnyttjandegrad 23 % 
 
Underramen A-E är utsatt för både drag och moment 
Största momentet är i mittstöden 
Konstruktionsvirke av typ C24 
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0.100 0.050 0.100 ∙ 0.534 ∙ 2.949 0.050 ∙ 0.631 ∙ 2.949
0.738	  

,
,

,
, ∙  Rektangulärt tvärsnitt ger ,  

  
1.3

.

 minsta värdet väljs 

,
0.738 ∙ 10

45 ∙
6 ∙ 150 .

14.77	  

h = 145 mm 4.65	 14.77	  OK!! 
Utnyttjandegrad 32 % 
 
Tvärkraften blir störst i F och G 

1.72	  
∙ 1.5
∙ ,  

 =0.67 

1.72 ∙ 1.5 ∙ 10
45 ∙ 145 ∙ 0.67

0.59	 2.46	  

Utnyttjandegrad 24 % 
Drag och moment i A-E 
ur kompendiet ”Grunder för konstruktion med betong, stål och trä” avsnitt 5.8 ekv 5.9 sid 124 
1 , ,

, ,

,

,
1 

1
150
145

.

21.42 ∙ 10
45 ∙ 145 ∙ 8.62

4.68
14.77

1 

0.69 1   OK!! 
 
Ny last kombination, Nyttig last mest ogynnsam Fall 2 

ö, , , , 0.91 ∙ 1.5 ∙ 1.056 ∙ 0.6 0.865  

ö , 	 ö , 0.91 ∙ 0.89 ∙ 1.35 ∙ 0.208 0.227  

ö, ö , 1.09  

, 	 ö , 0.91 ∙ 0.89 ∙ 1.35 ∙ 0.488 0.534  

, , , 0.91 ∙ 1.5 ∙ 0.66 0.901  

7.59	  
0.904	  
3.01	  
0.497	  
3.19	  
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Knutpunkt A 

13.63	  
12.14	  

Knutpunkt B 
2.79	  
11.92	  

Knutpunkt F 
5.34	  
7.71	  

 
Underramen undersöks för moment och drag 

0.100 0.050 0.100 ∙ 0.534 ∙ 2.949 0.050 ∙ 0.901 ∙ 2.949
0.856	  

,
,

,
, ∙  Rektangulärt tvärsnitt ger ,  

  
1.3

.

 minsta värdet väljs 

,
0.856 ∙ 10

45 ∙
6 ∙ 150 .

14.77	  

h = 145 mm 5.39	 14.77	  OK!! 
Drag och moment i A-E 
ur kompendiet ”Grunder för konstruktion med betong, stål och trä” avsnitt 5.8 ekv 5.9 sid 124 
1 , ,

, ,

,

,
1 

1
150
145

.

12.14 ∙ 10
45 ∙ 145 ∙ 8.62

5.39
14.77

1 

0.58 1   OK!! 
Lastkombinationen med snölasten som mest ogynnsam blev den dimensionerande. 
Sammanfattning  
Överram A-C och C-E 
Böjspänningens dim.värde , =14.77 MPa 
Utnyttjandegrad 43 % 
h= 145 mm b= 45 mm 
skjuvspänningens dim.värde , 2.46	   
Utnyttjandegrad 28 % 
Diagonal B-F och D-G 
Tryckspänningens dim.värde , , 9.84	  
h=95 mm b = 45 mm  
Utnyttjandegrad 34 % 
Diagonal C-F och D-G 

, , 4.92	  
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h = 95 mm b = 45 mm  
Utnyttjandegrad 23 % 
Underram A-E 

, 14.77	   
h = 145 mm b = 45 mm 
Utnyttjandegrad 32 % 
skjuvspänningens dim.värde , 2.46	   
Utnyttjandegrad 24 % 
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4.5 Bilaga 5 
4.5.1 Materialval av taktäckning 
 
Normer enligt Boverkets byggregler, BBR 19 
Enligt Boverkets byggregler, BBR 19 kap. 5:22 Byggklasser har huset brandklass Br3. 
 
