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Sammanfattning 

Denna rapport är av teknisk typ och behandlar projektering av ett småhus i Borlänge, Sverige. De 
tekniska komponenter som har behandlats är husets konstruktion, grundläggning, installationer 
samt termiska egenskaper. Utöver projektering av detta hus behandlar rapporten även en 
fördjupning om nollenergihus. Där tanken är att undersöka om det tänkta huset i Borlänge går att 
konstruera så att det kan klassificeras som ett nollenergihus.  

Energisnåla hus såsom passiv- och nollenergihus är på stark frammarsch och syns allt mer i 
byggsammahang i landet. Stundande klimatförändringar och samhällets växande 
miljömedvetenhet har gjort miljön och miljöpåverkningar till ett omdiskuterat ämne. Att förbruka 
lite energi samt att kunna producera energi lokalt är därmed något som ligger inför framtiden och 
framtida hus. Produktion av lokal och miljövänlig energi är dock en stor utmaning och kräver 
stor kunskap. Vi har i denna rapport valt att fokusera på miljövänliga energikällor såsom 
solenergi, vindkraft och biomassa i form av pellets. Med hjälp av kunskap från vår utbildning har 
vi sedan undersökt möjligheten att projektera ett nollenergihus i Borlänge.  

Det visade sig vara svårt att projektera ett nollenergihus i Borlänge. Som resultat erhölls att det 
projekterade huset inte klarar passivhuskraven och därmed inte nollenergikrav. Det projekterade 
huset har en hög formfaktor, vilket indikerar att huset släpper ut mycket värme genom 
klimatskalet. För att klara passivhuskraven skulle huset behöva formges på ett annorlunda sätt för 
att erhålla en lägre formfaktor för att i sin tur lättare kunna behålla värmen i huset. På grund av 
att Borlänge ligger i klimatzon II i Sverige behöver huset värmas upp under större delen av året. 
Dessutom är soltimmarna få under vinterhalvåret och förutsättningarna för att skapa energi från 
vindkraft relativt dåliga. Det blir därför svårt att producera mer energi än huset förbukar och 
huset uppfyller således inte nollenergikrav.  



 

 

Abstract 

This report is of technical character and treats how to plan a small building in Borlänge, Sweden. 
The technical components that have been treated in the report are the construction, foundation, 
installations and thermic abilities of the house. In addition to planning this house the report also 
contains a part that deepens in net zero energy buildings. The purpose of the report is to 
investigate if the house in Borlänge can be constructed to meet net zero energy building 
demands.  

Energy efficient houses such as passive- and net zero energy houses are showing more frequent 
on the market in Sweden. Ongoing climate changes and growing consciousness about the 
environment in society have contributed to that the environment is a well discussed topic. To 
consume small amounts of energy and at the same time produce local energy is therefore 
something that lies in the future and future houses. Production of local and environmental 
friendly energy is a great challenge and demands significant knowledge. In this report we have 
aimed the focus on environmental friendly sources of energy such as sun energy, wind power and 
biomass of pellets. Based on knowledge from our earlier studies within our programme we have 
investigated the possibility of planning a net zero house in Borlänge. 

It turns out to be difficult to plan a net zero energy house in Borlänge. The research shows that 
the planned house does not pass the demands for a passive house and therefore it does not pass 
the net zero energy demand either. The planned house has a high shape factor which indicates 
that a significant amount of internal heat passes through the climate shell. To meet the passive 
house demands we would have to give the house a different shape to obtain a lower shape factor 
which would increase the ability of the house to keep internal heat. Because of the fact that 
Borlänge is situated in climate zone II in Sweden it needs heating during main part of the year. In 
addition to this there are few hours of sun during the winter and the conditions to create energy 
from wind power are relatively poor. Due to this it is difficult to produce more energy than the 
house will consume.          
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hållbart byggande är ett högaktuellt ämne. För att spara på naturens resurser är det viktigt att 
använda miljövänliga material, byggtekniker och energikällor. Användning av förnybara 
energikällor såsom solenergi och vindkraft bidrar till en miljövänlig energiförbrukning. Det kan 
också ge en ekonomisk fördel eftersom att energikostnader kan minskas. Priserna på el har ökat 
samtidigt som kostnaderna för priserna för att investera i alternativa elkällor har minskat (SERO, 
2012). Detta har i sin tur gjort att intresset för egenproduktion av el har ökat. Miljövänlig 
uppvärmning ligger också rätt i tiden, där egenproduktion av värme i form av exempelvis 
koldioxidneutral biobränsle eller utnyttjande av solens värme har blivit allt mer aktuellt. 

Ett nollenergihus är en vidareutveckling av ett passivhus och måste därmed uppfylla ytterligare 
krav. Detta innebär att ett nollenergihus ska ha en låg energiförbrukning och dessutom producera 
egen energi lokalt. I ett direktiv från EU föreskrivs det att alla länder ska anpassa sitt byggande 
inför framtiden och att senast vid utgången år 2020 ska alla hus vara nära nollenergihus 
(Boverket, a, 2010). Detta samt att människor fått en allt större medvetenhet om miljö och klimat 
gör nollenergihus till ett mycket intressant ämne idag. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att tillämpa kunskaper från vår utbildning, civilingenjörsprogrammet 
med inriktning samhällsbyggnad, för att projektera ett småhus i Borlänge med alla dess 
komponenter. Genom att efterlikna komplexiteten i ett verkligt projekt vill vi utöka våra 
kunskaper inom husprojektering. 

Nollenergihus är fortfarande en ovanlighet i Sverige, men börjar utvecklas allt mer. Det är en 
utmaning inför framtiden att effektivisera och hitta optimala lösningar för att kunna producera 
energi lokalt. Som fördjupning har det därför även valts att göra detta småhus i Borlänge så 
energisnålt som möjligt. Vi ville undersöka möjligheterna att projektera ett hus som inte 
förbrukar mer energi än det kan producera. Att bygga ett nollenergihus i Borlänge är en stor 
utmaning, dels på grund av att det under vinterhalvåret är få soltimmar och dels på grund av att 
orten har låg dimensionerande utetemperatur. Vår frågeställning blev således:  

”Nollenergihus i Borlänge – Är det möjligt med biomassa, solenergi och vindkraft?” 

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna till att projektera ett nollenergihus i 
Borlänge eller hur nära ett nollenergihus det går att komma med dessa förutsättningar. Syftet är 
också att uppfylla krav i Boverkets byggregler och ett individuellt energikrav för tomten på 
12 000 kWh/år. 

1.3 Metodik 

I denna rapport har vi tillämpat kunskaper från vår utbildning för att projektera ett småhus. 
Småhuset och dess system har dimensionerats från grunden för att få förståelse för hur hela 
projekteringsprocessen går till. Utöver tidigare kunskaper har föreläsningsmaterial och 
kurskompendium ”Installationsteknik GK” och ”Elteknik – Elinstallationer” använts. 

Arbetet har genomförts metodiskt genom att konstruera och projektera huset för att erhålla lägsta 
möjliga energibehov. Detta för att försöka få ned huset till passivhusstandard och därmed även 
öka förutsättningar för att erhålla ett nollenergihus. Husets energibehov minimerades med god 
tätning och isolering av husets klimatskal. Huset har projekterats utifrån krav i Boverkets 
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byggregler, vidare förkortat BBR, och har även jämförts med krav från FEBY 12, vilken 
innehåller krav för nollenergihus (Nollhus, 2012). 

Faktabaserad text om fördjupningen kring solenergi, vindkraft och biomassa i form av pellets har 
hämtats från internetbaserade hemsidor och publicerade rapporter. För att undersöka hur stor 
andel solenergi som kan utnyttjas på fastigheten har en skuggstudie i SketchUp 7.1 gjorts samt en 
simulering av det sammansatta värmesystemet i programmet Polysun. För att på likande sätt 
utreda hur mycket vindkraft som kan tillvaratas, har medelvindhastigheten tagits fram ur en 
vindkarta.  

För att få en verklighetsanknytning har arbetet kompletterats med intervjuer med Borlänge 
kommun och ingenjörer från konstruktionsföretag samt studiebesök vid ett passivhus. Under 
hela arbetets gång har även handledning genomförts. 

2 Fastigheten 

2.1 Sjöängen 5:21 

Fastigheten, Sjöängen 5:21, ligger i Borlänge. Tomten ligger vackert till med en trolig chans till 
sjöutsikt. Sjöängen 5:21 är ansluten till en kommunal väg och lätt att nå med bil. På tomten finns 
en höjd med berg i dagen på +32,0 meter. Nedanför höjden ligger huset på en platå på +26,0 
meter. Den kommunala vägen ansluter till tomten längre ner på +21,5 meter. 

2.2 Planlösning 

Huset har två sovrum och ett arbetsrum. Kök och vardagsrum förenas i en öppen planlösning i 
den västra delen av huset. Huset har ett litet badrum med toalett vidare nämnt WC och ett större 
badrum med duschhörna och tvättmaskin. Hallen har generösa ytor och det finns gott om 
förvaringsutrymme. I anslutning till hallen finns ett teknikrum där husets 
installationskomponenter ryms. Boarean är 91,1 kvadratmeter och biarean som utgörs av 
teknikrummet är 4,1 kvadratmeter. För planlösning se figur 1 nedan. 
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Figur 1: Planlösning för småhuset på Sjöängen 5:21. 

2.3 Tillgänglighet och Användbarhet 

Huset har planerats för en mindre familj eller ett äldre par. Det finns möjlighet att göra om 
arbetsrummet till ett tredje sovrum. Vindsutrymmet kan också göras om till ett 
förvaringsutrymme om det skulle vara nödvändigt. Carporten ligger i anslutning till huset och 
gången däremellan är skyddad av tak. Den korta sträckan mellan parkeringen och huset 
underlättar när det ska packas i och ur bilen. Då huset är en enplansvilla med ett större badrum 
finns inga problem för funktionshindrade att bo i huset.  

3 Byggteknik 

3.1 Värmegenomgångskoefficienter 

Husets värmegenomgångskoefficienter beräknades för hand. För både väggen och taket användes 
U-värdes- samt λ-värdesmetoden. Vid U-värdesmetoden viktades ett U-värde fram efter egna 
antaganden och slutsatser, se bilaga A för utförligare beräkningar och förklaringar. Vid λ-
värdesmetoden antogs att andelen trä i respektive skikt motsvarar 12 % och därmed att isolering 
utgjorde resterande 88 %. Sedan beräknades ett medelvärde för värmegenomgångskoefficienten 
för respektive konstruktionsdel med de resultat som fåtts fram från varje metod.  
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Beräkningen för grundens U-värde genomfördes endast med en metod från Isolerguiden (2006). 
För utförligare beräkningar hänvisas till bilaga A. Resultat för respektive konstruktionsdel 
redovisas i tabell 1 nedan. 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) 

Fönster & Altandörr 0,62 

Ytterdörr 1,2 

Vägg 0,082 

Tak 0,079 

Grund 0,085 
Tabell 1: Tabell över beräknade värmegenomgångskoefficienter för alla byggnadsdelar.  

Fönster, altandörr och ytterdörr är alla hämtade från samma leverantör, RM Fönster (2012). 
Dessa valdes på grund av sitt låga U-värde, som avser hela komponenten inklusive karmen, se 
tabell 1 ovan. Fönstret heter ”Utåtgående Superfönster 2+1+1” och består av fyra glas och tre 
bågar, där de yttersta bågarna är ihopkopplade och innehåller tre glas. Utrymmet mellan de två 
inre glasen är fyllt med ädelgas. Det fjärde fönstret är ett så kallat innanfönster som går att ha 
öppet på sommaren och stängt under vintern. En detaljerad bild på fönstret som valts till huset 
finns i figur 2 nedan. 

 

Figur 2: Detaljbild över ”superfönster 2+1+1” som har använts i huset (RM Fönster, 2012). 

Altandörren går under produktnamnet ”Utåtgående superdörr 2+1+1” och är uppbyggd på 
liknade sätt som fönstren (RM Fönster 2012). Ytterdörren heter ”Basic ytterdörr” och har ett U-
värde som är ungefär dubbelt så högt som altandörren och fönstren, förmodligen beror detta på 
att ytterdörren inte har några glaspartier med ädelgas.  



 

10 
 

3.2 Köldbryggor 

Den största köldbryggan antogs vara anslutningen mellan yttervägg och grund, vilket även 
bekräftades av Eje Sandberg, teknikkonsult, under studiebesöket (2012). Därför beräknades 
denna köldbrygga. Vid beräkningen användes programmet Comsol Multiphysics 4.2a. För att få 
med hela köldbryggan över hela grunden togs halva bredden på husets grund med i modellen, det 
vill säga 4,1 meter. Denna simuleringsmodell gjordes för att få med den värme som går igenom 
husets grund, underliggande mark och ut i luften utanför husets sida. Då tidigare beräknat U-
värde för husets grund endast avser värmegenomgången genom platta till mark, var detta en av 
de enklare metoderna för att få med den värme som sprids ut från huset via marken och ut i fria 
luften. För att uppnå resultat som stämmer med verkligheten togs även underliggande mark med, 
markdjupet sattes till 3 meter för att med säkerhet komma ned till frostfritt djup. Väggens höjd 
sattes till 1 meter.  

Temperaturen på husets insida sattes till +20 ºC, utsidan till – 27 ºC (dimensionerande 

utetemperatur) och marktemperaturen sattes till +5 ºC. Köldbryggan, ϕ, för anslutningen mellan 
yttervägg och grund samt genom grund till mark beräknades fram i Comsol till 19,2 W/m, se 
temperaturfördelningen över köldbryggan i figur 3 nedan. 

 

Figur 3: Temperaturfördelning vid anslutning mellan yttervägg och grund för beräkning av köldbrygga i programmet Comsol. 
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För att beräkna den sökta köldbryggan, subtraherades ϕ (=19,2W/m) med värmeegenomgången 
genom väggen (Uvägg*Lvägg*ΔT) och genom grunden (Ugrund*Lgrund*ΔT) och dividerades sedan med 
ΔTdim för att fås i önskad enhet (W/mK). Resultatet blev en köldbrygga på 0,222 W/mK, se 
tabell 2 nedan för utförligare beräkning. 

KÖLDBRYGGA: ANSLUTNING GRUND/YTTERVÄGG 

 L  
(m) 

U 
(W/m2K) 

ΔT  
(º K) 

UxLxΔT  
(W/m) 

Yttervägg 1 0,082 47 3,854 

Grund 3,725 0,085 15 6,593 

ϕ (W/m), beräknad i Comsol ΔTdim (º K) 

19,213 47 

[ϕ – (Uvägg*Lvägg*ΔT) – (Ugrund*Lgrund*ΔT)]/ ΔTdim  

0,222 (W/mK) 
Tabell 2: Beräknad köldbrygga genom grund och anslutning till grund.  

De övriga köldbryggorna erhölls från tabeller i Isolerguiden, där det lägsta värdet i intervallet togs 
eftersom huset är väl isolerat och bör ha så låga köldbryggor som möjligt (2006). De köldbryggor 
som togs med i beräkningarna är den handberäknade köldbryggan vid anslutning yttervägg och 
grund, ytterväggshörn samt anslutning vid tak. Se tabell 3 nedan för valda värden för respektive 
köldbrygga. Köldbryggor för fönster och dörrar försummades, eftersom dessa antas vara tätade i 
skarvarna på bästa sätt vid infästning i yttervägg samt att U-värdena för fönster och dörr är 
inklusive karm.  

KÖLDBRYGGOR 

Byggnadsdel ψ  
(W/m) 

ψ  
(W/mK) 

 Anslutning yttervägg-grund 10,445 0,222 

Ytterväggshörn 1,41 0,03 

Tak 0,705 0,015 

ΣLψ Tot: 10,51 W/K 
Tabell 3: Köldbryggor för respektive byggnadsdel samt den totala ΣLψ.  

3.3 Förlustfaktor ΣUA 

Förlustfaktorn, ΣUA, har beräknats för varje rum, se resultat för respektiver rum nedan i tabell 4. 
I tabellen kan det bland annat utläsas att husets största rum, vardagsrummet, har den största 
förlustfaktorn. För utförligare beräkningar av förlustfaktorer hänvisas till bilaga A och F. 

Rum Kök Vardagsru
m 

Badru
m 

Arbetsru
m 

Hall Sovrum 
1 

Sovrum 
2 

WC Teknikru
m 

ΣUA 
(W/K) 

4,998 8,246 1,820 3,388 5,65
5 

4,768 4,752 0,857 0,996 

ΣUA Tot: 35,48 W/K 

Tabell 4: Förlustfaktorn ΣUA  för respektive rum samt den totala.  

Med hjälp av formeln: Umedel = (ΣUA + ΣLψ + Σχ)/Aomslutande beräknades en genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient fram. Punktformiga köldbryggor, Σχ, sattes till noll. ΣUA och ΣLψ 
beräknades tidigare till 35,48 respektive 10,51 W/K, vilket gjorde att ett värde på Umedel på 0,148 
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W/m2K erhölls. Detta framräknade värde uppfyller kravet från BBR 2011 på att bostäder inte får 
ha ett högre Umedel än 0,40 W/m2K. 

4 Bärande system 

4.1 Grund - Platta på mark 

Huset har grundlagts med platta på mark som har placerats vid foten av en höjd. Vid 
grundläggningen schaktades jordmassor bort. En geotextil placerades där jorden hade schaktats 
för att undvika att växtlighet ska förstöra dräneringen. Sedan fylldes schakten med ett dränerande 
lager av ”makadam 16/32” till +26,0 meter (Ballast Sverige, 2012). För att ytterligare klara av 
dräneringsbehovet har dräneringsrör lagts med minsta lutning 1:200 runt huset. Dräneringsrören 
leder bort dagvatten som rinner ner från taket samt vatten som kommer ned från höjden på den 
södra sidan av huset vidare ner på tomten. Intill huset vid markytan ligger makadam och 
dekorativa stenar. Plattan har isolerats med 300 mm cellplast och 175 mm platsgjuten betong, se 
ritning K.1 i bilaga J. Isoleringen utfördes med ”Styrolit isolerskiva S80” och L-element av typ 
”Styrolit L-element 300” (Isover, 2012).   

4.2 Innerväggar 

Innerväggarna är icke bärande och består av 45×70 mm stående reglar och mellanliggande 
ljudisolerande mineralull (Träguiden, a, 2012). Isoleringen utgörs av typ ”Isover Light 
träregelskiva 39” (Isover, 2012). Som avslutande ytskikt används en 13 mm gipsskiva. 
Centrumavståndet för reglarna i innerväggarna är 600 mm. 