”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. (BFS 2011:26).” (Boverket, 2012) 
 
”5:62 Taktäckning 
Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning 
begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. 
(BFS 2011:26).” (Boverket, 2012) 
 
Boverkets brandnormer påverkar inte valet av taktäckningsmaterial. Materialen består av tegel, 
betong och plåt. Dessa är obrännbara och vara anses beständiga mot brand. Däremot är själva 
takpappen intressant ur brandsynpunkt, men den kommer inte att behandlas i detta arbete. 
 
”6:5325 Yttertak och vindsutrymmen 
Allmänt råd 
Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till 
taklutningen. 
Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta 
beaktas vid utformningen av taket.” (Boverket, 2012) 
 
”6:952 Fuktsäkerhet 
Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden 
skadas av fukt. 
Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet, 
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om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. 
Fuktskadade byggnadsdelar som utgör en väsentlig del av byggnadens 
konstruktion eller karaktär, får ändå behållas om andra åtgärder vidtas som 
skyddar inomhusmiljön från emissioner och mikroorganismer. 
En byggnads lufttäthet ska vara sådan att konvektion av fuktig luft inte medför 
att materialens högsta tillåtna fukttillstånd överskrids. (BFS 2011:26)” (Boverket, 2012). 
 
Alla valda takmaterial är lämpade för den aktuella taklutningen. Taklutning är 27 grader och 
risken för att vatten ska ta sig in under takpannorna bedöms vara liten. 

Bedömda egenskaper 
Beständighet 

Material Bedömning Källa 
Bety
g 

Tegelpannor ”Bränd lera är ett mycket beständigt och 
från åldringssynpunkt stabilt material.” 

(Riksantikvarieämbetet
, 2009) 

5 

 
Bandtäckt 

stålplåt(förzinkad) 
”De flesta legeringar av järn och stål 
korroderar i fuktig och syrehaltig miljö.” 

(Riksantikvarieämbetet
, 2009) 

3 

Betongpannor 

”Normalt har hårdnad cement och betong 
god beständighet mot stillastående vatten, 
alkaliska ämnen, oljor och svaga syror. 
Beständigheten är mindre god mot starka 
syror (neutralisering), klorider i gasform 
eller i vattenlösning (kloridangrepp) samt 
rinnande, i synnerhet surt, vatten 
(cementurlakning, erosion, förkrustning).” 

(Riksantikvarieämbetet
, 2009) 

4 

Tabell 37 

Med beständighet menas mot regn och vind. Surt regn förekommer och materialen har olika 
förmågor att motstå dessa. Det ska tilläggas att plåten har en god beständighet p.g.a. sin 
ytbeläggning som består av flera skikt.  
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Sex olika skikt kring en kärna på plåttak 

”Skissen visar ett exempel på hur en 
takplåt är uppbyggd: stål-kärna (1), 
zink- eller zink- och aluminiumskikt (2), 
passiverings-skikt (3), primer (4), 
akrylfärg (5) och skyddslack (6). ”  
 

Frostbeständig 

Material Bedömning Källa Betyg

Tegelpannor 

”När hålrummen i det brända teglet är 
mättade med vatten kan teglet sprängas 
sönder genom frysning eller 
saltkristallisation.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 3 

Bandtäckt 
stålplåt(förzinkad) 

”De flesta legeringar av järn och stål 
korroderar i fuktig och syrehaltig miljö. Om 
miljön är förorenad med gasformiga ämnen 
eller med korrosiva salter accelererar 
nedbrytningen.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

5 

Betongpannor 

”När betongen är starkt fuktig, med 
vattenfyllda sprickor och porer, och 
omväxlande fryser och tinar, är risken stor 
för frostsprängning.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

3 

Tabell 38 

Stålplåten anses helt frostbeständig. Det finns inga porer där fukt kan ansamlas och orsaka 
frostsprängning. I tegel och betong finns det mycket öppna porer som suger åt sig vatten och vid 
minustemperaturer kan det bli ett problem eftersom vatten expanderar vid frysning orsakar 
frostsprängning. 
 
Livslängd 

Material År Källa Betyg 
Tegelpannor 65 (Erlandsson & Jönsson, 1993) 5 

Bandtäckt 
stålplåt(förzinkad) 35 (Erlandsson & Jönsson, 1993) 3 

Betongpannor 40 (Erlandsson & Jönsson, 1993) 4 
Tabell 39 

Livslängden kan variera beroende på materialets kvalitet och tillverkning. Dessa siffror är 
uppskattade ur en litterär källa (Erlandsson & Jönsson, 1993) och visar ett ungefärligt genomsnitt. 
På så sätt har materialen rangordnats inbördes.  
  

 

Figur 24 Skikten i en takplåt källa: (Din byggare, 2011) 
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Färgstabilitet 

Material Bedömning Källa 
Bety
g 

Tegelpannor ”Keramer är färgstabila material.” 
(Riksantikvarieämbetet
, 2009) 5 

Bandtäckt 
stålplåt(förzinkad) 

”Färgstabiliteten är låg i de flesta fall eftersom den 
omgivande miljön i regel inte är statisk.” 

(Riksantikvarieämbetet
, 2009) 

2 

Betongpannor 
”Vanlig grå betong pigmenterad betong har god 
färgstabilitet, men ytorna kan missfärgas av 
angrepp från alger och liknande organismer” 

(Riksantikvarieämbetet
, 2009) 4 

Tabell 40 

Den stora skillnaden är att plåten har ett lager med färg som slits med tiden medan betong och 
tegel är genomfärgade och behåller sin färg även vid slitage. Även dessa bleks med tidens men 
inte lika snabbt som plåtens ytskikt. 
 

Miljöpåverkan vid tillverkning 

Material Bedömning Källa Betyg
Tegelpannor A (Sundahus, 2011) 5 

Bandtäckt 
stålplåt(förzinkad) B (Sundahus, 2011) 4 

Betongpannor B (Sundahus, 2011) 4 
Tabell 41 

Bedömningen är gjord av Sundahus. 
 
Drift och Underhåll (tillsyn) 

Material 

Underhållsintervall 
vid normalt utsatt 
läge (År) Källa Betyg

Tegelpannor 5 (Erlandsson & Jönsson, 1993) 3 
Bandtäckt 

stålplåt(förzinkad) 15 (Erlandsson & Jönsson, 1993) 3 

Betongpannor 5 (Erlandsson & Jönsson, 1993) 3 
Tabell 42 

 
Under drifttiden rekommenderades att tegel- och betongtak inspekteras var femte år, och vid 
behov ersätta trasiga pannor. Intervallet att byta ut hela taket är långt mycket längre. Plåttak 
behöver under drifttiden inte någon större tillsyn, men kan behöva bytas ut tidigare. Bedömning 
har gjorts att alla material har för- och nackdelar men i slutändan väger dessa lika. 
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Återvinningsbarhet 

Material Bedömning Källa Betyg

Tegelpannor ”Tegel är ett utmärkt material ur 
återvinningssynpunkt.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

5 

Bandtäckt 
stålplåt(förzinkad) 

”Så gott som allt järn och stål tas om hand och 
går till återvinning där det smälts om till nytt 
stål.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

5 

Betongpannor 
”Prefabricerade betongvaror, som murblock, 
balkar, pelare och plattor, kan återanvändas om 
de rensas rena från fogbruk och liknande.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 4 

Tabell 43 

Både tegel och plåt är mycket bra vid återvinning fast på olika sätt. Äldre tegeltakpannor brukar 
ibland återanvändas medan trasiga tegelpannor krossas och används vid tillverkning av nytt tegel. 
Stålet återanvänds inom flera områden. Betongpannor återanvänds inte i någon större 
utsträckning men kan krossas ner och användas som fyllningsmassor vid t.ex. vägbyggen. 
Materialkostnad 

Material Kr/m2 Källa Betyg 
Tegelpannor 325 (Wikells, 2010) 2 

Bandtäckt 
stålplåt(förzinkad) 194 (Wikells, 2010) 4 

Betongpannor 216 (Wikells, 2010) 4 
Tabell 44 

Tegelpannor kosta 50 % mer än plåt och betong, därav betyget. 
 