4.3 Ytterväggar 

Husets ytterväggar är bärande, se figur 4 nedan, och systemet består utav korsande träreglar. 
Virket är genomgående av konstruktionsvirke hållfasthetsklass 24. Ytterväggarna är välisolerade 
och består av fyra lager mineralull. Närmast insidan är skiktet 70 mm och är ägnat åt husets 
installationer i form av el. I detta skikt finns liggande träreglar (45×70 mm). I mitten av 
väggkonstruktionen finns två lager 170 mm isolering. I det innersta av dessa två finns stående 
träreglar (45×170 mm) med centrumavstånd 600 mm. Det andra yttre lagret med tjocklek 170 
mm består av homogen mineralull. I det yttersta lagret finns liggande reglar med dimension 
(45×45 mm) på centrumavstånd 600 mm. Dessa reglar fästs i de stående reglarna med hjälp av en 
hängkonstruktion av stål. Utanpå reglarna sitter ett vindskydd bestående av en gipsskiva, luftspalt 
samt fasad bestående av lockläktspanel. För monteringsanvisning av yttervägg hänvisas till ritning 
K.2 i bilaga J och avsnitt 4.6.2.  
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Figur 4: Planlösningen där de bärande väggarna är markerade röda. 

4.4 Tak 

Takstolen är en W-takstol med en lutning på 35 grader och en spännvidd på 9,2 meter. Denna 
takstol ger en viss möjlighet till att bygga ett förvaringsutrymme i kallvinden. Takstolen är av 
konstruktionsvirke, hållfasthetsklass 24. Centrumavstånd för takstolarna är 1200 mm och 
virkestjockleken är genomgående 45 mm. Tvärsnittshöjden på överramen är 220 mm och 
underramen 170 mm, se ritning K.3 i bilaga J. På takstolen ligger yttertaket som består av en 
råspont, takpapp, bär- och ströläkt och betongtakpannor. För uppsamling och bortledning av 
vatten från tak sitter hängrännor med fall som kopplas till stuprör. För monteringsanvisning av 
yttertak hänvisas till ritning K.4 i bilaga J och avsnitt 4.6.2.  

4.5 Hållfasthetsberäkningar - takstol 

Hållfasthetsberäkningar har genomförts för att dimensionera takstolens delar. I beräkningen antas 
att överramen samt underramen är sidostagad så att inverkan av vippning förhindras, medan 
stängerna endast är sidostagade i knutpunkterna. Skiss över takstolen finns i figur 5 nedan. De 
delar som har beräknats och dimensionerats är överram, underram och diagonalestängerna. Dock 
har delarna endast kontrollerats för brottgränstillstånd, då det saknas tillräcklig kunskap för att 
genomföra goda kontroller i bruksgränstillstånd.  

Tvärsnittsmåtten har således beräknats fram med hjälp av brottkriterier (se bilaga B)och resultatet 
har avrundats till närmaste högre standardmått. Dimensionerna (bredd x höjd) för respektive del i 
takstolen blev då följande: 

 Överram 45x220 mm 

 Underram 45x170 mm 

 Diagonal BD 45x145 mm 

 Diagonal CD 45x70 mm 
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För utförligare beskrivning av tillvägagångssätt samt fullständiga beräkningar hänvisas till bilaga B 
samt ritning K.3 i bilaga J. 

 

Figur 5: Skiss över takstol. 

4.6 Monteringsanvisningar 

4.6.1 Montering av stomme 

Huset är platsbyggt på en platta på mark och stommen är uppbyggd av konstruktionsvirke 
hållfasthetsklass 24 enligt följande monteringsordning.  

Efter att grunden hade gjutits på plats och torkat monterades en syll av dimension 45x170 på 
syllisolering av typ ”Isover syllisolering” kant i kant med betongen på plattan (Isover, 2012). 
Syllen skruvades fast i plattan med expanderande skruv. När syllen var på plats kapades träreglar 
(45x170) till en längd 2240 mm och fästes stående i syllen med centrumavstånd 600 mm. 
Hammarband (45x170) monterades sedan liggande på de stående träreglarna.  På hammarbandet 
placerades syllisolering av samma typ som vid anslutning mot plattan.  

Virket till takstolarna kapades och monterades på marken enligt ritning K.3 i bilaga J. Delarna 
sattes ihop med stålplåtar innan de lyftes upp och placerades på hammarbandet med 
mellanliggande syllisolering. Takstolarna har centrumavstånd 1200 mm och är placerade rakt 
ovanför en regel.  

4.6.2 Montering av yttertak och yttervägg 

Yttertaket inklusive taknock monterades när stommen var byggd, se detalj i ritning K.4 och K.6 i 
bilaga J. Råsponten och takplankan fästes i takstolarna och kompletterades med takpapp. Sedan 
monterades bär- och ströläkt på takpappen. Slutligen lades betongpannor och nockpanna på bär- 
och ströläkten. När yttertaket var monterat och stommen skyddad från nederbörd inleddes 
montering av ytterväggen, se ritning K.2 i bilaga J. PE-folien fästes mot de stående reglarna på 
insidan. För att täta skarvarna mot vinsbjälklaget klämdes PE-folien in mellan en liggande regel 
och takstolen tillsammans med syllisolering. PE-folien överlappades sedan med PE-folien i 
vindsbjälklaget med minst 20 centimeter. På samma sätt fästes folien mot grunden, se ritning K.1 
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i bilaga J. Liggande reglar 45X70 spikades fast i de stående träreglarna med centrumavstånd 600 
mm. Detta utrymme bildar ett installationsskikt som fylldes med isolering. Insidan kläddes till sist 
med en gipsskiva. Sedan började arbetet med isolering mot utsidan av ytterväggen. Utrymmet 
mellan de stående träreglarna fylldes med isolering. För att fasaden skulle kunna fästas i 
ytterväggen fästes en hängkonstruktion av stål i de stående träreglarna. Sedan fylldes utrymmet 
mellan stålkonstruktionerna med en styv isolerskiva som klarar att hålla emot momentet från den 
inåtpendlande fasaden. Liggande reglar monterades fast i hängkonstruktionerna och isolering 
fylldes på mellan dem. Ett vindskydd av gips fästes i de liggande reglarna och tills sist monterades 
spikläkt och panel. För val av material hänvisas till ritning K.2 i bilaga J.     

5 Installationer 

5.1 Ventilation 

Ventilationssystemet är uppbyggt med till- och frånluftskanaler som har dragits i 
installationsskiktet under vindsbjälklaget. Kanalerna är kopplade till ett FTX-aggregat, Östberg 
Heru 62 T, som har placerats i teknikrummet (Luftbutiken, a, 2012). FTX-systemet har enligt 
tillverkaren en temperaturverkningsgrad på 86 %. I figur 6 och 7 nedan finns flödesscheman för 
ventilationssystemet respektive FTX-aggregatet. Luften tas in i systemet genom en ventil och 
kanal i ytterväggen till teknikrummet. Frånluften släpps ut genom ett utblås placerat på taket. 
Systemet har ett ventilationsflöde på 35 l/s. Flödet har valts utifrån beräkningar och krav från 
BBR (2011). För utförligare beräkningar av flöden och strypning hänvisas till bilaga C.  

 

Figur 6: Flödesschema för ventilationssystemet, där ett spjäll med strypning har placerats vid varje avgrening. 
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Figur 7: Flödesschema över FTX-aggregat med inbyggda fläktar. 

Tilluften har dragits till sovrummen, arbetsrummet och vardagsrummet. Tilluftsventilerna har 
placerats i taket i respektive rum och är av typen ”VST 080mm”, ”VST 100mm” och ”VST 
125mm” och har valts från Luftbutiken (Luftbutiken, b, 2012). Frånluften har dragits från 
badrummet, WC, teknikrum och kök. Frånluftsventilerna är av typen ”VEF 080mm”, ”VEF 
100mm”, ”VEF 125mm” och har placerats i taket i respektive rum (Luftbutiken, c, 2012). För att 
klara av att ventilera bort matos från köket har en köksfläkt installerats. Köksfläkten, ”Siemens 
LF 957GA60”, ger ett forcerat flöde på cirka 138 l/s (Vitvarumäklarna, 2012). Det forcerade 
flödet verkar orimligt högt men är det angivna värdet i produktbladet. Köksfläkten är kopplad till 
en separat frånluftskanal som löper genom ytterväggen och blåses ut i fria luften genom en ventil 
i ytterväggen och har en egen kanal för att undvika att matos och fett tar sig in i värmeväxlaren. 
Luftintaget sker genom yttervägg vid teknikrummet det vill säga i anslutningen till husets entré. 
Luftutblåset sker i taket ovan teknikrummet. För detta har ett kombinerat luftdon valts av typen 
”Flexit Combidon Vit 2x125mm” (Luftbutiken, d, 2012). 

De olika ventilationskanalerna har dimensionerats enligt ventilationskraven i BBR (2011). 
Tryckfallsberäkningar för till- och frånluft har också genomförts och beräknats till 114 Pa 
respektive 152 Pa (utan hänsyn till tryckfall över VVX). För utförligare beräkning av tryckfall 
hänvisas till bilaga C. Beräkningar för strypning vid spjäll för erhålla rätt tryck och flöde i alla 
avgreningar har också genomförts och beskrivs i samma bilaga. Se även bifogad 
ventilationsritning, ritning V.3 i bilaga J. 

För att kontrollera att luftomsättningen blir den avsedda (35 l/s) kan en spårgasmätning 
genomföras. Detta görs genom att en gas släpps ut och omblandas fullständigt med hjälp av lösa 
cirkulationsfläktar i huset, så att koncentrationen blir till exempel 500 ppm. Sedan mäts 
koncentrationen efter vissa tidsintervaller och därmed erhålls luftflödet utifrån följande formler: 

     
    

     
    (ekv. 1) och    

     

 
    (ekv. 2) 

Då huset inte är byggt kan detta inte genomföras. Istället har ett K-värde beräknats efter en viss 
tid utifrån den avsedda luftomsättningen, se tabell 5 nedan. Det vill säga vilken koncentration, K, 
i ppm som ska erhållas efter en viss tid för att luftomsättningen ska bli den önskade, 35 l/s. Vid 
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dessa beräkningar har startkoncentrationen K0 satts till 500 ppm och KJ satts till 0 förutsatt att 
spårgasen inte finns i uteluften. Ur ekvation 1 ovan har K lösts ut och beräknats enligt ekvation 3. 

              (ekv. 3) 

 

Vvent (m
3/h) V (m3) n (oms/h) 

126 248,832 0,506 

Tid (h) K (ppm) 

0,5 388,2 

1 301,3 

2 181,6 
Tabell 5: Uppmätt koncentration K genom spårgasmätning efter 30 min, 1 timme respektive 

2 timmar.  

Om det avsedda luftflödet är 10 % mindre än avsett erhålls istället värden enligt tabell 6 nedan. 
Detta innebär att koncentrationen blir högre vid ett mindre luftflöde än den avsedda. 

Vvent (m
3/h) V (m3) n (oms/h) 

113,4 248,832 0,456 

Tid (h) K (ppm) 

0,5 398,1 

1 317,0 

2 201,0 
Tabell 6: Uppmätt koncentration K vid 10 % lägre luftflöde än avsett genom 

spårgasmätning efter 30 min, 1 timme respektive 2 timmar.  

5.2 Värmesystem 

För att värma huset har ett vattenburet radiatorsystem valts. Valet av värmesystem grundades på 
att huset delvis skulle värmas upp med solenergi som i sig är vattenburet. För att behålla 
maximalt med värme från solenergin är det bäst om värmen inte överförs mellan olika medium 
då energiförluster kan uppstå (Bellander, R., 2012). Vattnet som cirkulerar i systemet värms upp 
av en pelletsbrännare inbyggd i en ackumulatortank, Biosolpanna, som är placerad i 
teknikrummet (Stocksbro, 2012). Värme till ackumulatortanken kommer också från solenergi. En 
mer detaljerad beskrivning av värmesystemet finns i avsnitt 7.5.1.  

Typen av radiatorer i huset är Thermopanel V4, modell TP21 (Thermopanel, 2012). 
Framledningstemperturen har satts till 55 °C och returledningstemperaturen till 45 °C. Vid 
dimensionering av radiatorsystemet har värmeeffektbehovet beräknats för varje rum, se bilaga F. 
Tryckförlusterna har beräknats för den dimensionerande sträckan, stam 2, vilken sträcker sig från 
teknikrum till arbetsrum, se systemschema för radiatorer i figur 8 nedan. Tryckfallsberäkningarna 
baserades på att trycket över det bortersta elementet sattes till 5 kPa och utifrån detta 
dimensionerades strypningsventilen vid den bortersta radiatorn. Avstängningsventiler och 
injusteringsventiler har även placerats vid varje radiator. Radiatorledningarna är dimensionerade 
utifrån kravet att tryckfallet inte får överstiga 100 Pa per meter. Ledningarna är av materialet mjuk 
metall och dras i grundplattan. Skarvarna görs ovan plattan och lämnas synliga. Se också bifogad 
radiatorritning, ritning V.4 i bilaga J och utförliga beräkningar i bilaga D. 
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Figur 8: Systemschema radiatorer. 

5.3 Sanitet 

I huset finns två badrum varav ett med toalett, tvättställ, dusch och tvättmaskin och det andra 
med enbart toalett och tvättställ (WC). Detta tillsammans med avlopp från kök och teknikrum 
utgör behovet för spillvattenledningar. Tappvatten har dragits till kök, teknikrum, de två 
badrummen och gårdsbevattningen. Servisledningen ligger i tomtgräns på två meters djup där det 
tillgängliga vattentrycket är 5,5 kPa.  

5.3.1 Spillvatten 

Ledningar för spillvatten består av tre samlingsledningar, anslutningsledningar och en 
servisledning. Samlingsledningarna löper i huvudsak diagonalt genom huset från badrum till 
teknikrum. Samtliga anslutningsledningar ansluts till samlingsledningarna med en vinkel på 45°. 
Alla spillvattenledningar har dragits under husets platta och består av PEM-rör med varierande 
dimensioner mellan 50-100 mm. För dessa har PEM-rör från Uponor valts, ”PE80”, i olika 
dimensioner (Uponor, a, 2012).  

För att spillvattnet ska rinna bort från huset har ledningarna anlagts med fall mellan 10-15‰ 
enligt krav från BBR (2011). Det finns även en luftningsledning i anslutning till 
samlingsledningen vid toaletten i badrummet. Luftningsledningen leds upp på taket och det har 
också placerats ut vattenlås där det krävs för att undvika lukt, exempelvis i golvbrunnen i 
duschen. Servisledningen löper ut under huset i närheten av entrén och ansluts till det 
kommunala avloppsnätet nere vid bilvägen, en sträcka som har beräknats till cirka 40 meter. För 
att beräkna erforderligt fall på servisledningen togs det frostfria djupet i beaktning. I Borlänge är 

det frostfria djupet 1,38 meter. Eftersom att tomten har ett fall på 162,5 ‰ grävdes 
servisledningen ner till 5,5 meter under grunden för att få ledningsfallet på servisledningen till 25 

‰. För fullständiga beräkningar och dimensionering av rör hänvisas till bilaga E. Se även ritning 
V.1 i bilaga J för ritning över spillvatten. 
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5.3.2 Tappvatten 

Större delen av ledningarna av både tappvarm- och tappkallvatten har förlagts i plattan. Det finns 
ett fördelningsskåp i teknikrummet som fördelar ut ledningar till kök, badrum samt WC. I både 
badrum och WC finns också ett fördelningsskåp i väggen mellan tvättställ och toalett. Dessa 
fördelningsskåp är av typen ”Uponor fördelningsskåp typ 1-1” med dimensionerna 350x350x95 
mm och levereras med en lucka för att det lättare ska gå att komma åt och göra eventuella 
reperationer och underhåll (Uponor, b, 2012). Rören till fördelningsskåpen dras upp ur 
grundplattan i innerväggen. Bredvid fördelningsskåpet i teknikrummet är ackumulatortanken 
placerad. En ledning med kallvatten kopplas till tanken, vattnet leds genom en slinga i 
ackumulatortanken och värms upp. När vattnet är uppvärmt går det genom en ledning tillbaka till 
fördelningsskåpet och fördelas ut till tappvarmvattenledningarna. Se ritning V.2 i bilaga J för 
ritning över tappkall- samt tappvarmvatten. Vid förrådet finns även en ett tappställe för 
gårdsbevattning med flödet 0,2 l/s. 

Alla tappvattenledningar är av PEX-rör av dimensionerna 15x2,5 samt 18x2,5. Valet har fallit på 
röret ”PEX RIR PLUS”, vilken är en rör-i-rör konstruktion med ett skyddsrör av polyeten 
runtomkring samt extra isolering med värmegenomgångstal på 0,040 W/m°C (Uponor, c, 2012). 
Se PEX-rör i figur 9. För fullständiga beräkningar och dimensionering av rören hänvisas till 
bilaga E. 

Tryckfallsberäkningar har gjorts med hänsyn till både 
höjdskillnad och friktion. Höjdskillnaden mellan 
tappställe och bilvägen där ledningarna ansluts till det 
kommunala nätet har beräknats till 8 meter. 
Tryckfallet på grund av friktion har beräknats för den 
längsta ledningen som går till duschen (KV-4 och KV-
7) samt för servisledningen, där längden på 
servisledningen har beräknats till cirka 40 meter. Den 
totala tryckförlusten fås till 238 kPa och det 
tillgängliga trycket är därmed 312 kPa. Duschblandare 
”9000E” från FM Mattson har installerats i duschen 
och får ett maxflöde på 0,22 l/s (FM Mattsson, 2012). 
För fullständiga beräkningar hänvisas till bilaga E. 

5.4 El 

Elen har dimensionerats utifrån föreskrifter i elinstallationsreglerna. Antalet eluttag har baserats 
på det aktuella rummets sammanlagde vägglängd (L) dividerat på fyra. Se antal eluttag för varje 
rum i tabell 7 nedan. I badrummen finns ett eluttag och lysrör i ett badrumskåp ovanför 
tvättstället. Vid varje strömställare finns ett eluttag placerat ovanför sockeln. Se elritning i bilaga J, 
ritning E.1. Hushållselen har uppskattats till en årsförbrukning på 3 110 kWh enligt krav från 
FEBY 12 (Nollhus, 2012). Elen som köps in kommer från vindkraft vilket är positivt ur 
miljösynpunkt (Vattenfall, b, 2012). 