Underhållskostnad 

Material Kr/m2 Källa Betyg
Tegelpannor 527 (Wikells, 2010) 4 

Bandtäckt 
stålplåt(förzinkad) 942 (Wikells, 2010) 2 

Betongpannor 527 (Wikells, 2010) 4 
Tabell 45 

Visar kostnaden vid omläggning. Priset är inkl. nytt material och arbetskostnad. 
Arbetskostnad 

Material Kr/m2 Källa Betyg
Tegelpannor 523 (Wikells, 2010) 3 
Bandtäckt 

stålplåt(förzinkad) 1284 (Wikells, 2010) 2 

Betongpannor 431 (Wikells, 2010) 4 
Tabell 46 

Det finns andra taktäckningsmetoder för plåttak som är billigare, men beställaren har krävt att 
bandtäckt stålplåt ska användas. 
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Estetik 

Material Bedömning Källa Betyg
Tegelpannor Åldras vackert, traditionellt material,  Egenbedömning 3 

Bandtäckt 
stålplåt(förzinkad) Enkelt och modernt  

Egenbedömning 5 

Betongpannor Stora variationer på färger, stora valmöjligheter Egenbedömning 2 
Tabell 47 

Alla material är estetiskt tilltalande på sitt eget sätt. I detta fall har krav från beställaren varit på ett 
enkelt och modernt material. 
 
Sammanställning och slutsats 

Tabell 48 

Det som har haft störst betydelse för beställaren har varit det estetiska. Det anses viktigt att huset 
får en attraktiv framställning samt att det har en känsla av att vara exklusivt.  
Bandtäckt stålplåt blev det slutgiltiga valet. 
 

4.5.2 Materialval av fasad 
Materialen som kommer att jämföras är tegel, puts och Lockpanel(trä). 
 
Normer enligt Boverkets byggregler, BBR 19 
Enligt Boverkets byggregler, BBR 19 kap. 5:22 Byggklasser har huset brandklass Br3. 
 
”5:63 Yttervägg och fönster 
Fasadbeklädnader får vid brand inte utveckla värme och rök i sådan omfattning 
att utrymning och brandsläckning försvåras eller så att stor risk för skador uppstår 
för personer som vistas i närheten. 
Allmänt råd 
Fasadbeklädnader bör vara av svårantändligt material eller uppfylla kraven 
för klass D-s2,d0 (klass III).” 
 (Boverket, 2012) 

Material   Tegeltakpannor   
Bandtäckt 
stålplåt   Betongtakpannor   

  Vikt Betyg 
Viktat 
Betyg Betyg 

Viktat 
Betyg Betyg 

Viktat 
Betyg

Beständighet 0,05 5 0,25 3 0,15 4 0,2
Frostbeständig 0,05 3 0,15 5 0,25 3 0,15
Livslängd 0,1 5 0,5 3 0,3 4 0,4
Färgstabilitet 0,05 5 0,25 2 0,1 4 0,2
Miljöpåverkan vid 
tillverkning 0,1 5 0,5 4 0,4 4 0,4
Drift och 
Underhåll (tillsyn) 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3
Återvinningsbarhet 0,05 5 0,25 5 0,25 4 0,2
Materialkostnad 0,05 2 0,1 4 0,2 4 0,2
Underhållskostnad 0,05 4 0,2 2 0,1 4 0,2
Arbetskostnad 0,05 3 0,15 2 0,1 4 0,2
Estetik 0,35 3 1,05 5 1,75 2 0,7
Summa 1   3,7   3,9   3,15
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Tegel och puts anses vara obrännbara medans träpanelen måste behandlas på ett sådant sätt att 
det uppfyller brandklass (III).  
 
”6:952 Fuktsäkerhet 
Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden 
skadas av fukt. 
Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet, 
om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. 
Fuktskadade byggnadsdelar som utgör en väsentlig del av byggnadens 
konstruktion eller karaktär, får ändå behållas om andra åtgärder vidtas som 
skyddar inomhusmiljön från emissioner och mikroorganismer. 
En byggnads lufttäthet ska vara sådan att konvektion av fuktig luft inte medför 
att materialens högsta tillåtna fukttillstånd överskrids. (BFS 2011:26)” (Boverket, 2012). 
 
”6:5324 Väggar, fönster och dörrar 
Allmänt råd 
Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas 
så att utifrån kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. 
Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara 
minst 20 cm så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned 
denna.” (Boverket, 2012) 
 

Med en luftspalt bakom fasadmaterialet förhindras fukt från att sprida sig in i konstruktionen.  

Bedömda egenskaper 
Beständighet 

Material Bedömning Källa 
Bety
g 

Tegel 
”Bränd lera är ett mycket beständigt och från 
åldringssynpunkt stabilt material.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 5 

Puts 
 

” Beständigheten är mindre god mot starka 
syror (neutralisering), klorider i gasform eller i 
vattenlösning (kloridangrepp) samt rinnande, i 
synnerhet surt, vatten.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

3 

Lockpanel furu 

”virket kan spricka vid torkning och angripas 
av mögel och röta Trä kan även utsättas för 
skadeinsekter.”  
”Trä är ett brännbart material som påskyndar 
ett brandförlopp och måste skyddas mot brand. 
Trots denna egenskap har trä en 
brandskyddande effekt genom att 
inbränningshastigheten är låg, cirka 1 
mm/minut för furu.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

3 

Tabell 49 

Med beständighet menas mot regn, vind och brand. Surt regn förekommer och materialen har 
olika förmågor att motstå dessa.  

Tegel och puts är helt beständiga mot brand medans trä brinner. Det ska tilläggas att puts oftast 
idag appliceras på cellplast som har god brandförmåga. Där av får puts ett lägre betyg. 
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Frostbeständig 

Material Bedömning Källa Betyg

Tegel 

”När hålrummen i det brända teglet är 
mättade med vatten kan teglet sprängas 
sönder genom frysning eller 
saltkristallisation.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 3 

Puts 
” med vattenfyllda sprickor och porer, och 
omväxlande fryser och tinar, är risken stor 
för frostsprängning” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 3 

Lockpanel furu 
” Trä är i normala fall frostbeständigt men 
blir sprödare i stark kyla och får därigenom 
lägre hållfasthet.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 5 

Tabell 50 

I tegel och betong finns det mycket öppna porer som suger åt sig vatten och vid 
minustemperaturer kan det bli ett problem eftersom vatten expanderar vid frysning orsakar 
frostsprängning.  

Hållfastheten för trä är ointressant då det är ämnat som fasadmaterial.  
 
Livslängd 

Material År Källa Betyg 
Tegel 65 (Erlandsson & Jönsson, 1993) 5 
Puts 40 (Erlandsson & Jönsson, 1993) 4 

Lockpanel furu 30 (Fastighetsbyrån, 2012) 3 
Tabell 51 

Livslängden kan variera beroende på materialets kvalitet och tillverkning. Dessa siffror är 
uppskattade ur en litterär källa (Erlandsson & Jönsson, 1993) och visar ett ungefärligt genomsnitt. 
På så sätt har materialen rangordnats inbördes.  
 
Färgstabilitet 

Material Bedömning Källa 
Bety
g 

Tegel 
”Keramer är färgstabila material.” 

(Riksantikvarieämbetet
, 2009) 

5 

Puts 
”Vanlig grå betong pigmenterad betong har god 
färgstabilitet, men ytorna kan missfärgas av 
angrepp från alger och liknande organismer” 

(Riksantikvarieämbetet
, 2009) 4 

Lockpanel furu 
”Färgämnen skyddar framför allt mot solens 
nedbrytning och erosion av ytan.” 