  

Figur 9: PEX-röret PEX RIR PLUS som har valts till 
tappvattenledningarna (Uponor, b, 2012). 
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Rum L (m) L/4 Antal 
strömställare 

Antal eluttag 

Sovrum 1 16,2 4,0 1 4 

Sovrum 2 14,9 3,7 1 4 

Hall 19,0 4,7 4 5 

Badrum * * 1 1 

WC * * 1 1 

Vardagsrum 12,0 3,0 1 3 

Kök 9,2 2,3 1 3 

Teknikrum 8,4 2,1 1 3 

Arbetsrum 12,9 3,225 1 3 

     

* För badrum finns speciella regler för hur eluttag placeras och 

Därför har ingen beräkning gjorts för dessa rum.  

Tabell 7: Beräkning av antal eluttag per rum.  

Det totala eleffektbehovet beräknades för att dimensionera huvudsäkringen. Se tabell 8 nedan. 
Huvudsäkringen valdes till 20A (Vattenfall, a, 2012) 

Komponenter W Källa 

diskmaskin 2000 Aeservice, 2012 

kyl 100 Aeservice, 2012 

frys 120 Aeservice, 2012 

spis 1500 Aeservice, 2012 

spisfläkt 295 Siemens, 2012 

ugn 2500 Aeservice, 2012 

kaffebryggare 800 Aeservice, 2012 

tvättmaskin 2000 Aeservice, 2012 

dammsugare 1000 Aeservice, 2012 

tv 140 Aeservice, 2012 

lågenergilampa (25 st.) 11 Aeservice, 2012 

lysrör (5 st.) 43 Aeservice, 2012 

FTX-aggregat (Östberg Heru 
62T) 

60 Luftbutiken, a, 
2012 

Totalt effektbehov: 11005  

  
Sammanlagringsfaktor: 0,7 

Dimensionerande 
effektbehov: 

7 703,5 

Tabell 8: Dimensionerande eleffektbehov för huset.  
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6 Effekt- och energibehov 

6.1 Effektbehov 

För att få fram det dimensionerande värmebehovet för radiatorerna har effektbehovet för 
respektive rum beräknats. Dessa dimensionerande värmeförluster har beräknats utifrån formeln:  
(ΣUA + ΣLψ + Mu * Cpl )* (θi,dim – θu,dim ). 

Där tidigare beräknade värden på förlustfaktorn (ΣUA) samt köldbryggor (ΣLψ), användes. 
Läckluften antogs här och sattes 0,08 oms/h vilket för detta hus motsvarar cirka 0,00626 kg/s. 
Den dimensionerande innetemperaturen sattes till 20 °C. Den dimensionerande utetemperaturen 
sattes till -27 °C och togs fram ifrån kartan över EUT1 (för lätta byggnader), den 
dimensionerande utetemperaturen erhölls sedan ur formeln:  
θu,dim ≈EUT(τb)+4 

Vilket i detta fall blev θu,dim ≈-31+4 =-27 °C. Värmeförlusterna beräknades sedan fram, se tabell 9 
nedan för resultat för respektive rum. För utförligare beräkning hänvisas till bilaga F.  

Rum Kök Vardagsrum Badrum Arbetsrum Hall Sovrum 1 Sovrum 2 WC Teknikru
m 

Värme-
förluster 

(W) 

343,
5 

566,8 135,7 235,3 332,
3 

352,0 352,8 62,0 77,7 

Totala värmeförluster för huset (W) 2 458,2  

Tabell 9: Dimensionerande värmeförluster i form av effekt för respektive rum samt totala 

för hela huset.  

Vid beräkning av hela husets effektbehov lades ventilationsförlusten till husets totala 
dimensionerande värmeförluster. Ventilationsflödet för huset har tidigare beräknats fram till 35 
l/s vilket ungefär motsvarar 0,0422 kg/s. Beräkningarna gjordes med en 90 % verkningsgrad på 
värmeväxlaren och effektbehovet räknades då fram till ca 2,66 kW, se beräkningar och resultat i 
tabell 10 nedan. 

Totala värmeförlusten för huset 2 458,2 W 

Ventilationsförluster Mt (kg/s) 0,0422 

Verkningsgrad VVX, η (%) 90 

[Mt x Cpl x (1- η)] * (θi,dim – θu,dim ) 199,6 W 

[ΣUA + ΣLψ + Mu x Cpl +Mt x Cpl x (1- η)] * (θi,dim – θu,dim ) 2 657,8 W 

Tabell 10: Effektbehov för hela huset.  

6.2 Energibehov 

Vid beräkning av husets energibehov användes formeln: 
 QTot = [ ΣUA + ΣLψ + Mu * Cpl +Mt * Cpl * (1- η) ] * Skorr + Qvv 

Tidigare beräknade köldbryggor (ΣLψ) och förlustfaktor (ΣUA) användes. Förluster i form av 
läckluft (Mu) samt ventilation (Mt) som tidigare har förklarats togs även med i beräkningarna och 
en temperaturverkningsgrad på 90 % användes på värmeväxlaren. 
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Vid framtagning av summa gradtimmar (Skorr) har en normaltemperatur på 4,2 °C använts för 
Borlänge. Då huset är mycket välisolerat har det antagits att solbidraget motsvarar en 
uppvärmning på 5 °C, dvs. inneklimatet behöver endast värmas upp till 15 °C. Ur detta erhölls 
antalet summa gradtimmar till 975 200 °Ch/år. 

Vid beräkning av hur mycket energi tappvarmvattnet förbukar användes formeln: 

Qvv =(1800 kWh/år lägenhet + 18kWh/år m2 lägenhetsyta) * 0,8 

Tappvarmvattnet reducerades med 20 % eftersom det i huset kommer att användas energisnåla 
armatur. Energibehovet för tappvarmvattenvärmning beräknades då till cirka 2,93 MWh/år och 
adderas sedan till energibehovet för uppvärmning. Det totala energibehovet blev då 8,45 
MWh/år, se tabell 11 nedan. Den specifika energianvändningen beräknades fram till 81,5 
kWh/m2Atempår, vilket understiger BBR:s krav på 110 kWh/m2Atempår vid annat uppvärmningssätt 
än elvärme, klimatzon II (2011). Den underskriver även det individuella kravet som har getts till 
12000 kWh/år vilket motsvarar cirka 115,7 kWh/m2Atempår. 

Förlustfaktorn, ΣUA (W/K) 35,48  

Köldbryggor, ΣLψ (W/K) 10,51  

Ventilation, Mt (kg/s) 0,0422  

Läckluft, Mu (kg/s) 0,00626  

Verkningsgrad VVX, η (%) 90  

Skorr (°Ch/år) 97520  

[ ΣUA + ΣLψ + Mu x * Cpl +Mt * Cpl * (1- η) ] * Skorr 5,51 MWh/år 

Tappvatten (kWh/år) (1800 x 18 x Area) x 0,8 = 
2932,992 

2,93 MWh/år 

Totala energibehovet 8,45 MWh/år 

Tempererad Area, Atemp 103,68 m2 

Specifik energianvändning 81,5 kWh/m2 Atemp år 

Tabell 11: Beräknade energibehovet samt den specifika energianvändningen för huset.  

7 Nollenergihus 
Nollenergi är en utmaning inför framtiden. I direktiv från EU föreskrivs det att: ”Alla nya 
byggnader ska senast vid utgången av 2020 vara nära nollenergibyggnader ” (Boverket, a, 2012). 
Det svenska förslaget till detta remissbehandlas nu. Enligt Maria Qvillberg, civilingenjör och 
uppdragsledare hos SWECO, har de flesta stora företag någon typ av verksamhet inom 
energieffektiva hus såsom exempelvis passivhus, dock vet hon inte hur markaden ser ut för just 
småhus (2012). Hon tror även att markanden kommer att fortsätta att utvecklas i och med högre 
energipriser, skarpare BBR-krav och EU-direktivet ”nära nollenergibyggnader” kommer att 
påverka utvecklingen i rätt riktning. 

Utmaningarna menar Qvillberg, är att motivera fastighetsägare och boende att vilja bygga 
nollenergihus (2012). Hon skriver vidare att: Det krävs att den som investerar har ett långsiktigt 
perspektiv eftersom det kräver en högre investeringskostnad men ger återbäring på sikt. Även hindren för att 
kunna sälja och få betalt för energi som produceras i byggnaden är en utmaning. I själva byggandet är en av 
utmaningarna att säkerställa kvalitet i alla steg och avseenden (ex. täthet, köldbryggor, el-effektivitet etc.) vilket är 
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a och o när man bygger mycket energieffektivt. Hon tror inte heller att det är omöjligt att bygga 
nollenergihus i Sverige, det handlar bara om hur mycket pengar som investeraren är villig att 
lägga ut. Det är emellertid enklare och billigare i södra Sverige än i norra. 

Sergio Arus, uppdragsledare SWECO, menar att kostnaden för ett passivhus normalt är cirka 0-
8% högre jämfört med ett konventionellt hus, detta beroende på materialvalet (2012). Denna 
investeringskostnad sparas också in på några år på grund av den låga energi-tillförseln. De extra 
kostnaderna beror bland annat på mer isolering, bättre dörrar och fönster krävs, men tjänas in på 
att ett radiatorsystem oftast inte behöver installeras. I och med att passivhus är relativt nytt idag, 
krävs det mer tid och pengar för utbildning och projektering för entreprenörerna. Byggarbetarna 
behöver även de längre tid för att kvalitetssäkra att husen blir ordentligt täta och fuktsäkra. 
Kostnaderna kommer att sjunka ytterligare när denna typ av hus får en större spridning menar 
Sergio Arus. Detta kan jämföras med Tyskland som har större erfarenhet och 
investeringskostnader för ett passivhus och konventionellt hus nästan är den samma. 

7.1 Krav ”FEBY 12” 

För energisnåla hus såsom passivhus och nollenergihus finns det svenska kriterier framtagna. 
Dessa togs tidigare fram av en expertgrupp från Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) 
men idag görs detta av föreningen Sveriges centrum för nollenergihus (Nollhus, 2012). Denna 
förening har tagit fram nya krav med namnet ”FEBY 12” och är en vidautveckling från de 
tidigare kraven ”FEBY 9”.  

Nollenergi är en vidarutveckling av passivhus och har därmed ytterligare krav att fylla. En av 
dessa är att summan av levererad viktad energi till byggnaden ska vara mindre än eller lika med 
summan levererad viktad energi från byggnaden under ett år. Se utförligare beskrivning av detta 
krav i figur 10 nedan. 

 

Figur 10: Krav för nollenergihus enligt FEBY 12 (Nollhus, 2012). 

Utöver detta krav finns även ett krav om att byggnadens värmeförlusttal vid dimensionerande 
utetemperatur VFTDVUT inte ska överskrida ett visst värde, se figur 11 nedan.  
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Figur 11: Krav för maximala värmeförlusttal VFTDVUT för passivhus enligt FEBY 12 (Nollhus, 2012). 

Värmeförlusttalet beräknas som summan av byggnadens förluster via transmission, luftläckning 
och ventilation, se ekvation 4 nedan (Nollhus, 2012). 

VFTDVUT = HT (21-DVUT)/Atemp (ekv. 4) 

Där HT är byggnadens värmeförlustkoefficient i W/m, DVUT är dimensionerande 
utetemperaturen för orten där byggnaden är belägen och beräkningarna ska ske med en 
innetemperatur på 21 °C. Beskrivning av hur beräkning av HT ska genomföras visas i figur 12 
nedan. 

 

Figur 12: Formel för värmeförlustkoefficient HT (Nollhus,2012). 
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Utöver dessa krav finns även krav på fönsters genomsnittliga U-värde inte för överstiga 0,80 
W/m2K och läckluften q50 för småhus med en formfaktor högre än 1,7 inte får överstiga 0,5 l/s 
Atemp. För beräkningar av effektbehov kan man utgå från att hushållselen i ett nollenergihus är 30 
kWh/ m2 Atemp. Den interna värmeavgivningen bör enligt ”FEBY 12” sättas till 47 W/person i 
dygnsgenomsnitt och varmvattenbehovet till 20kWh/m2 Atemp.   

7.2 Nollenergihus i Borlänge 

Enligt Jacob Holgersson, energisamordnare i Borlänge kommun, har Borlänge 
kommunfullmäktige antagit en ”klimat och energistrategi” med ett energikrav vid nybyggnation 
på 80 kWh/m2 och år (2012). Emellertid är det BBR som gäller eftersom att detta krav ännu inte 
juridiskt bindande. I kommunen arbetar man nu för att detta ska bli ett bindande krav vid 
nybyggnation. 

Borlänge ligger i klimatzon II och därför får VFTDVUT inte överstiga 16 W/m2Atemp. Dock är huset 
som har projekterats i denna rapport mindre än 400 m2 och därmed är maximala VFTDVUT istället 
18 W/m2Atemp. Vid kontroll av detta krav med tidigare framberäknat effektbehov på 2 657,8 W 
(se avsnitt 6.1) erhölls ett värde på 25,6  W/m2Atemp. Detta värde överstiger det utsatta kravet på 
18 W/m2Atemp och huset uppfyller därför inte kraven för passivhus och därmed inte heller kraven 
för nollenergi. 

Som en jämförelse beräknades VFTDVUT enligt ”FEBY 12” (Nollhus, 2012). Då användes 
maximala läckluften 0,5 l/s Atemp, eftersom formfaktorn beräknades till 3,0 ≥ 1,7. Differensen 
qsup-qex sattes till 0 eftersom luftöverskottes antas vara minimal. Verkningsgrad på FTX-aggregatet 
sattes till 90 % och vindfaktorn till 0,04. Den dimensionerande utetemperaturen DVUT 
bestämdes till -20 °C enligt tabell för halvlätt byggnad (τb≈6 dygn) och VFTDVUT beräknades 
sedan till 20,9  W/m2Atemp, vilket överstiger kravet på 18 W/m2Atemp, se tabell 12 nedan. Inte 
heller enligt denna beräkning uppfylls kraven för passivhus trots att läckluften förbättrades 
väsentligt. 

Omslutningsarea, Aomsl (m
2) 311,0   

Tempererad area, ATemp (m
2) 103,7   

Formfaktor (-) 3,0   

 

qläck (l/s) ρluftcplqläck (W/K) Vindskyddskoefficient, e (-) ρluftcplqläcke (W/K) 

2,1 51,8 0,04 2,5 

qvent (l/s) Verkningsgrad, η (%) ρluftcplqvent(1-η) (W/K) 

35 90 4,2 

Omslutningsarea, Aomsl (m
2) Umedel (W/m2K) AomslUmedel (W/K) 

311,0 0,148 46,0 

HT 52,8 (W/K) 

VFTDVUT 20,9 W/m2Atemp 
Tabell 12: Beräkning av VFTDVU T enligt FEBY 12 med den maximala läckluften  0,5 l/s 

A t emp.  

7.3 Värmeproduktion 

7.3.1 Pelletsbrännare 

Pellets består av hoppressat träavfall såsom sågspån och kutterspån (Energifakta, 2012). 
Träavfallet torkas, hettas upp och pressas samman till små stavar som kallas för pellets 
(Alvkarleby, 2012). Pellets är ett miljövänligt alternativ som inte bidrar till växthuseffekten, då det 



 

26 
 

är ett förnybart biobränsle och koldioxidneutralt. Pelletsen är även tre gånger så effektivt som 
ved, eftersom den är mer komprimerad och har lägre fukthalt (Combiheat, 2012). 

Pellets levereras normalt i bulkformat, det vill säga med lastbilsutkörning, där det oftast krävs 
omkring två leveranser per år till en normal villa (Energifakta, 2012). Pellets har ett energivärde 
på cirka 4,8 kWh/ton. En bulkleverans är på minst cirka 5 m3 och det krävs därför ett rejält 
pelletsförråd för att klara denna volym. Förrådet bör vara på minst 7-8 m3, då det inte går att fylla 
förrådet helt och hållet (Alvkarleby, 2012). Förvaringstanken i sig måste också vara robust för att 
klara det stora tryck som den stora och kompakta mängden pelletsen skapar på väggarna. Det 
behövs också en matarskruv för att transportera pellets från förrådet till brännaren. 

Systemet fungerar så att när husets effektbehov ökar, transporteras en viss mängd pellets via rör 
från förvaringstanken till brännaren (Combiheat, 2012). Pelletsen bränns i brännaren och den 
varma röken som bildas leds in i rörkanaler. Rörens väggar tar upp denna värme och värmer i sin 
tur upp vattnet i ackumulatortanken. Överflödig rök förs ut genom skorstenen. 

7.3.2 Solfångare 

En solfångare tar tillvara på solens energi och omvandlar denna till värme, som sedan kan 
användas till uppvärmning av hus och varmvatten (Solenergiteknik, 2012). Solvärmen kan 
användas för att endast värma upp tappvarmvattnet eller i ett kombinerat system där både 
tappvarmvatten och värme till uppvärmning av husets produceras. Vid rätt dimensionering under 
månaderna maj till september kan stora delar av varmvattenbehovet samt uppvärmningsbehovet 
produceras av solvärme. Under resten av året fungerar solfångare som ett tillskott till 
värmeproduktionen.  

Solfångare finns i tre typer: vakuum, plan och koncentrerade 
solfångare (LIU, 2012). Vakuum och plan är de absolut 
vanligaste typerna (Solenergiteknik, 2012). En 
vakuumrörsolfångare utnyttjar vakuumets isolerande förmåga. 
Den består av ett inre och ett yttre glasrör med vakuum 
emellan dem. Genom glaset släpps solstrålarna in och träffar 
en absorberande yta på innerröret som i sin tur omvandlar 
solenergin till värme. Inuti det inre vakuumröret finns 
värmeledande flänsar som i sin tur leder värmen till en så 
kallad heatpipe. Denna heatpipe leder om värmen till 
samlingsrör där all värme samlas ihop. Inuti heatpipen finns 
lite vätska som förångas vid temperaturer omkring 40-50°C. 
Ångan som produceras stiger till toppen av heatpipen, där 
värmen leds över tills samlingsröret, se figur 13. Toppen kyls 
av när vätskan kondenseras och rinner tillbaka ned igen. Detta 
görs om gång på gång och är ett bra och effektivt sätt att 
transportera värme från vakuumröret till samlingsröret.  Från 
samlingsröret leds sedan värmen vidare till en 
ackumulatortank där värmen lagras tills den behöver 
användas.  