(Riksantikvarieämbetet
, 2009) 2 

Tabell 52 

Den stora skillnaden är att träpanelen har ett färgsystem som ytskikt. Detta slits med tiden medan 
puts och tegel är genomfärgade och behåller sin färg även vid slitage. Även dessa bleks med 
tidens men inte lika snabbt som träpanelens ytskikt. 
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Miljöpåverkan vid tillverkning 

Material Bedömning Källa Betyg
Tegel A (Sundahus, 2011) 5 
Puts B (Sundahus, 2011) 4 

Lockpanel  A (Sundahus, 2011) 5 
Tabell 53 

Bedömningen är gjord av Sundahus. 
 
Drift och Underhåll (tillsyn) 

Material 

Underhållsintervall 
vid normalt utsatt 
läge (År) Källa Betyg

Tegel 5 (Erlandsson & Jönsson, 1993) 3 
Puts 5 (Erlandsson & Jönsson, 1993) 3 

Lockpanel furu 7 (Strahner, 2009) 3 
Tabell 54 

Under drifttiden rekommenderades att tegel- och puts inspekteras var femte år.  
För träpanelen ligger intervallen mellan 7-10 år. Södersidan på huset kan behöva målas oftare då 

den utsetts för mer sol.  
Bedömning har gjorts att alla material har för- och nackdelar men i slutändan väger dessa lika. 

 
Återvinningsbarhet 

Material Bedömning Källa Betyg

Tegel 
”Tegel är ett utmärkt material ur 
återvinningssynpunkt.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 5 

Puts 
”En mindre ädel form av återvinning är när det 
rivna materialet används som fyllning i 
vägbankar.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 4 

Lockpanel furu 

”Trä som inte behandlats med giftiga ämnen eller 
blivit angripna av mögel, röta eller insekter kan 
återanvändas som byggnadsmaterial eller för 
energiframställning.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

5 

Tabell 55 

Både tegel och trä är mycket bra vid återvinning fast på olika sätt.  
För trä gäller återanvändning om träet är i ett sådant skick eller så blir det energi genom 

bränning. Puts återanvänds inte i någon större utsträckning men kan krossas ner och användas 
som fyllningsmassor vid t.ex. vägbyggen. 
 
Materialkostnad 

Material Kr/m2 Källa Betyg 
Tegel 874 (Wikells, 2010) 2 
Puts 800 (Wikells, 2010) 2 

Lockpanel 532 (Wikells, 2010) 5 
Tabell 56 
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Underhållskostnad 

Material Kr/m2 Källa Betyg
Tegel 2573 (Wikells, 2010) 1 
Puts 2291 (Wikells, 2010) 2 

Lockpanel furu 1806 (Wikells, 2010) 5 
Tabell 57 

Visar kostnaden vid omläggning. Priset är inkl. nytt material och arbetskostnad. I detta fall har 
krav från beställaren varit att det ska vara lätt att underhålla fasaden själv. 
Arbetskostnad 

Material Kr/m2 Källa Betyg
Tegel 1780 (Wikells, 2010) 2 
Puts 1688 (Wikells, 2010) 2 

Lockpanel furu 1446 (Wikells, 2010) 4 
Tabell 58 

 
Estetik 

Material Egenbedömning Källa Betyg
Tegel Åldras vackert, traditionellt material,  Egenbedömning 3 
Puts Stora variationer på färger, stora valmöjligheter Egenbedömning 3 

Lockpanel furu 
Stora variationer på färg, ger fina skuggor från 
solljuset. Egenbedömning 5 

Tabell 59 

Alla material är estetiskt tilltalande på sitt eget sätt. Skuggorna från träpanelen har vägt tyngst vid 
betyget. 
 