Vakuumrörsolfångaren har en mycket hög verkningsgrad hela året med låga värmeförluster, vilket 
är en följd av vakuumets goda isolerande egenskaper (LIU, 2012). Det positiva med denna typ av 
solfångare är att den reflekterar mycket mindre i jämfört med en plan solfångare om solljuset 
kommer från sidan (Solenergiteknik, 2012). Detta beror på att absorberande ytan är rund och kan 
på så sätt ta upp solljus hela vägen runt. Dessutom är varje litet rör en sluten krets vilket gör att 
inte hela systemet fallerar om ett rör slutar att fungera, det räcker med att byta ut just det röret. 

Figur 13: Förångning och kondensation vid 
"heatpipen" (Solenergiteknik, 2012). 
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Den plana solfångaren har en mycket enklare konstruktion än vakuumrörsolfångare. Den består 
oftast av en isolerad aluminiumlåda med absorbatorrör av koppar liggandes på isoleringen (LIU, 
2012). Ovanpå absorbatorn placeras ett täckskikt av transparent glas för att skydda mot väder och 
vind. Se en typisk konstruktion i figur 14 nedan.  

Den plana solfångaren fungerar genom att solstrålarna absorberas av kopparrören och värmen 
leds sedan vidare till en ackumulatortank (Solenergiteknik, 2012). Det positiva med denna 
konstruktion är att den är väldigt enkel och är mycket effektiv under de varma 
sommarmånaderna. 

 

Figur 14: Typisk konstruktion av plan solfångare (LIU, 2012). 

En koncentrerande solfångare har reflekterande ytor som riktar och fokuserar solstrålarna mot en 
absorbator (LIU, 2012). Dessa solfångare får en hög arbetstemperatur eftersom solstrålningen 
koncentraras till en punkt (Solportalen, 2012). De har dessutom en liten värmeförlust vid höga 
temperaturer, då de oftast har en liten värmeupptagningsyta. För att få ut så mycket energi som 
möjligt finns system som följer solens bana under dygnsvariationen. Denna typ av solfångare har 
dock väldigt höga kostnader och är inte speciellt vanliga för privatpersoner och mindre hushåll. 

7.3.3 Kombinerat system – Pellets och solfångare 

Att kombinera solfångare med en pelletsbrännare kan vara effektivt då de kompletterar varandra 
mycket bra (Persson, 2012). Under sommartid då värmebehovet är väldigt lågt får 
pelletsbrännaren en låg verkningsgrad och kan i stor utsträckning ersättas med solvärme. Medan 
solvärmen ger ytterst lite tillskott under vintertid och pelletsbrännaren då fungerar som bäst, men 
relativt få stopp och starter, vilket ger en högre verkningsgrad. Effektbehovet varierar från 
byggnad till byggnad, men en pelletsbrännare på 10 kW är mer än tillräckligt för de flesta småhus. 
Dock går effektuttag oftast upp till 30-40 kW och det krävs därför ackumulering. Storlek på 
ackumulatortanken samt solfångararea varierar även den från olika byggnader. En tumregel är 
emellertid att det bör vara 50-100 liter i ackumulatorvolym per kvadratmeter solfångare.  

Ett vanligt svenskt kombisolvärmesystem byggs vanligen upp kring ackumulatortanken (Persson, 
2012). Systemet fungerar genom att solens strålar skiner på solfångarna som sitter på huset, vilket 
gör att dessa värmebärare hettas upp. Den uppfångade värmen leds i sin tur till en vattenfylld 
ackumulatortank, oftast genom ett inbyggt kamflänsrör, men det finns även andra konstruktioner 
för detta. Tappvarmvattnet värms genom två kamflänsrör i ackumulatortanken. Det inkommande 
kallvattnet förvärms via en värmeväxlare i botten av tanken och eftervärmes via en värmeväxlare i 
den övre delen. Värme till radiatorerna sker också den från ackumulatortanken. Den externa 
värmekällan, i detta fall en pelletsbrännare, kopplas även till ackumulatortanken. Oftast behövs 
även en elpatron under sommartid som en extra värmekälla, eftersom pelletsbrännarens 
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verkningsgrad då är låg. Se figur 15 nedan som visar ett exempel på en vanlig uppbyggnad av ett 
svenskt kombinerat system. 

 

Figur 15: Exempel på ett vanligt kombisolvärmesystem i Sverige (Persson, 2012). 

Det finns en hel del olika slags varianter för att koppla ihop ett kombinerat system av pellets och 
solvärme. Det systemet som kommer att användas på den aktuella fastigheten Sjöängen 5:21 visas 
i figur17. Där är pelletsbrännaren inbyggd i den övre delen av ackumulatortanken. Tanken 
innehåller även värmeväxlare för tappvarmvatten och solvärme. Från ackumulatortanken fås 
också värme till radiatorer. Fördelen med detta system är att det aldrig blir kvar någon värme i 
tanken som inte kan utnyttjas till uppvärmning. Den är även utrymmeseffektiv och relativt enkel 
att reglera. 

För detta system ska givarna som kommer att styra pelletsbrännaren till- och frånslag vara 
lokaliserade i ackumulatortanken (Persson, 2012). Detta eftersom temperaturen i tanken ibland är 
tillräckligt hög med endast solvärme och brännaren då inte ska starta. Det leder i sin tur att 
värmeförlusterna minskar när det finns solvärme. Brännaren styrs oftast av en modulerande 
reglering där temperaturgivare används som mäter vattentemperaturen. Modulerande reglering 
innebär att förbränningen anpassas till husets värmebehov för att undvika många start och stopp 
hos brännaren. Detta leder i sin tur relativa utsläppsminskningar i form av kolmonoxid. Dock 
måste brännaren stoppas om temperaturen i tanken stiger trots att brännaren används på lägsta 
möjliga effekt. 

7.3.4 Problem vid kombinerat system 

Ackumulatortanken är kärnan vid ett svenskt kombisolvärmesystem, det är därför mycket viktigt 
att den är rätt dimensionerad (Persson, 2012). Är tanken för stor ökar värmeförlusterna drastiskt 
och solfångarna får även svårt att värma vattnet till en önskad temperatur. Vid istället en för liten 
tank finns det risk att tanken blir fulladdad alltför ofta, vilket i sin tur gör att solfångarna utnyttjas 
sämre.  
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Ett annat problem som bör beaktas är de utsläpp som kommer från förbränningen. Det finns 
gränsvärden för vissa av dessa emissioner i form av kolmonoxid, stoft och organiskt bundet kol. 
Kolmonoxidutsläppen uppkommer framförallt vid start och stopp vid förbränning, men höjs 
också vid en lägre förbränningseffekt. Det är därför viktigt att utforma systemet med detta i 
beaktande och att försöka undvika att brännaren används under sommartid. Genom att 
komplettera med solvärme under sommartid minskas utsläppen genom att eldningstiden minskar 
och att driften för brännaren minskar då dess verkningsgrad är som lägst. 

Det är även mycket viktigt att god skiktning skapas i ackumulatortanken (Persson, 2012). Det 
innebär att varmt vatten bibehålls i den övre delen av tanken samt kallt vatten i den undre. 
Genom att undvika att varmt och kallt vatten blandas och har en temperaturskillnad mellan övre 
och undre del av tanken ökar möjligheterna för att utnyttja mer energi än om vattnet skulle 
blandas. En skiktad ackumulatortank kan därmed lättare klara av de temperaturkrav som ställs. 

Det ställs även krav enligt BBR angående legionellabakterier (Persson, 2012). Kraven anger att 
det stillastående vatten i varmvattenberedare ej får understiga 60 °C samt att temperaturen vid 
tappställen lägst får vara 50 °C och högst 60 °C. Det måste därför säkerhetsställas att systemet 
klarar av att värma vattnet till en tillräckligt hög temperatur för att klara varmvattenberedningen 
samt att undvika legionellabakterier. 

7.4 Elproduktion 

7.4.1 Solceller 

Solceller använder solens ljus till att omvandla denna till elektricitet i form av likström 
(Energimyndigheten, 2012). Solceller består oftast av paneler som är uppbyggda av kiselkristaller 
täckta av glas (Solenergiteknik, 2012). Kiselsolcellen som är den vanligaste förekommande idag 
består av cirka 10 x 10 cm stora kiselskivor och som endast är några tiondels millimetrar tjocka 
(Energimyndigheten, 2012). Den sida av cellen som utsätts för solljus, framsidan, täcks av ett nät 
av tunna metallkontakter, vilka endast täcker ett par procent av framsidan. Solcellens baksida är 
helt täckt av metallskikt. 

När solljuset når solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida 
(Energimyndigheten, 2012). Kopplas det en ledning mellan cellens fram- och baksida genereras 
ström. Den elektriska spänningen som bildas av en solcell är ungefär en halv volt, därför 
seriekopplas vanligen solceller i en enhet som kallas solcellsmodul, som oftast består av cirka 36 
solceller. Solcellsmodulen består av en ram som vanligen består av aluminium och en skiva av 
glas på framsidan som skyddar solcellerna från slitage. Fördelen med solceller är att de inte 
behöver något bränsle och inte heller ger några utsläpp i miljön. En svårighet med solceller är att 
få in tillräckligt solljus, som blir extra svårt i Sverige under vinterhalvåret. Det gör att det behövs 
stora ytor med solceller för att få ihop någon meningsfull mängd elektricitet. Det visar ett 
exempel från Energimyndigheten, där en anläggning på 1 kW som är placerad rakt mot söder 
med 30-50 graders lutning i Sverige producerar cirka 850 kWh per 
år och tar upp en yta av drygt 8 m2 (2012). 

7.4.2 Vindkraft 

Vindkraft bygger på att tryckskillnader i luften utnyttjas 
(Byggmentor, 2012). Tryckskillnaderna påverkar en rotor som 
sitter på en horisontalaxel, som överför krafterna till en generator 
som alstrar elektricitet. Vindkraft grundas på en förnyelsebar 
energikälla och har liten påverkan på miljön. Det negativa med 
vindkraft är ljud från turbinen och att själva konstruktionen gör 
ett fysiskt intrång i naturen, se figur 16. En förutsättning för att 
kunna utvinna energi ur vindkraft är att det blåser tillräckligt. Det 

Figur 16: Vindkraft för privat bruk 
(Hannevind, 2012). 
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krävs en årsmedelvind på 5-6 m/s för att få ett lyckat resultat från ett privat vindkraftverk 
(Hannevind, 2012). Det ställs också krav på marken där vindkraften ska placeras. Till exempel får 
inga fysiska hinder som träd eller byggnader finnas för vinden och markförhållandena måste klara 
av att bära tyngden av vindsnurran. För att bygga ett vindkraftverk krävs bygglov enligt plan- och 
bygglagen, vidare förkortat PBL (Boverket, b, 2012). Om något av följande kriterier uppfylls av 
vindkraftverket krävs enligt PBL bygglov; masten är högre än 20 meter, placeras på ett avstånd 
mindre än mastens höjd från tomtgräns, monteras fast på en byggnad eller har en vindturbin med 
en diameter större än 3 meter.  

7.5 Värme på Sjöängen 5:21 

7.5.1 Värmesystem 

Systemvalet för värmeproduktion i huset föll på en kombinerad pelletsbrännare och 
ackumulatortank, ”Biosolpannan” (Stocksbro, 2012). Se uppbyggnad av systemet i figur 17 
nedan. För att kunna utnyttja solenergin behöver huset förses med ett värmesystem baserad på 
värmeledning med vatten. Husets värmeproduktion kommer från bränning av pellets och 
solvärme. Valet av solpaneler föll på ”Volther PowerTherm” som på ett effektivt sätt kombinerar 
solfångare och solceller (Solimpeks, 2012). Nio stycken solpaneler, 12,8 m2, monterades liggandes 
på taket med en rotation av 60 grader från söder och lutningen 35 grader.  

Biosolpannan förser huset med tappvarmvatten och varmvatten till radiatorsystemet. 
Biobränslepannan är inbyggd i den övre delen av den cylindriska ackumulatortanken och för att 
kunna använda pellets som bränsle installerades en framåtbrinnade pelletsbrännare till pannan. I 
anslutning till pannan sitter en elpatron som under sommarmånaderna tar över 
värmeproduktionen från brännaren eftersom att brännarens effekt är för hög när 
solvärmeandelen är hög. Biosolpannan har två slingor för varmvatten och en slinga i botten för 
inkoppling av solvärme.  Kallvatten pumpas in i slingan nederst i tanken och värms upp av 
omslutande vatten i ackumulatortanken. När vattnet värms upp expanderar det och för att 
förhindra att ackumulatortanken sprängs har ett expansionskärl anslutits och tar upp den extra 
volym vatten som uppkommer vid upphettning. Expansionskärlet från ”Flamco Flexcon” 
rymmer 12 liter och är tillräckligt stort för att täcka behovet till det valda systemet (Flamco 
Flexcon, 2012) Se dimensionering av expansionskärl i bilaga D. För tappvarmvattnet finns ett 
utlopp på toppen av tanken. För att få rätt temperatur på tappvarmvattnet placerades där en 
blandarventil, ”ESBE 30 MR” (Stocksbro, 2012). Efter blandningsventilen sitter en 
cirkulationspump som pumpar ut vattnet till tappstället genom ledningen. Radiatorledningarna 
(fram- och returledning) har kopplats direkt till tanken. Framledningstemperaturen till 
radiatorerna skall vara 55 °C. För att detta skall uppnås installerades en bivalent shuntventil, 
”ESBE BIV 22”, som i första hand hämtar värme från en låg nivå i tanken (solvärme) och i andra 
hand från en högre nivå där vattnet är uppvärmt av brännaren. När vattnet passerat shuntventilen 
pumpas det ut i radiatorledningen med hjälp av en cirkulationspump, ”UPA 15-90” (Grundfos, 
2012). 

Solcellerna i panelerna som är placerade med en lutning på 35 grader på taket producerar 
likström. För att kunna utnyttja elektriciteten från solcellerna installerades en växelriktare, 
”Solarriver 1100TL”, som konverterar elen från likström till växelström (Solarriver, 2012). 
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Figur 17: Uppbyggnad av Biosol ackumulatorbrännare (Stocksbro, 2012). 
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7.6 El från vindkraft på Sjöängen 5:21 

Från en kartläggning av Sveriges årsmedelvind 
kunde en medelvindhastighet i Borlänge utläsas 
till 4,5–5,5 m/s, se figur 18 (Hannevind, 2012). 
Detta innebär att vindförutsättningarna är låga 
och det är tveksamt om vindkraft kommer att 
vara lönsamt på tomten. Det vindkraftverk som 
är aktuellt för tomten heter ”Hannevind 5,5 
kW” och har en turbindiameter på 6 m och tre 
stycken turbinblad. Masthöjden ligger på 15-33 
meter. Höjden på masten måste vara så pass 
hög att turbinbladen är placerade i ett fritt 
vindfält. Enligt leverantören är årsproduktionen 
vid en medelvindhastighet på 5-6 m/s cirka 
10000 kWh. För att starta vindkraftverket krävs 
en vindhastighet på 2-4 m/s och maxeffekt 
uppnås vid 9 m/s. Vindkraftverket väger 
ungefär 250 kg utan masten. På grund av att 
masten måste vara minst 15 meter måste 
bygglov sökas eftersom att masten omöjligt kan 
placeras 15 meter från alla tomtgränser 
(Boverket, b, 2012). Dessutom är 
turbindiametern på detta kraftverk 6 meter 
vilket gör att det uppfyller ytterligare ett krav för 
att vara tvingad till bygglovsansökan. 

7.7 Simuleringar 

7.7.1 SketchUp 

En simuleringsmodell av instrålande sol mot 
huset gjordes i programmet SketchUp. Huset ritades upp och placerades i Borlänge med 
koordinaterna 60.482778°, 15.436389°. Se utvalda bilder från solstudien nedan i figur 19 och 20. 
Ur studien kunde det utläsas att husets tak aldrig är skuggat utav några objekt på fastigheten, 
vilket ger en bra förutsättning för solpaneler på taket. Solskenstiden för Borlänge är dock inte 
optimal och redovisas i tabell 13 nedan. 

Figur 18: Årsmedelvindshastighetskarta över Sverige (Hannevind, 2012). 
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Månad Solskenstid per månad i Borlänge (h) 

Februari 75 

April 170 

Juni 250 

Augusti 205 

Oktober 88 

December 37 

Total solskenstid för ett år  1700 
Tabell 13: Solskenstid per månad i Borlänge (SMHI, 2012) .  

7.7.2 Polysun   

Polysun är ett simuleringsprogram som beräknar tillgänglig energi i olika anläggningar. Genom att 
simulera värmesystemet som är beskrivet ovan beräknades den mängd energi som kan utvinnas. 
Värt att nämna är att det endast har funnits tillgång till en demoversion av programmet, vilket 
innebär att simuleringen endast kunde utföras på en ort i närheten av Zürich, Schweiz. 
Simuleringen tar bland annat hänsyn till husets uppvärmda yta, framledningstemperatur på 
vatten, taklutning, solpanelernas vinkel mot söder och ingående komponenter.  I tabell 14 nedan 
kan det utläsas att 12,8 procent av energin som används i huset kommer från solenergi och 
fördelningen över året ges i figur 22. Från solcellerna genereras 1 071,4 kWh el och den årliga 
fördelningen av denna kan ses i figur 21. Andelen solvärme kan utläsas i figur 22, den maximala 
andelen solvärme ligger på närmre 50 procent och inträder under juli månad.  Från oktober till 
mars sjunker solvärmen på grund av färre soltimmar och då generar istället pelletsbrännaren 
större delen av värmen. Den årliga fördelningen av energi som kommer från pelletsförbränning 
redovisas i figur 23. Enligt handberäkningar baserade på tidigare effektberäkningar är 
effektbehovet för uppvärmning av luft och tappvarmvatten 11781 kWh. Det innebär att 1508 
kWh täcks av energin från solen och resterande 10272 kWh måste täckas av pelletsbränning. 
Detta innebär att det årliga pelletsbehovet är 2,14 m3, som levereras till fastigheten en gång/år 
och placeras i uteförrådet. 

 

 

 

Figur 19: Solinstrålning 28:e december klockan 12:00. Figur 20: Solinstrålning 5:e juli klockan 12:00. 
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Tabell 14: Sammanställning av resultat från Polysun.  

 

Figur 21: Elproduktion från solceller över ett år. 

 

Figur 22: Andel värme som kommer från solenergi över ett år. 

 

Figur 23: Värme från pelletsbrännaren över ett år. 
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Figur 24: Värme från solen till systemet över ett år. 