Sammanställning och slutsats 

Material    Tegel   Puts   Lockpanel  

   Vikt  Betyg Viktat Betyg Betyg Viktat Betyg  Betyg  Viktat Betyg

Beständighet  0,05  5 0,25 3 0,15  3 0,15

Frostbeständig  0,05  3 0,15 3 0,15  5 0,25

Livslängd  0,2  5 1 4 0,8  3 0,6

Färgstabilitet  0,05  5 0,25 4 0,2  2 0,1

Miljöpåverkan vid tillverkning  0,1  5 0,5 4 0,4  5 0,5

Drift och Underhåll (tillsyn)  0,1  3 0,3 3 0,3  3 0,3

Återvinningsbarhet  0,05  5 0,25 4 0,2  5 0,25

Materialkostnad  0,05  2 0,1 2 0,1  5 0,25

Underhållskostnad  0,15  1 0,15 2 0,3  5 0,75

Arbetskostnad  0,05  2 0,1 2 0,1  4 0,2

Estetik  0,15  3 0,45 3 0,45  5 0,75

Summa  1     3,5   3,15     4,1
 
Tabell 60 

Det slutgiltiga valet blev lockpanel. Det estetiska och underhållet har varit avgörande faktorer. 
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4.5.3 Materialval av golv 
Materialen som kommer att jämföras är ekparkett, PVC/vinyl-matta och klinker. 
 
Normer enligt Boverkets byggregler, BBR 19 
Enligt Boverkets byggregler, BBR 19 kap.  
 
”5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning 
Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller 
ingå i byggnadsdelar på ett sådant sätt att de 
– är svåra att antända, 
– inte medverkar till snabb brandspridning, 
– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 
– inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå, 
– inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador 
ökar, 
– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. 
Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas 
utvecklas i byggnaden. (BFS 2011:26).” (Boverket, 2012) 
 
Dessa krav tas i beaktning. 

Bedömda egenskaper 
Beständighet 

Material Bedömning Källa Betyg

Ekparkett 

”Hög livslängd har också den yta som är 
behyvlad med ett fram- och återgående 
hyvelstål, detta skär av fibrerna (växtrarna) 
men då dessa hyvelstål också måste vara 
mycket skarpa ger de ändå en blank, 
vattenavvisande yta.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 4 

PVC/Vinyl Matta 
 

”Vid långtidsbelastning kryper de flesta 
plastmaterial, vilket innebär att de 
formändras utan att belastningen ökar.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 3 

Klinker  

”Bränd lera är ett mycket beständigt och från 
åldringssynpunkt stabilt material. Den 
brända leran är okänslig för kemisk 
nedbrytning men kan skadas genom mekanisk 
påfrestning” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

5 

Tabell 61 

Med beständighet menas mot slitage. 
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Brandsäkerhet 

Material Bedömning Källa Betyg

Ekparkett 

”Trä är ett brännbart material som 
påskyndar ett brandförlopp och måste 
skyddas mot brand. Trots denna egenskap 
har trä en brandskyddande effekt genom 
att inbränningshastigheten är låg, cirka 1 
mm/minut för furu. ” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

3 

PVC/Vinyl Matta 
 

 ”Brinnande material kan även avge giftiga 
eller korrosiva gaser och bidra till 
brandspridning.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

1 

Klinker  obrännbart egenbedömning 5 
Tabell 62 

Både trä och plast är brännbara. Plast brinner nog fortare en trä. Klinker däremot klassas som 
obrännbart. 
 
Livslängd 

Material År Källa Betyg 
Ekparkett 30 (Fastighetsbyrån, 2012) 5 

PVC/Vinyl Matta 
 

20 (Fastighetsbyrån, 2012) 4 

Klinker  30 (Fastighetsbyrån, 2012) 5 
Tabell 63 

Dessa kan vara svåra att uppskatta men värdena är tagna från fastighetsbyråns egna bedömningar. 
 