Nedan följer beräkningar för nollenergihuskravet om viktad energi från ”FEBY 12”, se tidigare 
figur 10 för kravet. Resultat blir att det inte går att komma ned till detta nollenergihuskrav trots 
vindkraftverket, Eviktad blir då 369,5 kWh. Dock skulle det vara helt omöjligt uppfylla kravet utan 
vindkraftverk då Eviktad blir 23 145,5 kWh se beräkningar nedan. 

Med vindkraft: 

Ehushåll=3 110,4 kWh (enligt Feby12) 

Eel,från=10 000(vindkraft)+1 071,4(solceller)-Ehushåll=7 071,4 kWh 

Eviktad=2,5(3110,4-7071,4)+10272=369,5 kWh 

Utan vindkraft: 

Eviktad=2,5(3 110,4-(-2039))+10272=23 145,5 kWh 

8 Materialval 
När ett hus projekteras är det många materialval som måste göras. Vid projekteringen av huset i 
denna rapport har de flesta materialvalen känts självklara och har därför gjorts utan någon 
närmare undersökning. När det gäller val av takmaterial, fasadmaterial och invändigt golv 
genomfördes en värdeanalys där dem viktigaste kraven vägdes mot varandra. Utvalda krav från 
listan nedan har värderats i värdeanalyser för respektive material:  

 Miljöbedömning 

 Fuktsäkerhet 

 Värmemotstånd 

 Underhåll 

 Komfort 

 Investeringskostnad 

 Teknisk livslängd 

 Estetik 

 Brandsäkerhet 

 Beständighet 

Värdeanalysen gick till på följande sätt. Varje krav undersöktes och tilldelades ett värde utifrån en 
källa. Sedan tilldelades ett eget betyg mellan 1-5, där 5 är bäst och 1 är sämst. De egna betygen 
viktades mot varandra för att uppnå ett totalt betyg. Valet föll på materialet med högst betyg.     

I BBR 2011 under rubriken 2 Allmänna regler för byggnader skrivs det: 
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2:1 Material och produkter 
De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de avseenden som har betydelse för 
byggnadens förmåga att uppfylla kraven i dessa föreskrifter och allmänna råd. 
Allmänt råd 
Relevanta krav anges i respektive avsnitt 3–9. Egenskaperna bör vara dokumenterade.  

2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 
Allmänt råd 
Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så 
länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid under vilken en byggnad 
eller byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet. Byggnadsdelar och installationer 
med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på 
annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera. Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas 
ut under byggnadens avsedda brukstid bör antingen vara beständiga eller kunna skyddas, underhållas och hållas i 
stånd så att kraven i dessa föreskrifter uppfylls. Förväntade förändringar av egenskaperna bör beaktas vid val av 
material och tekniska lösningar. 

Detta tolkas som att byggherren själv får bestämma material så länge det uppfyller kraven i BBR.  

8.1 Utvändigt takmaterial 

8.1.1 Krav enligt BBR 

Alla nedanstående citat är hämtade ur BBR 2011. 

5:7 Skydd mot brandspridning mellan byggnader  
5:75 Taktäckning 
Taktäckningen på byggnader ska utformas på sådant sätt att brandspridning försvåras. Taktäckning på material 
av klass A2-s1,d0 (obrännbara underlag) får utföras med BROOF (t2) (klass T). Taktäckning på brännbara 
underlag ska utföras med material av klass A2-s1,d0 (obrännbart material) utom i sådana fall då viss 
brandspridning kan tillåtas.  
Allmänt råd 
Viss brandspridning kan tillåtas på småhus och andra byggnader inom ett bostadsområde utanför koncentrerad 
centrumbebyggelse samt på friliggande byggnader. Taktäckning på ett brännbart underlag kan då även utföras med 
brännbart material. Materialet bör då vara i BROOF (t2) (klass T). Sådan taktäckning kan även användas på 
byggnader inom en koncentrerad entrumbebyggelse, om byggnaden har ett vindsbjälklag i lägst klass REI 60 med 
obrännbar värmeisolering och vinden inte kan utnyttjas för förvaring eller dylikt. På småhus kan skivor av klass 
E eller svårantändligt material användas som fribärande tak över carport och uteplats samt som skärmtak över 
entré. 

6:532 Mark och byggnadsdelar 
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. 

Småhuset som projekterats i detta arbete ligger i Borlänge och antas ligga utanför koncentrerad 
centrumbebyggelse och därmed tillåts viss brandspridning enligt ovanstående citat från BBR 
2012. Det tillåts också att använda brännbart yttertaksmaterial. 

8.1.2 Estetiska krav 

Yttertaket utgör tillsammans med fasaden husets yttre skal. Det är viktigt att yttertak och fasad 
följer samma estetik. Yttertaket ramar in huset och avgränsar det mot himlen. Eftersom att 
solpaneler placerats på taket väljs med fördel ett tak med mörk färg för att få solpanelerna att 
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smälta in. Ett mörkt tak ger också enkla förutsättningar för att matcha fasaden då dem flesta 
färger passar.   

8.1.3 Värdeanalys - takmaterial 
 

Material  Tegeltakpannor Betongtakpannor Stålplåt 

Krav Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 

Miljöbedömning 0,3 5 1,5 5 1,5 3 0,9 

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

Livslängd 0,2 5 1,0 4 0,8 4 0,8 

Underhållsintervall 0,2 5 1,0 5 1,0 3 0,6 

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

Summa 1,0 22 5,0 24 5,3 14 2,9 
Tabell 15: Värdeanalys av utvändigt takmaterial  

Värdeanalysen baseras på betygsättningen som återfinns i bilaga G. 
Enligt analysen får betongtakpannor högst poäng, därför väljs detta 
som yttertaksmaterial, se tabell 15 ovan. Betongtakpannan ”Palema 
tvåkupig svart” införskaffas på Beijer byggvaruhus för 8,29 kr/styck 
(Beijer byggmaterial, a, 2012).  

8.2 Fasadmaterial 

8.2.1 Krav enligt BBR 

Alla dessa nedanstående citat är hämtade ur BBR 2011. 

5:6 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller  
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). 

6:532 Mark och byggnadsdelar  
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. Detsamma gäller för fönster, dörrar, infästningar, 
ventilationsanordningar, fogar och andra detaljer som går igenom eller ansluter mot väggen. Väggar av material 
med byggfukt, och mot vilka väggfasta fuktkänsliga inredningar m.m. monteras, bör ges möjlighet att torka ut eller 
så bör de fuktkänsliga delarna av inredningen skyddas. Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga 
fasader bör vara minst 20 cm så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned denna. Regler om 
tillgänglighet till byggnad finns i avsnitt 3. 

Boverkets Byggregler reglerar att fasadmaterialet får ha en begränsad brandspridning för att 
undvika personskador och svårigheter vis släckning av brand. Reglerna fastställer också att 
fasadbeklädnaden ska konstrueras så att fuktproblem undviks. 

8.2.2 Estetsiska krav 

Husfasaden utgör en stor del av det estetiska intryck som byggnaden gör. Eftersom huset är 
byggt på en tomt med grönska och närhet till vatten, är ett fasadmaterial som smälter in väl i den 

Figur 25: Betongtakpanna (Beijer 
byggmaterial, a, 2012) 
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lantliga omgivningen ett optimalt val. Fasaden måste passa med yttertaket som har valts till svarta 
betongpannor. 

8.2.3 Värdeanalys 

Material  Tegel Träpanel Puts 

Krav Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 

Miljöbedömning 0,2 3 0,6 5 1,0 3 0,6 

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

Livslängd 0,2 5 1,0 3 0,6 4 0,8 

Underhållsintervall 0,2 5 1,0 3 0,6 3 0,6 

Estetik 0,3 1 0,3 5 1,5 3 0,9 

Summa 1,0 16 3,1 20 4,1 19 3,4 
Tabell 16: Värdeanalys av fasadmaterial  

Enligt värdeanalysen som baserats på bedömningar som kan studeras närmre i bilaga G var 
träpanel det fasadmaterial som fick högst viktad poäng, se tabell 16 ovan. Därför valdes en 
stående träpanel som fasadmaterial. Materialet till fasaden utgörs av ”Moelven Bekväm”, en 
22×145 panel som används både som underbräda och lockbräda (Träguiden, b, 2012). Panelen är 
av träslaget gran. Materialet är grundmålat vid leverans och behöver strykas med 2 lager 
akrylatfärg. Valet på färg har fallit på färgen äggskal från ”Alcro Bestå” se figur 26 och 27 (Alcro, 
2012).  

 

8.3 Invändiga golvmaterial 

8.3.1 Krav enligt BBR 

Alla dessa nedanstående citat är hämtade ur BBR 2011. 

6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt  
6:5331 Vattentäta skikt 
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett 
vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. 
Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och 
rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer 
från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska 
vara vattentäta.  

Figur 27: Lockpanel (Träguiden, a, 2012). Figur 26: Fasadfärg (Alcro, 2012). 
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6:5332 Vattenavvisande ytskikt 
Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet ska ha 
ett vattenavvisande ytskikt. 

6:5336 Rengörbarhet 
I våtutrymmen ska ytskikt, fogar, anslutningar och genomföringar anordnas så att de lätt kan hållas rena och så 
att de inte gynnar mikrobiell tillväxt. 

8:2 Skydd mot fall 
8:22 Skydd mot att halka och snubbla 
Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas. I utrymmen där lutning, väta, spill eller 
nedisning ökar risken för halka ska ytmaterialens egenskaper anpassas till detta. Oväntade förändringar av 
ytmaterialens halkegenskaper ska undvikas, särskilt där gångriktningen ändras. Ytorna ska utformas utan 
oväntade små nivåförändringar, ojämnheter eller låga hinder som är svåra att upptäcka. 

BBR fastställer att golvytor som utsätts för kontakt med vatten måste ha ett skikt som förhindrar 
fukten att komma i kontakt med byggdelar som inte tål fukt. Det nämns också att oväntade 
nivåskillnader och halkegenskaper ska undvikas. Villan i denna rapport är av enplanstyp och 
därför finns inga nivåskillnader att värdera vid valet av invändigt golv. Samma typ av golv i hela 
huset väljs förutom i våtutrymmen.                                                                         

8.3.2 Estetiska krav 

Det estetiska kravet på badrumsgolvet är att det ska ge ett rent, ljust och modernt intryck. Det 
estetiska kravet på det övriga golvet i huset går i linje med kraven på husets utsida det vill säga att 
golvet ska ge ett varmt, ljust och modernt intryck.  

8.3.3 Värdeanalys - övrigt golv 

Material  Ekparkett (14mm) Linoleummatta Klinker 

Krav Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 

Miljöbedömning 0,3 5 1,5 3 0,9 3 0,9 

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

Livslängd 0,1 3 0,3 2 0,2 5 0,5 

Komfort 0,2 5 1,0 4 0,8 2 0,4 

Estetik 0,3 5 1,5 3 0,9 1 0,3 

Summa 1,0 22 4,7 17 3,3 13 2,3 
Tabell 17: Värdeanalys av invändigt golv i övriga utrymmen.  

I analysen för invändigt golvmaterial fick ekparketten högst viktat betyg, se tabell 17. Analysen 
har baserats på betygen som finns i bilaga G. Valet blev därför lamellparketten ”RAW Ek 
sidenmatt lack 14mm”, som läggs i alla rum förutom badrummen. Denna finns till försäljning på 
Beijer byggvaruhus för 329 kr/m2 (Beijer, d, 2012). För att förhindra att fukt från grunden tränger 
upp i parketten lades en fuktskyddsmatta på betongen (Beijer, e, 2012). Innan parketten lades 
placerades också en stegljudsisolerande matta på fuktskyddsmattan.   
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8.3.4 Värdeanalys - badrumsgolv 

Material  Klinker Våtrumsmatta 
(PVC) 

Kakel 

Krav Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 

Miljöbedömning 0.2 5 1 3 0,6 5 1,0 

Investeringskostnad 0.1 4 0,4 5 0,5 2 0,2 

Livslängd 0.1 5 0,5 3 0,3 5 0,5 

Komfort 0.2 3 0,6 5 1,0 3 0,6 

Estetik 0.1 5 0,5 3 0,3 4 0,4 

Fuktsäkerhet 0.3 3 0,9 5 1,5 3 0,9 

Summa 1,0 25 3,9 24 4,2 22 3,6 
Tabell 18:Värdeanalys av invändigt golv i badrum. 

I analysen för badrumsgolv framgick att våtrumsmattan fick högst viktat betyg, se tabell 18. 
Analysen har baserats på betygen som finns i bilaga G. Valet av badrumsgolv blev därför ”Forbo 
Våtrumsgolv Aqualon Pacific 4852” som finns att införskaffa för 185 kr/m2 (Golvshop, 2012). 

9 Kostnadskalkyl 
Enligt beräkningar blir den totala byggkostnaden för huset 1 032 542 kr. Vid beräkning av 
byggkostnader har endast självklara kostnader tagits i beräkning och kostnader som till exempel 
schaktning kan tillkomma. Utöver dessa kostnader tillkommer även andra kostander såsom att 
ansluta till kommunala VA- och elnätet. Enligt Borlänge kommun är kostnaderna för detta 
187 500 kr respektive 16 250 kr inklusive moms (Borlänge kommun, 2007). Kostnaderna för 
huset blir då cirka 1,2 miljoner.  Driftkostnaderna grundar sig på årsförbrukning av hushållsel och 
inköp av pellets. Den totala driftkostnaden har beräknats till 7 332 kr per år. Sammanställningar 
av kostnader kan ses i bilaga H. 

10 Diskussion 
När huset och dess planlösning planerades var tanken att få ett litet men komplett hus för en 
mindre familj. Detta för att göra huset så energisnålt som möjligt och se om de var möjligt att 
göra ett nollenergihus. Detta resulterade i ett hus med en beräknad formfaktor på 3,0, vilket är 
mycket dåligt ur passivhussynpunkt. Det höga värdet på formfaktorn innebär att huset inte har 
goda förutsättningar för att behålla värme. Detta innebär i sin tur att det blir svårare att få ner 
energibehovet eftersom att mer energi för uppvärmning behövs, den uppvärmda arean blir 
relativt liten i jämförelse med yta väggar, tak och golv där värme läcker ut. Huset skulle behöva ha 
två eller till och med tre våningar för att få en bättre formfaktor och därmed ett mycket bättre 
resultat ur energisynpunkt.  

För att minimera husets U-värden valdes det att isolera husets ytterväggar, tak och grund rejält. 
Detta gjorde att U-värdena kom ned till en godtagbar nivå. Fönstren har också ett av de bästa U-
värden som går att hitta bland svenska producenter. Detta gjorde att förlustfaktorn, ΣUA, blev 
relativt låg. Tyvärr räckte detta inte till för att få ner huset på passivhusnivå och därmed inte 
heller på nollenergihusnivå. Frågan som kan ställas är om det skulle kunna fås ett passivhus med 
ytterligare isolering av husets omslutande ytor. Vi tror dock att detta skulle ha liten inverkan på 
energibehovet och dessutom är den isolering som valdes för respektive komponent i högsta laget. 
I ytterväggarna finns dessutom ett helt homogent skikt med isolering för att minska 
värmegenomgången via köldbryggor. Det som kunde ha gjorts annorlunda med avseende på 
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köldbryggor är att endast en köldbrygga har beräknats på detta hus, nämligen anslutningen mellan 
yttervägg och grund. Andra köldbryggor har hämtats från tabeller, vilket kan vara missvisande 
eftersom köldbryggor i ett energisnålt hus knappt ska existera. I denna rapport har det inte lagts 
stor vikt på köldbryggor och hur ett hus ska utformas på bästa sätt för att minimera dem, vilket 
kan ha gett stort utslag på effekt och energiberäkningarna. Å andra sidan beräknades Umedel till 
0,148 W/m2K som understiger BBR:s krav på 0,40 W/m2K rejält. Detta indikerar att bidraget till 
beräkningar för effekt- och energibehovet borde vara acceptabelt och inte kan förbättras 
nämnvärt. 

I beräkningarna på effekt- och energi antogs att ett FTX-aggregat med en verkningsgrad på 90 % 
kunde användas. Tyvärr visade tryckfallsberäkningar för ventilationen att detta aggregat inte 
passade systemet och ett annat aggregat med lägre verkningsgrad, 86 %, fick godtas. Skillnaden i 
verkningsgrad skulle troligtvis ha gjort en märkbar skillnad i både energi-och effektberäkningar. 
Dock påverkar det inte dimensionering av radiatorernas storlek.    

På grund av det homogena lagret med isolering i ytterväggen måste fönstren monteras nära 
insidan där det finns reglar att ställa fönstret på. Fönstret sitter 240 mm in i väggen mätt från 
utsidan och avståndet från insidan är 110 mm. Detta innebär att det estetiska intrycket och 
ljusinsläppet till huset blir lidande, medan köldbryggan genom väggen minimeras i och med att 
isoleringen får vara obruten. Det indragna fönstret gör också att solen skärmas av under de varma 
sommarmånaderna när solen står högt, vilket gör att ett bättre inomhusklimat fås. 

Det som möjligen kan förbättra värdet för värmeförlusttalet, VFTDVUT och bidra till att komma 
närmre passivhus- och nollenergihuskraven är läckluften, Mu. Denna sattes i beräkningar till 0,08 
oms/h vilket för detta hus motsvarar cirka 5,2 l/s. Detta anses vara ett alltför stort värde med 
tanke på att ett energisnålt hus har utformats med en PE-folie som ska göra huset mycket tätt. I 
”FEBY 12” är kravet att läckluften maximalt får vara 0,5 l/s Atemp vilket för vårt hus motsvarar 
cirka 2,1 l/s. Det har därför använts ett alldeles för högt värde på läckluften och kravet överskrids 
med cirka 3,1 l/s. Vid beräkningar enligt ”FEBY 12” med detta maximala läckluftflöde på 2,1 l/s 
fås VFTDVUT ner till 20,9 W/m2ATemp och ligger därmed inte långt ifrån passivhuskravet. 

Det som också bör tilläggas i beräkningen av VFTDVUT är att det inte har tagits hänsyn till intern 
värmeavgivning, varken i de vanliga beräkningarna eller enligt formler från ”FEBY 12” (Nollhus, 
2012). Spillvärmen har också försummats i dessa fall. Detta bör dock tas med, eftersom 
ventilationsrören har dragits i undertaket för att eventuellt värmespill ska komma in i huset istället 
för ut i kallvinden där den inte gör någon nytta. Energisnåla hus såsom passivhus och 
nollenergihus ska vara så pass täta att de kan utnyttja värmen från dessa typer av värmespill och 
värmeavgivning för att inte behöva tillföra värmeenergi i någon högre grad. I denna rapport blir 
det missvisande när denna typ av energi försummas, eftersom energisnåla hus delvis bygger på att 
utnyttja denna typ av värme. 