Färgstabilitet 

Material Bedömning Källa Betyg

Ekparkett 
”En nackdel med alla typer av oljehaltiga 
bindemedel är att de tenderar att gulna.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 4 

PVC/Vinyl Matta 
 

”En nackdel med alla typer av oljehaltiga 
bindemedel är att de tenderar att gulna.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

4 

Klinker  ”Keramer är färgstabila material.” (Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

5 
 

Tabell 64 

För ekparketten spelar lacken en stor roll hur vida ytans kulör förändras. 

Miljöpåverkan vid tillverkning 

Material Bedömning Källa Betyg
Ekparkett B (Sundahus, 2011) 4 

PVC/Vinyl Matta  C (Sundahus, 2011) 2 
Klinker  B (Sundahus, 2011) 4 

Tabell 65 

Bedömningen är gjord av Sundahus. 
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Återvinningsbarhet 

Material Bedömning Källa Betyg

Ekparkett 

”Trä som inte behandlats med giftiga ämnen eller 
blivit angripna av mögel, röta eller insekter kan 
återanvändas som byggnadsmaterial eller för 
energiframställning.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

5 

PVC/Vinyl Matta 
 

” Termoplaster är generellt sett bäst att återvinna 
tack vare smältbarheten, liksom att det finns en 
fungerande återvinningsindustri för dessa.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

5 

Klinker  

”Skadat tegel och spill från tegelbruk och byggen 
kan krossas och användas vid tillverkning av nytt 
tegel och vid framställning av tegelpigment och 
fyllnadsmassor.” 

(Riksantikvarieämbetet, 
2009) 

5 

Tabell 66 

Alla material har god återvinningsbarhet. 
Materialkostnad 

Material Kr/m2 Källa Betyg 
Ekparkett 370 (Wikells, 2010) 3 

PVC/Vinyl Matta 
 150 (Wikells, 2010) 5 

Klinker  430 (Wikells, 2010) 2 
Tabell 67 

 
Arbetskostnad 

Material Kr/m2 Källa Betyg
Ekparkett 127 (Wikells, 2010) 4 

PVC/Vinyl Matta 
 50 (Wikells, 2010) 5 

Klinker  692 (Wikells, 2010) 1 
Tabell 68 

 
Estetik 

Material bedömning Källa Betyg
Ekparkett Ser fint ut, trevligt att gå på.  Egenbedömning 5 

PVC/Vinyl Matta 
 Känns något billigt. Egenbedömning 1 

Klinker  Trevligt golv dock lite hårt. Egenbedömning 3 
Tabell 69 

Ekgolv upplevs mer som ett harmoniskt material en de andra. Det är naturligt och upplevs skönt 
under fötterna.  Klinkergolv kan anses vara för hårt. Om det ett glas faller ned på det går glaset d 
i regel oftare sönder än det gör på de andra materialen. Plastmattan lämpar sig bara inte för ett 
vardagsrum.  
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Sammanställning och slutsats 

Material     Ekparkett  
PVC/vinyl‐ 
Matta   Klinker  

   Vikt  Betyg Viktat Betyg Betyg Viktat Betyg  Betyg Viktat Betyg

Beständighet  0,05  4 0,2 3 0,15  5 0,25

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

Livslängd  0,1  5 0,5 4 0,4  5 0,5

Färgstabilitet  0,05  4 0,2 4 0,2  5 0,25

Miljöpåverkan vid tillverkning  0,2  4 0,8 2 0,4  4 0,8

Återvinningsbarhet  0,05  5 0,25 5 0,25  5 0,25

Materialkostnad  0,05  3 0,15 5 0,25  2 0,1

Arbetskostnad  0,05  4 0,2 5 0,25  1 0,05

Estetik  0,35  5 1,75 1 0,35  3 1,05

Summa  1    4,35   2,35     3,75
 
Tabell 70 

Det slutgiltiga valet blev ekparkett. Beställaren har som önskemål att det ska vara skönt att gå på, 
samt vara ett naturligt material. 
 

 
 
Figur 25 ekparkett från Kährs typ Linnea 

Denna parkett kostar 279 kr/m2 plus ink moms. 
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