Enligt ”FEBY 12” kan varmvattenbehovet sättas till 20 kWh/m2Atemp vilket i detta hus motsvarar 
cirka 2074 kWh och är ett något lägre värde än det som använts vid tidigare beräkningar, 2993 
kWh. Detta gör att huset kommer något närmare kraven för passiv- och nollenergihus. 

Värmesystemet som finns i huset är valt utifrån ett nollenergiperspektiv. Till skillnad från ett 
passivhus där det är vanligt att värma luften med eftervärme i ventilationssystemet, har ett 
radiatorsystem valts. Detta val grundar sig på att ett vattenburet värmesystem är avgörande för att 
kunna utnyttja den värme som genereras från solenergi. Luftvärme tillsammans med en 
pelletsbrännare och solenergi är en problematisk kombination, där mycket energi går förlorad vid 
energiöverföringen mellan vatten och luft. Pelletsbrännare är också ett val som gjorts utifrån 
energisynpunkt, eftersom att bränning av pellets är koldioxidneutralt. Valet gjordes också med 
tanken att det är ett bättre alternativ för att få nollenergi än exempelvis fjärrvärme. Dock visas det 
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i krav från ”FEBY 12” att den viktade energi från biobränsle, naturgast etc. viktas med faktorn 1, 
medan exempelvis fjärrvärme viktas med faktorn 0,8. Därmed skulle huset kanske ha kommit 
ännu närmre ett nollenergihus om fjärrvärme hade använts istället för biomassa. Dock hade detta 
krävt en helt annan uppbyggnad av värmesystemet och det är därför svårt att dra någon slutsats 
kring detta. 

I simuleringen med Polysun var det endast möjligt att använda väderdata från Schweiz. Eftersom 
att Schweiz ligger på en sydligare breddgrad är soltimmarna på vinterhalvåret fler och den 
dimensionerande utetemperaturen är högre. Detta innebär förmodligen att solenergin som har 
beräknats i simuleringen är något optimistisk för Borlänge, vilket medför att denna beräkning är 
något missvisande. Dock visar skuggstudien i SketchUp att taket där solceller och solfångare 
placerats aldrig skuggas av något objekt på tomten och antalet kan soltimmar därför antas vara 
den maximala för orten. Emellertid är antalet soltimmar för Borlänge troligen mycket lägre än 
antalet i Schweiz.  

Vindkraft för privat bruk är en god idé men inte en lösning för Sjöängen 5:21 på grund av låga 
vindförutsättningar och estetiska orsaker. Enligt PBL måsta bygglov sökas för att få anlägga ett 
vindkraftverk på Sjöängen 5:21. Eftersom att tomten ligger nära vatten och andra hus är det inte 
troligt att bygglov skulle beviljas. Masten måste vara minst 15 meter hög, vilket skulle göra ett 
stort intrång i naturen och det estetiska intrycket av fastigheten. Medelvinden i Borlänge är låg 
och fastigheten ligger bland träd som kan minska vindens hastighet. Den uppskattade 
vindhastigheten från vindkartan är också mycket osäker då den inte var tillräckligt detaljerad. 
Vindkraft skulle därmed inte vara en god lösning för elproduktionen på fastigheten.  

Utan vindkraften som energikälla blir det omöjligt att komma ned till kraven för nollenergihus, 
eftersom den viktade energin blir för hög och långt ifrån noll. Med vindkraftverket som 
energikälla går det att komma relativt nära nollenergihus med avseende på kravet för viktad 
energi. Tyvärr uppfyller inte huset heller kraven för passivhus i form av för högt värmeförlusttal 
(VFTDVUT). Eftersom att huset inte klarar passivhuskravet blir det också svårare att täcka 
energibehovet med energi från egna källor. Därmed kan huset aldrig klassas som ett nollenergihus 
så länge de passivhuskraven inte är uppfyllda. 

Borlänge ligger i klimatzon II och har ett relativt kallt klimat jämfört med södra Sverige och den 
dimensionerande utetemperaturen är därför mycket låg. Om fastigheten istället skulle ha legat i 
Malmö i södra Sverige, skulle EUT och DVUT legat på ungefär -18 °C respektive – 9 °C. Detta 
förbättrar förutsättningarna avsevärt och ett passivhus skulle kanske därför vara möjligt. Utsikten 
för att uppfylla kraven för nollenergihus förbättras därmed också. 

11 Slutsats 
Det projekterade huset uppnår inte passivhuskrav och därmed heller inte nollenergihuskrav. 
Detta på grund av en alltför hög formfaktor och de klimatförutsättningar som finns i Borlänge. 
Huset borde ha gjorts större och borde ha haft minst ett till våningsplan för att förbättra 
formfaktorn. Huset borde även ha placerats i en ort i södra Sverige med varmare uteklimat och 
fler soltimmar för att förbättra förutsättningarna för ett passivhus.  

Med en annan planlösning för huset med en bättre formfaktor skulle det kunna vara möjligt med 
ett passivhus i Borlänge. Att uppfylla nollenergihuskrav är mycket svårt, svårigheten ligger i att 
producera mer energi än vad huset förbrukar. För att detta ska kunna uppfyllas krävs troligen en 
stor yta med solceller och solfångare kombinerat med ett vindkraftverk. Denna typ av lösning är 
inte optimal för orten Borlänge, eftersom vindhastigheten är i minsta laget och antalet soltimmar 
är lågt. Fastigheten ligger i nära anslutning till vatten och skulle därför också få svårt att erhålla 
bygglov för vindkraftverket. Huset måste placeras i en annan ort i Sverige med många soltimmar 
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och hög vindhastighet för att klassningen nollenergihus skulle kunna vara möjlig alternativt 
anlägga en mycket stor yta av fastigheten med solfångare och solceller. 

Slutsatsen blir att ett nollenergihus i Borlänge med de förutsättningar och med den planlösning 
som tidigare har beskrivits i rapporten, samt endast utnyttjande av sol- och vindenergi är en 
omöjlighet.  

I framtiden kommer marknaden att utveckla tekniken för nollenergihus och det finns många 
intressanta frågeställningar att arbeta vidare med. För att marknaden ska kunna utvecklas krävs 
det att kostnaderna för att bygga energisnåla hus effektiviseras. För att detta ska bli möjligt krävs 
mer utbildning och forskning inom teknikområdet. Nollenergihus ligger i framtiden eftersom att 
det är en grundsten i den fortsatta utvecklingen av miljömedvetenhet i byggbranschen.  
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13 Bilagor 

Bilaga A – U-värden 

Nedan följer beräkningar av U-värden för vägg, tak och grund. 

MÅTT OCH U-VÄRDEN FÖNSTER, DÖRRAR 

Avser Bredd (m) Höjd (m) Area (m2) U (W/m2K) 

Fönster höga 1,152 1,658 1,910016 0,62 

Fönster kök 1,552 1,158 1,797216 0,62 

Badrumsfönster 0,652 0,658 0,429016 0,62 

Ytterdörr 1,174 2,334 2,740116 1,2 

Altandörr 1,174 2,334 2,740116 0,62 
Tabell 19: Tabell över mått samt U-värden för fönster och dörrar.  

VÄGG: λ-VÄRDESMETODEN 

Material Tjocklek 
(m) 

λ1 Isolering 
(W/mK) 

Procentandel λ2 Träregel 
(W/mK) 

R 
(m2K/W) 

Rsi - - - - 0,130 

Gips 13 (invändig) 0,013 0,25 1 - 0,052 

Mineralull 1 & liggande 
reglar (70x45) 

0,07 0,037 0,88 0,14 1,892 

Ångspärr 0,0002 - 1 - - 

Mineralull 2 & stående 
reglar (170x45) 

0,17 0,037 0,88 0,14 4,189 

Mineralull 3 0,17 0,037 1 - 4,595 

Mineralull 4 & liggande 
reglar (45x45) 

0,045 0,037 0,88 0,14 1,109 

Gips 9 (vindskydd) 0,009 0,25 1 - 0,036 

Luftspalt & liggande 
reglar (25x45) 

0,025 - 0,88 0,14 0,000 

Träpanel 0,044 0,14 1  0,000 

Rse     0,130 

    Rtot (m2K/W): 12,132 
Tabell 20: R-värde för vägg beräknat genom λ-värdesmetoden.  

  



 

 

 

VÄGG: U-värdesmetoden 

Material R1 iso-iso-iso-
iso (m2K/W) 

R2 iso-trä-iso-
iso (m2K/W) 

R3 iso-iso-iso-
trä (m2K/W) 

R4 iso-trä-iso-trä 
(m2K/W) 

Rsi 0,130 0,130 0,130 0,130 

Gips 13 0,052 0,052 0,052 0,052 

Mineralull 1 & 
liggande reglar (70x45) 

1,892 1,892 1,892 1,892 

Ångspärr - - - - 

Mineralull 2 & stående 
reglar (170x45) 

4,595 1,214 4,595 1,214 

Mineralull 4,595 4,595 4,595 4,595 

Mineralull 4 & 
liggande reglar (45x45) 

1,216 1,216 0,321 0,321 

Gips 9 (invändig) 0,036 0,036 0,036 0,036 

Luftspalt & liggande 
reglar (25x45) 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Träpanel 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rse 0,130 0,130 0,130 0,130 

     

Rtot (m2K/W): 12,645 9,265 11,751 8,370 

Viktat Rtot (m2K/W): 12,218    
Tabell 21: Viktat R-värde beräknat genom U-värdesmetoden.  

VÄGG: Medelvärde för U 

Metod R (m2K/W) U-värde (W/m2K) Medelvärde U (W/m2K) 

λ-värdesmetoden 12,132 0,0824  
0,082 U-värdesmetoden 12,218 0,0818 

Tabell 22: Medelvärde på U för väggen.  

  



 

 

 

TAK: λ-VÄRDESMETODEN 

Material Tjocklek 
(m) 

λ1 
(W/mK) 

Procentandel λ2 Trä eller 
Luft (W/mK) 

R 
(m2K/W) 

Rsi - - - - 0,100 

Gipsskiva 9 0,009 0,25 1 - 0,036 

Glespanel (22 x 70) 0,022 0,14 0,12 0,0243 0,816 

Mineralull & Takstol 
(170 x 45) 

0,17 0,037 0,88 0,14 4,189 

Mineralull 0,17 0,037 1  4,595 

Mineralull 0,1 0,037 1 - 2,703 

Gips 9 0,009 0,25 1  0,036 

Ventilerat 
vindsutrymme 

- -    

Gips 13 0,013 -    

Glespanel (22 x 95) 0,022 -    

PE-folie 0,0002 - R-yttertak 
(exklusive Rse): 

 0,200 

Mineralull 0,17 - (enligt 
Isolerguiden 

Bygg06 bilaga A) 

  

Mineralull & Takstol 
(170 x 45) 

0,17 -    

Gips 9 0,009 -    

Ventilerad Luftspalt 0,042 -    

Inbrädning 0,02 -    

Takpapp 0,004 -    

Bär-/ströläkt (0,038 x 
0,025) 

0,038 -    

Bär-/ströläkt 0,038 -    

Tegelpanna 0,05 -    

Rse - -   0,040 

    Rtot (m2K/W): 12,714 
Tabell 23: R-värde för tak beräknat genom λ-värdesmetoden.  

  



 

 

 

TAK: U-värdesmetoden 

Material Tjocklek (m) R1 trä-
trä 

(m2K/W
) 

R2 luft-trä 
(m2K/W) 

R3 luft-iso 
(m2K/W) 

R4 trä-iso 
(m2K/W) 

Rsi - 0,100 0,100 0,100 0,100 

Gipsskiva 9 0,009 0,036 0,036 0,036 0,036 

Glespanel (22 x 70) 0,022 0,157 0,905 0,905 0,157 

Mineralull & Takstol (170 x 45) 0,17 1,214 1,214 4,595 4,595 

Mineralull 0,17 4,595 4,595 4,595 4,595 

Mineralull 0,1 2,703 2,703 2,703 2,703 

Gips 9 0,009 0,036 0,036 0,036 0,036 

Ventilerat vindsutrymme - 0,200 0,200 0,200 0,200 

Gips 13 0,013     

Glespanel (22 x 95) 0,022     

PE-folie 0,0002     

Mineralull 0,17     

Mineralull & Takstol (170 x 45) 0,17     

Gips 9 0,009     

Ventilerad Luftspalt 0,042     

Inbrädning 0,02     

Takpapp 0,004     

Bär-/ströläkt (0,038 x 0,025) 0,038     

Bär-/ströläkt 0,038     

Tegelpanna 0,05     

Rse  0,040 0,040 0,040 0,040 

 Rtot 
(m2K/W): 

9,041 9,789 
13,169 12,421 

 Viktat Rtot 
(m2K/W): 

12,756  
  

Tabell 24: Viktat R-värde beräknat för tak genom U-värdesmetoden.  

TAK: Medelvärde för U 

Metod R (m2K/W) U-värde (W/m2K) Medelvärde U (W/m2K) 

λ-värdesmetoden 12,714 0,0787  

0,079 U-värdesmetoden 12,756 0,0784 
Tabell 25: Medelvärde på U för taket.  

  



 

 

 

PLATTA PÅ MARK: R-värden 

Material Tjocklek (m) λ (W/mK) R (m2K/W) 

Rsi - - 0,170 

Golv   - 

Betong 0,175 1,700 0,103 

Cellplast 0,100 0,037 2,703 

Cellplast 0,100 0,037 2,703 

Cellplast 0,100 0,037 2,703 

Mark (antas morän)  2,000  
Tabell 26: R-värden för beräkningar för U-värde för grundläggningsplattan.  

Nedanstående beräkningar är enligt formler från Isolerguiden 2006. 

Rf (värmemotstånd för betong, isolering, ytskikt) = 8,211 m2K/W 

Perimeter mot uteklimat, P = 19,205 m 

Plattans invändiga area, A = 103,68 m2 

Total väggtjocklek, w = 0,546 m 

Area = 94,00 m2 

B' = 2xA/P = 10,797 

d1 = w+λmark x (Rf+0,17) = 17,308 

Om d1 > B' gäller att U= 2 x λmark / (π x B'+d1) x ln(π x B'/d1+1)  

 Utot  = 0,085 W/m2K 
 

  



 

 

Bilaga B – Hållfasthetsberäkningar 

Inledning 

För huset har en W-takstol valts, detta för att huset har en relativt stor spännvid på 9,2 m. Andra 
typer av takstolar valdes bort, exempelvis ramverkstakstol, då husets planlösning inte är optimal 
för den typen av takstol (ingen kontinuerlig innervägg som kan göras bärande). Med en W-takstol 
kan längre spännvidder lättare klaras av och då huset är relativt litet valdes en enkel W- istället för 
en dubbel W-takstol. 

De delar som har valts att kontrolleras och dimensionerats efter brottkriterier i EKS5 och EKS 8 
är: takstolens överram (sträcka AC), underram (sträcka AF) diagonalstängerna BD och CD. 
Överramen AC har kontrollerats då den både utsätts för tryckkraft och böjning, därför har den 
kontrollerats med just det brottkriteriet. Underramen AF är istället drag- och böjbelastad och 
kontrolleras efter det brottkriteriet. Diagonalen BD utsätts för tryckkraft och måste därför 
kontrolleras för knäckning. För diagonalen är det inte lika kritiskt, eftersom den endast utsätts för 
dragkraft, men kontrolleras ändå för det specifika brottkriteriet. Kontroller för reglar i yttervägg 
samt lastnedräkning till dessa har inte kontrollerats i denna rapport, eftersom det inte har varit ett 
krav och för husets tjocka väggar bör detta inte heller vara något problem. 

Laster och lastnedräkning 

Överramen, AV, utsätts för både snölast och egentyngd av yttertaket. Egentyngden uppskattades 
och sattes till ett tungt tak, eftersom solpaneler även har placerats på taket. Snölasten är ett 
tabellvärde ur EKS5 från klimatzon II. Lasten kombinerats enligt lastkombination 6.10b från 
EKS5 där takets egentyngd reducerades. Överramen har betraktats som en fritt upplagd balk med 
tre stöd, därför har tabellvärden kunnat användas vid beräkning av upplagsreaktioner och 
maximalt moment. 

Underramen, AF, utsätts för både egentyngd av innertaket samt nyttig last. Egentyngden 
uppskattades och den nyttiga lasten hämtades från tabell i EKS5. Nyttiga lasten grundades på att 
den förses med en öppningsbar lucka för att det ska vara möjligt att använda vinden som 
förrådsutrymme i framtiden. Dessa två laster kombinerades enligt lastkombination 6.10b från 
EKS5 där takets egentyngd reducerades. Dock har hela underramens längd tagit med i 
beräkningarna för den nyttiga lasten, vilket gör att den blir något överdimensionerande, eftersom 
det inte går att utnyttja hela underramen för belastning (taket blir för lågt vid ändarna).  

Underramen har betraktats som en fritt upplagd kontinuerlig balk med fyra stöd. Vid bestämning 
av upplagsrektionerna vid stöd A, D, E, F för underramen har det approximerats att varje stöd 
tar upp halva längden av lasten runtomkring stödet. Detta är dock inte fallet och gäller endast om 
alla knutpunkter skulle vara ledade, men kommer tillräckligt nära sanningen för att godtas som en 
bra approximation. Vid bestämning av maximala momentet på underramen har det antagits att 
längden mellan stöden är lika för att få en enklare beräkning med tabellvärden. Detta antagande 
gör att underramen blir en aning överdimensionerande.  
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Brottgränskontroller 

Följande brottgränskontroller har genomförts: 

 Överram AC, tryck- och böjbelastad, brottkriterium:  
 
 
 
 

 Underram, AF, drag- och böjbelastad, brottkriterium: 
 
 
 
 

  Diagonal BD, tryckbelastad, brottkriterium:  
 
 
 

 Diagonal BD, dragbelastad, brottkriterium: 
 
 

För bruksgränstillståndet har det inte genomförts några kontroller, då det saknas kunskap för att 
genomföra dem på ett bra och korrekt sätt. Detta bör tas med i beaktning, eftersom 
bruksgränskontrollen ofta kan vara den som blir dimensionerande för val av tvärsnittsmått. 

Sammanfattning 

Överramen utsätts för en utbredd last 4,9 kN/m och underramen för en på 1,2 kN/m, enligt 
lastkombination 6.10b (se utförligare beräkningar nedan samt figurer nedan). Diagonalen BD 
utsätts för en normalkraft på -11,6 kN och diagonalen CD för en normalkraft på 13,8 kN, vilka 
har beräknats fram genom knutpunktsmetoden. 

Tvärsnittsmåtten som har beräknats fram med hjälp av ovanstående brottkriterier har avrundats 
till närmaste högre standardmått. Dimensionerna (bredd x höjd) för respektive del i takstolen 
blev då följande: 

 Överram 45x220 mm 

 Underram 45x170 mm 

 Diagonal BD 45x145 mm 

 Diagonal CD 45x70 mm 

 



 

 
 

 

Figur 28: Skiss över takstol med krafter.



 

 

 

 

 

 

Figur 29: Skiss över beräknade knutpunkter. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lastkombinering överram och underram 

 Karakteristiska snölasten för klimatzon 2 

Exponeringskoefficient, normalt värde 1,0 

Temperaturkoefficient, normalt värde 1,0 

Formfaktor för takytans form 

 

Snölasten  
 

Säkerhetsklass 2 

För ogynnsamma lasteffekter 

För ogynnsamma permanenta laster 

  Takets egenvikt (uppskattat värde för ett tungt tak med solpaneler) 

För ogynnsamma lasteffekter 

 Lastkombination enligt ekvation 6.10b (EK5) 

 

  c/c-avstånd på takstolar 

 

  Dimensionerande last på överram  

  Undertakets egenvikt (upskattat värde) 

  Nyttig last på underam (öppningsbar lucka till vindsutrymme) 

 Lastkombination enligt enligt ekvation 6.10b (EK5) 
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 Dimensionerande last på underram 

Dimensionerande hållfasthetsvärden 

  För konstruktionsvirke K24 
  

 klimatklass2, medium term 

 säkerhetsfaktor för konstruktionsvirke 

  

 
  

  

Beräkning av upplagsreaktion RA 

  horisontell längd takbalk mellan punkt A och B (samma 
längd mellan B och C) 

  Upplagsreaktion vid stöd A för överram 

  Upplagsreaktion vid stöd C för överram 

  Upplagsreaktion vid stöd B för överram 
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  Upplagsreaktion vid stöd A för underram 

 

  

  Upplagsreaktion vid stöd D för underram 

 

 Upplagsreaktion RA  vid anslutning takstol yttervägg 

Beräkning av maximalt moment på överram 

  Absolutbelopp av stödmomentet vid upplag B 
enligt tabellfall. 

Stödmomentet   blir dimensionerande och beräkningar för 

fältmoment redovisas därför inte.  

Beräkning av maximalt moment på underram 

Sätter att horisontala avståndet mellan stöden är 3,428 m dvs  
 =  =  = 3,428 m  

 är egentligen 2,344 m och underramen kommer därför bli lite 

överdimensionerad 
 

 

Vid beräkning av upplagsreaktioner på underram  har 
approximationen använts att varje upplag tar upp halva 
längden av lasten omkring stödet. 
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Absolutbelopp av stödmoment vid upplag D enligt tabellfall 
(samma moment vid stöd E pga symmtriskäl)  

Stödmomentet   blir dimensionerande och beräkningar 

för fältmoment redovisas därför inte.  

Beräkning av normalkrafter 

Vid beräkning av normalkrafter har knutpunktsmetoden använts. Se ritningar för 
knutpunkterna i slutet av denna beräkning. 

Knutpunkt A 

Jämvikt i vertikalled:   

 
jämvikt i horisontalled:  

Knutpunkt B 

Momentjämvikt kring A:  
 

Jämvikt i horisontalled: 
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Knutpunkt D 

Jämvikt i vertikalled:   

 
Jämvikt i horisontalled: 

 

Dimensionerande normalkrafter: 

  
Överram:  

Underram:    

Tryck- och böjbelastad överram 

Brottkriterie för tryck och böjbelastad överram 
 

  

Eftersom att överarmen endast har ett böjmomentet kring en axel försvinner termerna 
innehållande km och brottkriteriet blir då: 
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 Imperfektionsparametern  

Kritiska längden reduceras med 0,9 pga. inspänning 
vid stöd B   

 

 

Tidigare beräknade värden: 

  

Söker höjden h för överramen. Antar att takstolen är stagad i veka riktningen (b=45 mm) och tittar 
därför på böjning i den starka riktnigen 

 

 Då tvärsnittsmåttet är större än referensvärdet får kh inte vara 

större än 1,0. 
kh får inte heller vara större än 1,3 för konstruktionsvirke. 
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Väljer en standardbredd på  220 mm på överarmen i takstolen. 

Drag och böjbelastad underram 

Brottkriterie för drag- och böjbelastad underram: 
 

 

Eftersom att underramen endast har ett böjmomentet kring en axel försvinner termerna 
innehållande km. 

Brottkriterie för drag- och böjbelastad underram 

 

 

Tidigare beräknade värden: 

  

 

 Då tvärsnittsmåttet är större än referensvärdet får kh inte vara 

större än 1,0. 
kh får inte heller vara större än 1,3 för konstruktionsvirke. 
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Väljer standardhöjden 170 mm på underamen på takstolen 

Tryckbelastad diagonalstång BD 

Brottkriterie för tryckbelastad diagonalstång:  

 

  

 Kritiska längden 

 

   

Tidigare beräknade värden: 
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Löser ut höjden hBD: 

 

 

Väljer standardhöjden 145 mm på diagonalstången BD 

Dragbelastad diagonalstång CD 

Brottkriterie för dragbelastad diagonalstång:  

 

Tidigare beräknade värden: 

 

Söker höjden hCD: 
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Väljer standardhöjden 70 mm iställlet för 45 mm eftersom att den är enklare att fästa i över 

och underam på takstol. 

khCD hCD  1 khCD hCD  1if

1.3 khCD hCD  1.3if

0.150m

hCD









0.2

otherwise



Given

hCD 0.1m

NCD

b hCD
ft0d khCD hCD 

hCD Find hCD  0.027m khCD hCD  1.3



 

 

Bilaga C - Ventilation 

Luftflödet har beräknats utifrån krav i BBR och resulterade i ett valt flöde på 35 l/s, se tabell 27 
nedan. Utifrån denna beräkning kunde tryckfallsberäkningarna för tilluft respektive frånluft göras, 
dessa visas i tabell 28 nedan. Där sträckorna A-G avser kanalerna för tilluften och 
kanalsträckorna H-N avser frånluften. För tilluften har tryckfallen över tilluftdon satts till 50 Pa 
och för frånluften 80 Pa. Strypningarna för spjällen vid de olika avgreningarna har också 
beräknats, se tabell 29 nedan. Där sträckorna E-G avser avgreningarna för tilluften och L-N avser 
avgreningarna för frånluften. 

Utifrån beräknade tryckfall och luftflöde har varvtal för fläkten kunnat väljas för tilluft och 
frånluft, se figurerna 30 respektive 31 nedan. Båda dessa varvtal hamnar på cirka 2 vilket 
resulterar i en fläkteffekt på cirka 60 W enligt figur 32 nedan. 

 

LUFTFLÖDEN 

Rum Area (m2) Krav på flöde (l/s) Korrigerat flöde (l/s) 

  Till Från Till Från 

Kök 10,4  10  10 

Badrum 6,4  12  10 

Arbetsrum 9,8 4  8  

Sovrum 1 14 8  9  

Sovrum 2 13,6 8  8  

WC 2,2  10  10 

Hall 12,9 4,515    

Teknikrum 4,1    5 

Vardagsrum 24 8,4  10  

      

Total area: 97,4     

Totalt flöde:  32,915 32 35 35 

Valt flöde: 35 (l/s) 
Tabell 1: Beräknat luftflöde för huset utifrån krav från BBR.  



 

 

Friktion kanal Engångsmotstånd Allmänna Engångsmotstånd avgrening  Σ tryckförluster Σ tryckförluster

Sträcka Längd (m) Flöde (m3/s) Innerdiameter (m) Hastighet (m/s) (ρxu2)/2 (Pa) R (Pa/m) RxL (Pa) ΣϚ Tryckfall don (Pa) ΣϚx(ρxu2)/2 (Pa) u gren (m/s) Ϛ gren Ϛ gren x (ρxu2/2) (Pa)i delsträckan (Pa)  totalt (Pa)

TILLUFT

A 9,00 0,009 0,080 1,50 1,356 0,800 7,200 1,0 50 51,356 1,8 0,010 0,020 58,575 58,6

B 3,80 0,017 0,100 1,80 1,952 1,250 4,750 - - - 2,0 0,005 0,012 4,762 63,3

C 0,60 0,025 0,125 2,00 2,410 1,500 0,900 - - - 2,8 0,050 0,012 0,912 64,2

D 0,60 0,035 0,125 2,80 4,724 3,000 1,800 - - - 2,8 - - 1,800 66,0

INTAG 0,50 0,035 0,125 2,80 4,724 1,250 0,625 10,0 - 47,236 - - - 47,861 113,9

E 3,00 0,008 0,080 1,40 1,181 0,700 2,100 0,5 50 50,590 1,8 0,970 1,894 3,994 4,0

F 8,00 0,008 0,080 1,40 1,181 0,700 5,600 0,5 50 50,590 2,0 0,880 2,121 7,721 11,7

G 4,00 0,010 0,080 1,90 2,175 1,250 5,000 0,5 50 51,088 2,8 0,970 4,582 9,582 21,3

FRÅNLUFT

H 3,60 0,010 0,080 1,90 2,175 1,250 4,500 1,0 80 82,175 2,5 0,400 1,506 88,181 88,2

I 4,00 0,020 0,100 2,50 3,766 2,200 8,800 - - - 2,0 0,120 0,289 9,089 97,3

J 0,75 0,025 0,125 2,00 2,410 1,500 1,125 - - - 2,8 0,380 1,795 2,920 100,2

K 0,75 0,035 0,125 2,80 4,724 3,000 2,250 - - - 2,8 0,250 1,181 3,431 103,6

UTBLÅS 0,50 0,035 0,125 2,80 4,724 3,000 1,500 10,0 - 47,236 - - - 48,736 152,4

L 1,00 0,010 0,080 1,90 2,175 1,250 1,250 0,5 80 81,088 1,9 1,400 3,045 85,383 85,4

M 0,60 0,005 0,063 1,40 1,181 0,700 0,420 0,5 80 80,590 1,4 -0,150 -0,177 80,833 166,2

N 3,50 0,010 0,080 0,90 0,488 1,250 4,375 0,5 80 80,244 0,9 1,200 0,586 85,205 251,4

Tabell 2: Tryckfallsberäkningar för ventilationen vilken avser både tilluft och frånluft.  



 

 

TILLUFT 
 

 FRÅNLUFT 
 

Kanal Strypning (Pa)  Kanal Strypning (Pa) 

     

E 54,58  L 2,80 

F 55,62  M 16,44 

G 54,67  N 14,99 

     
Tabell 3: Strypning av ventilationskanalerna vid avgreningar för tilluft respektive frånluft.  

 

Figur 1: Fläktens tryck för tilluften, varvtalet hamnar på cirka 2 (Luftbutiken, a, 2012). 



 

 

 

Figur 2: Fläktens tryck för tilluften, varvtalet hamnar på cirka 2 (Luftbutiken, a, 2012). 

 

Figur 3: Fläkteffekt för det valda aggregatet Heru 62 T, fläkteffekten blir cirka 60 W med flödet 35 l/s och varvtalet 2 (Luftbutiken, 
a, 2012). 



 

 

Bilaga D – Radiatorer 

Valen av radiatorerna har baserats på det dimensionerande värmebehovet enligt bilaga D. Se 
tabell 30 nedan för storlek och effekt på respektive radiator i varje rum. 

RADIATORER 

Nr Rum Effekt (W) Höjd (mm) Längd (mm) Djup (mm) 

1 Badrum 157 300 400 70 

2 Kök 345 400 700 70 

3 Vardagsrum 592 400 1200 70 

      

4 Arbetsrum 245 500 400 70 

5 Sovrum 1 197 400 400 70 

6 Sovrum 1 197 400 400 70 

7 Sovrum 2 345 400 700 70 

8 WC 157 300 400 70 

9 Hall 345 400 700 70 
Tabell 4: Val av radiatorer i varje rum utifrån tidigare beräknat värme effektbehov för 

respektive rum. 

Tryckfallsberäkning för radiatorerna har endast gjort för den dimensionerande sträckan (stam 2) 
som sträcker sig från teknikrummet till arbetsrummet (sträcka 4-9). Den bortersta radiatorn har 

dimensionerats för ett tryckfall på 5 kPa och utifrån detta val har engångsmotståndet Ϛrad,vent 
beräknats till 307 784. Den stora strypningen beror på att radiatorerna har så låga effekter och 
därmed blir tryckfallet lågt. Det totala tryckfallet för den dimensionerande sträckan blev cirka 8,3 
kPa. Flödet blev ungefär 0,036 kg/s, vilket motsvarar 0,126 m3/h Se tabell 31 nedan för 
beräkningarna. 

Utifrån tryckfall och flöde har en systemkurva ritats upp för pumpen med hjälp av det beräknade 
massflödet, M, och konstanten, k, och matchats mot en pumpkurva hos en producent. 
Pumpvalet föll på en ”UPA 15-90” som måste justeras så att en optimal driftpunkt fås 
(Grundfos, 2012). Se systemkurva och pumpkurva i figur 33 respektive figur 34 nedan.



 

 

Friktion rör Engångsmotstånd Allmänna Engångsmotstånd avgrening Σ tryckförluster Σ tryckförluster

Sträcka Längd (m) Effekt Q (W) Ansl. Nr DN Innerdiameter (m) Hastighet (m/s) M (kg/s) (ρxu2)/2 (Pa) R (Pa/m) RxL (Pa) ΣϚ ΣϚx(ρxu2)/2 (Pa) u gem (m/s) Ϛ gren Ϛ gren x (ρx2/2) (Pa) i delsträckan (Pa)  totalt (Pa)

STAM 1:

1 12,9 157 10 0,0125 0,038 0,0038 0,722 3,570 46,053

2 10,5 502 10 0,0125 0,12 0,0120 7,200 25,200 264,600

3 11,8 1094 10 0,0125 0,25 0,0262 31,250 99,750 1177,050

STAM 2: (den dimensionerande sträckan)

4 9,5 245 10 0,0125 0,0057 0,0059 0,016 7,245 68,828 307827,0 5000,6 0,095 1 4,513 5073,99 5073,99

5 2,4 442 10 0,0125 0,095 0,0106 4,513 19,425 46,620 - - 0,0145 1 0,105 46,73 5120,71

6 10,6 639 10 0,0125 0,0145 0,0153 0,105 39,900 422,940 3,0 0,3 0,23 1 26,450 449,71 5570,42

7 10,2 984 10 0,0125 0,23 0,0235 26,450 94,500 963,900 3,0 79,4 0,15 1 11,250 1054,50 6624,92

8 6,04 1141 15 0,016 0,15 0,0273 11,250 29,400 177,576 - - 0,21 1 22,050 199,63 6824,55

9 4,76 1486 15 0,016 0,21 0,0355 22,050 51,450 244,902 56,0 1234,8 - - - 1479,70 8304,25

 

 

 

 

Tabell 5: Tryckfallsberäkning för radiatorerna, där radiatorventilen Ϛ ra d ,v ent har beräknats fram genom att sätta tryckfallet p å bortersta radiatorn till 5kPa.  Då 

erhölls Ϛrad,vent = 307784.  



 

 

 

Figur 4: Systemkurva för radiatorerna, baserad på M som har beräknats fram till 0,036 kg/s och k som har beräknats till 6577044. 

 

Figur 5: Pumpkurva för valda pumpen UPA 15-90 (Grundfos, 2012). 
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Dimensionering av expansionskärl 

För det kombinerade värmesystemet har även ett expansionskärl dimensionerats. Nedan 
redovisas beräkningarna för detta. 

                                   (
  
  
  )  

                  

                                      

                                       

          

Resultatet blir således ett expansionskärl med volymen 9,28 liter. Valet föll då på ett 
expansionskärl med 12 liters volym (Flamco Flexcon, 2012). 

  



 

 

Bilaga E – Sanitet 

Tappvarmvatten 

Tabell 6: dimensionering av tappvarmvatten.  

Tappkallvatten 

TAPPKALLVATTEN 

Rum Lednings- 
nummer 

Tappställe Normflöde 
(l/s) 

Sannolikt 
flöde 
(l/s) 

Ledningstyp Dimension 
PEX-rör 
(mm)  

Kök KV-1 Inlopp 0,4 0,28 Fördelnings-
ledning 

18x2,5 

 KV-2 Diskbänk 0,2  Kopplings-
ledning 

15x2,5 

 KV-3 Diskmaskin 0,2  Kopplings-
ledning 

15x2,5 

Badrum KV-4 Inlopp 0,7 0,34 Fördelnings-
ledning 

18x2,5 

 KV-5 Tvättställ 0,2  Kopplings-
ledning 

15x2,5 

 KV-6 Tvättmaskin 0,2  Kopplings-
ledning 

15x2,5 

 KV-7 Dusch 0,2  Kopplings-
ledning 

15x2,5 

 KV-8 Toalett 0,1  Kopplings-
ledning 

15x2,5 

WC KV-9 Inlopp 0,3 0,26 Fördelnings-
ledning 

18x2,5 

 KV-10 Tvättställ 0,2  Kopplings-
ledning 

15x2,5 

TAPPVARMVATTEN 

Rum Lednings-
nummer 

Tappställe Normflöde 
(l/s) 

Sannolikt 
flöde 
(l/s) 

Ledningstyp Dimension 
PEX-rör 

(mm) 

Kök VV-1 Inlopp 0,2 0,16 Fördelnings-
ledning 

15x2,5 

 VV-2 Diskbänk 0,2  Kopplings- 
ledning 

15x2,5 

Badrum VV-3 Inlopp 0,4 0,28 Fördelnings- 
ledning 

18x2,5 

 VV-4 Tvättställ 0,2  Kopplings- 
ledning 

15x2,5 

 VV-5 Dusch 0,2  Kopplings- 
ledning 

15x2,5 

WC VV-6 Inlopp 0,2 0,16 Fördelnings-
ledning 

15x2,5 

 VV-7 Tvättställ 0,2  Kopplings-
ledning 

15x2,5 

. 



 

 

 KV-11 Toalett 0,1  Kopplings-
ledning 

15x2,5 

Teknikrum KV-12 Inlopp 0,2 0,16 Fördelnings-
ledning 

15x2,5 

 KV-13 Ack.tank 0,2  Kopplings-
ledning 

15x2,5 

Tabell 7: Dimensionering av tappkallvatten.  

TRYCKFALLSBERÄKNINGAR 

Tryckfall pga. höjdskillnad Höjd-skillnad  
 (m) 

g  
(m/s2) 

ρ  
(kg/m3) 

Tryckförlust 
(kPa) 

Servisledning 7,98 10 1000 79,8 

Tryckfall 
pga. 

friktion 

Längd 
(m) 

Dimension 
(mm) 

Inner-
diameter 

(mm) 

Sannolikt 
flöde  
(l/s) 

Tryckfall 
per meter 
(kPa/m) 

Tryckförlust 
(kPa) 

Ledning 
KV-4 

3,94 18x2,5 13 0,34 6,5 25,61 

Ledning 
KV-7 

3,41 15x2,5 10 0,2 9,5 32,395 

Servisledning 40 32x2,4 26,2 0,4 2,5 100 

       

Totala tryckfallsförlusten vid duschblandare (kPa) 237,805 
Tabell 8: Tryckfallsberäkning på den längsta sträckan.  

 

Totalt tryck vid duschblandare (kPa) 

550-237,8=312,2 

Flöde ur duschblandare (l/s) 

0,22 
Tabell 9: Beräkning av vattentryck vid duschblandare.  

 



 

 

 

Figur 6: Vattenflöde i l/s vid duschblandare. 

 

  



 

 

 

Bilaga F – Värmeeffektbehov 

KÖK 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) Area byggnadsdel 
(m2) 

UA (W/K) 

Vägg 0,082 12,133 1,000 

Tak 0,079 10,4 0,818 

Grund 0,085 10,4 0,881 

Fönster 0,620 3,707 2,298 

  
ΣUA (W/K) 4,998 

Byggnadsdel ψ (W/m) Längd köldbrygga, L 
(m) 

ψL (W) 

Grund 10,445 6,6 68,937 

Tak 0,705 6,6 4,653 

Ytterväggshörn 1,41 2,4 3,384 

  ΣψL  (W) 76,974 

Volym (m3) Läckluftsflöde, Mu 
(kg/s) 

Mu x Cpl x ΔT (W)  

24,96 0,0007 31,633  

Totala effektbehov (W) 343,5 
Tabell 10: Effektbehov för kök.  

Tabell 11: Effektbehov för vardagsrum.  

  

VARDAGSRUM 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) Area byggnadsdel 
(m2) 

UA (W/K) 

Vägg 0,082 17,490 1,442 

Tak 0,079 24 1,888 

Grund 0,085 24 2,033 

Fönster & 
Altandörr 0,620 4,650 2,883 

 

 
ΣUA (W/K) 8,246 

Byggnadsdel ψ (W/m) Längd köldbrygga, L 
(m) 

ψL (W) 

Grund 10,445 9,225 96,355 

Tak 0,705 9,225 6,504 

Ytterväggshörn 1,41 2,4 3,384 

 

 
ΣψL  (W) 106,243 

Volym (m3) Läckluftsflöde, Mu 
(kg/s) 

Mu x Cpl x ΔT (W)  

57,6 0,0015 73,000  

Totala effektbehov (W) 566,8 



 

 

 

BADRUM 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) Area byggnadsdel 
(m2) 

UA (W/K) 

Vägg 0,082 6,171 0,509 

Tak 0,079 6,4 0,503 

Grund 0,085 6,4 0,542 

Fönster & 
Altandörr 0,620 0,429 0,266 

 

 
ΣUA (W/K) 1,820 

Byggnadsdel ψ (W/m) Längd köldbrygga, L 
(m) 

ψL (W) 

Grund 10,445 2,75 28,724 

Tak 0,705 2,75 1,939 

Ytterväggshörn 1,41 0 0,000 

 

 
ΣψL  (W) 30,663 

Volym (m3) Läckluftsflöde, Mu 
(kg/s) 

Mu x Cpl x ΔT (W)  

15,36 0,0004 19,467  

Totala effektbehov (W) 135,7 
Tabell 12: Effektbehov för badrum 

ARBETSRUM 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) Area byggnadsdel 
(m2) 

UA (W/K) 

Vägg 0,082 8,163 0,673 

Tak 0,079 9,8 0,771 

Grund 0,085 9,8 0,830 

Fönster & 
Altandörr 0,620 1,797 1,114 

 

 
ΣUA (W/K) 3,388 

Byggnadsdel 
ψ (W/m) 

Längd köldbrygga, L 
(m) ψL (W) 

Grund 10,445 4,15 43,347 

Tak 0,705 4,15 2,926 

Ytterväggshörn 1,41 0 0,000 

 

 
ΣψL  (W) 46,273 

Volym (m3) Läckluftsflöde, Mu 
(kg/s) 

Mu x Cpl x ΔT (W)  

23,52 0,0006 29,808  

Totala effektbehov (W) 235,3 
Tabell 13: Effektbehov för arbetsrum.  

  



 

 

 

HALL 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) Area byggnadsdel 
(m2) 

UA (W/K) 

Vägg 0,082 3,140 0,259 

Tak 0,079 12,9 1,015 

Grund 0,085 12,9 1,093 

Ytterdörr 1,200 2,740 3,288 

 

 
ΣUA (W/K) 5,655 

Byggnadsdel 
ψ (W/m) 

Längd köldbrygga, L 
(m) ψL (W) 

Grund 10,445 2,45 25,590 

Tak 0,705 2,45 1,727 

Ytterväggshörn 1,41 0 0,000 

 

 
ΣψL  (W) 27,318 

Volym (m3) Läckluftsflöde, Mu 
(kg/s) 

Mu x Cpl x ΔT (W)  

30,96 0,0008 39,238  

Totala effektbehov (W) 332,3 
Tabell 14: Effektbehov för hall.  

SOVRUM 1 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) Area byggnadsdel 
(m2) 

UA (W/K) 

Vägg 0,082 15,730 1,297 

Tak 0,079 14 1,101 

Grund 0,085 14 1,186 

Fönster 0,620 1,910 1,184 

 

 
ΣUA (W/K) 4,768 

Byggnadsdel 
ψ (W/m) 

Längd köldbrygga, L 
(m) ψL (W) 

Grund 10,445 7,35 76,771 

Tak 0,705 7,35 5,182 

Ytterväggshörn 1,41 2,4 3,384 

 

 
ΣψL  (W) 85,337 

Volym (m3) Läckluftsflöde, Mu 
(kg/s) 

Mu x Cpl x ΔT (W)  

33,6 0,0009 42,583  

Totala effektbehov (W) 352,0 
Tabell 15: Effektbehov för sovrum 1.  

  



 

 

 

SOVRUM 2 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) Area byggnadsdel 
(m2) 

UA (W/K) 

Vägg 0,082 16,330 1,346 

Tak 0,079 13,6 1,070 

Grund 0,085 13,6 1,152 

Fönster 0,620 1,910 1,184 

  ΣUA (W/K) 4,752 

Byggnadsdel ψ (W/m) Längd köldbrygga, L 
(m) 

ψL (W) 

Grund 10,445 7,6 79,382 

Tak 0,705 7,6 5,358 

Ytterväggshörn 1,41 2,4 3,384 

 

 
ΣψL  (W) 88,124 

Volym (m3) Läckluftsflöde, Mu 
(kg/s) 

Mu x Cpl x ΔT (W)  

32,64 0,0009 41,367  

Totala effektbehov (W) 352,8 
Tabell 16: Effektbehov för sovrum 2.  

WC 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) Area byggnadsdel 
(m2) 

UA (W/K) 

Vägg 0,082 2,811 0,232 

Tak 0,079 2,2 0,173 

Grund 0,085 2,2 0,186 

Fönster 0,620 0,429 0,266 

 

 
ΣUA (W/K) 0,857 

Byggnadsdel 
ψ (W/m) 

Längd köldbrygga, L 
(m) ψL (W) 

Grund 10,445 1,35 14,101 

Tak 0,705 1,35 0,952 

Ytterväggshörn 1,41 0 0,000 

 

 
ΣψL  (W) 15,053 

Volym (m3) Läckluftsflöde, Mu 
(kg/s) 

Mu x Cpl x ΔT (W)  

5,28 0,0001 6,692  

Totala effektbehov (W) 62,0 
Tabell 17: Effektbehov för WC.  

  



 

 

 

TEKNIKRUM 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) Area byggnadsdel 
(m2) 

UA (W/K) 

Vägg 0,082 3,960 0,326 

Tak 0,079 4,1 0,322 

Grund 0,085 4,1 0,347 

Fönster 0,620 0,000 0,000 

 

 
ΣUA (W/K) 0,996 

Byggnadsdel 
ψ (W/m) 

Längd köldbrygga, L 
(m) ψL (W) 

Grund 10,445 1,65 17,234 

Tak 0,705 1,65 1,163 

Ytterväggshörn 1,41 0 0,000 

 

 
ΣψL  (W) 18,398 

Volym (m3) Läckluftsflöde, Mu 
(kg/s) 

Mu x Cpl x ΔT (W)  

5,28 0,0003 12,471  

Totala effektbehov (W) 77,7 
Tabell 18: Effektbehov för teknikrum.  

 

  



 

 

Bilaga G – Materialval 

Utvändigt takmaterial 

Tegeltakpannor får enligt Sunda hus miljöbedömning A. Den återanvänds vid rivning och 
nybyggnation och innehåller inga hälsofarliga ämnen. Betongtakpannor innehåller högst 2 % 
miljöfarliga ämnen och rekommenderas av Sunda hus. Betongtakpannorna kan också 
återanvändas vid rivning av huset. Stålplåten får enligt Sunda hus bedömningen B och 
rekommenderas inte eftersom att den innehåller mer än 2 % farliga ämnen. Se tabell 45 nedan. 

Material Miljöbedömning Källa Eget betyg 

Tegeltakpannor A Sunda hus, a, 2012 5 

Betongtakpannor A Sunda hus, b, 2012 5 

Stålplåt B Sunda Hus, c, 2012 3 
Tabell 19: Miljöbedömning av utvändigt takmaterial.  

Investeringskostnaderna har bedömts med poäng 1-5 där det gavs högre poäng till material med 
lägre kostnad, se tabell 46 nedan. 

Material Investeringskostnad 
(kr/m2) 

Källa Eget betyg 

Tegeltakpannor 209,88 Beijer Byggmaterial, a, 
2012 

3 

Betongtakpannor 73,781 Beijer Byggmaterial, 
b, 2012 

5 

Stålplåt 206,92 Beijer Byggmaterial, c, 
2012 

3 

Tabell 20: Bedömning av investeringskostnad för utvändigt takmaterial.  

Högre poäng gavs till material med lång livslängd, se tabell 47 nedan för bedömningen för 
respektive material. 
 

Material Teknisk livslängd 
(år) 

Källa Eget betyg 

Tegeltakpannor 40-60 
30-70 

Husvillaguiden, 2012 
Bengtsson, E., 2010 

5 

Betongtakpannor 30-40 
30-70 

Husvillaguiden, 2012  
Bengtsson, E., 2010 

4 

Stålplåt 30-40 
40-45 

Fastighetsbyrån, 2012  
Bengtsson, E., 2010 

4 

Tabell 21: Bedömning av teknisk livslängd för utvändigt takmaterial.  

Underhållsintervallet för takmaterialen har bedömts, där det med ingen ytbehandling menas att 
materialet inte har någon ytbehandling som behöver förnyas och materialet är i princip 
underhållsfritt under sin livslängd. Se tabell 48 nedan för bedömningen. 

Material Underhållsintervall 
(år) 

Källa Eget betyg 

Tegeltakpannor Inget (ingen 
ytbehandling) 

Bengtsson, E., 2010 5 

Betongtakpannor Inget (ingen Bengtsson, E., 2010 5 



 

 

ytbehandling) 

Stålplåt 10-15 Bengtsson, E., 2010 3 
Tabell 22: Bedömning av underhållsintervall för utvändigt takmaterial.  

Solpanelerna kommer att smälta in bäst på ett svart tak. Därför gavs det 5 poäng till 
betongtakpannor som kan väljas med svart färg. Tegeltakpannor är vanligtvis röda och fick därför 
lägre poäng. Plåttak ger ett kalt intryck och fick därför låg poäng. Se tabell 49 nedan för 
bedömning. 

Material Estetik Källa Eget betyg 

Tegeltakpannor Uppfyller kraven Egen bedömning 4 

Betongtakpannor Uppfyller kraven Egen bedömning 5 

Stålplåt Uppfyller inte kraven Egen bedömning 1 
Tabell 23: Bedömning av estetiska krav för utvändigt takmaterial.  

Fasadmaterial 

Tegel innehåller mindre än 1 % miljöfarliga ämnen och rekommenderas av Sunda hus med 
betyget B. Byggträ ges betyget A i miljöbedömning av Sunda hus. Trä kan återanvändas vid 
rivning och innehåller inga miljöfarliga ämnen. Mur- och putsbruk rekommenderas inte enligt 
Sunda hus bedömning eftersom att den innehåller för mycket hälsofarliga ämnen. Se tabell 50 
nedan. 

Material Miljöbedömning Källa Eget betyg 

Tegel B Sunda Hus, d, 2012 3 

Träpanel A Sunda Hus, e, 2012 5 

Puts B Sunda Hus, f, 2012 3 
Tabell 24: Miljöbedömning av fasadmaterial.  

Det bästa betyget som var 5 tilldelades materialen med lägst investeringskostnad, se tabell 51 
nedan för bedömning. 

Material Investeringskostnad 
(kr/m2) 

Källa Eget betyg 

Tegel 1450 Bygganalys, lilla 
prisbok 2011 

2 

Träpanel 865 Bygganalys, lilla 
prisbok 2011 

4 

Puts 750 Bygganalys, lilla 
prisbok 2011 

5 

Tabell 25: Bedömning av investeringskostnad fasadmaterial.  

Bäst betyg, 5, tilldelades tegel som har den längsta livslängden. Träpanel och puts fick lite lägre 
betyg eftersom att de har kortare livslängd., se tabell 52 nedan. Putsen har olika livslängd 
beroende på om det är kalk – eller cementputs. Då en kombination av dessa har valts i 
miljökravet så tas båda livslängderna med i bedömningen och får ett gemensamt betyg 4. 

Material Teknisk livslängd 
(år) 

Källa Eget betyg 

Tegel 50-100 Bengtsson, E., 2010 5 

Träpanel 30-60 Bengtsson, E., 2010 3 



 

 

Puts (kalk) 
Puts (cement) 

30-60 
50-100 

Bengtsson, E., 2010 4 

Tabell 26: Bedömning av teknisk livslängd för fasadmaterial.  

Underhållsintervallet för fasadmaterialen har bedömts, där det med ingen ytbehandling menas att 
materialet inte har någon ytbehandling som behöver förnyas och materialet är i princip 
underhållsfritt under sin livslängd. För putsen tas både cementputs och kalkputs med och vägs 
samman till ett gemensamt betyg. Se tabell 53 nedan för bedömningen. 

Material Underhållsintervall 
(år) 

Källa Eget betyg 

Tegel Inget (ingen 
ytbehandling) 

Bengtsson, E., 2010 5 

Träpanel 10-17 Bengtsson, E., 2010 3 

Puts (kalk) 
Puts (cement) 

10-15 
20-30 

Bengtsson, E., 2010 3 

Tabell 27: Bedömning av underhållsintervall för utvändigt fasadmaterial.  

En stor del av det estetiska kriteriet för fasaden grundade sig på att passa ihop med taket. På 
grund av valfrihet när det gäller färg fick träpanelen ett högt betyg. Se tabell 54 nedan för 
bedömningen. 
 

Material Estetik Källa Eget betyg 

Tegel Uppfyller inte kraven Egen bedömning 1 

Träpanel Uppfyller kraven Egen bedömning 5 

Puts Uppfyller kraven 
delvis 

Egen bedömning 3 

Tabell 28: Bedömning av estetiska krav för fasadmaterial.  

  



 

 

Invändigt golv - övrigt 

Ekparketten rekommenderas av Sunda hus med betyget A vi tilldelade därför vårt egna betyg 5. 
Linoleummatta och klinker rekommenderas av Sunda hus också men med bedömningen B därför 
fick 3 poäng i den egna betygsättningen, se tabell 55 nedan. 

Material Miljöbedömning Källa Eget betyg 

Parkett Ek (14mm) A Sunda Hus, g, 2012 5 

Linoleummatta B Sunda Hus, h, 2012 3 

Klinker B Sunda Hus, i, 2012 3 
Tabell 29: Miljöbedömning av invändigt golv.  

För investeringskostnaden gavs betyg mellan 1-5. 5 poäng till material med låg 
investeringskostnad, se tabell 56 nedan. 

Material Investeringskostnad 
(kr/m2) 

Källa Eget betyg 

Parkett Ek (14mm) 475 Bygganalys, lilla 
prisbok 2011 

4 

Linoleummatta 230 Bygganalys, lilla 
prisbok 2011 

5 

Klinker 1100 Bygganalys, lilla 
prisbok 2011 

2 

Tabell 30: Bedömning av investeringskostnad för invändigt golv.  

Den högsta poängen tilldelades material med lång livslängd, se tabell 57 nedan. 
 

Material Teknisk livslängd 
(år) 

Källa Eget betyg 

Parkett Ek (14mm) 10-30 Fastighetsbyrån, 2012 3 

Linoleummatta 15-20 Fastighetsbyrån, 2012 2 

Klinker >50 BKR, 2012 5 
Tabell 31: Bedömning av teknisk livslängd för invändigt golv.  

Komforten baserades på egna erfarenheter, där ekparketten fick högsta betyg, se tabell 58 nedan. 
Ekparketten ger ett naturligt intryck och har oftast en behaglig temparatur. Linoleummattan 
uppfyller delvis kraven, eftersom det är hyfsat behagligt att gå på men ger inte samma känsla av 
naturlighet. Klinker uppfyller inte kraven, då det är kallt (saknar golvvärme i huset) och ger 
därmed inte samma komfort som de två andra. Klinker kan också vara väldigt halt. 

Material Komfort Källa Eget betyg 

Parkett Ek (14mm) Uppfyller kraven Egen bedömning 5 

Linoleummatta Uppfyller delvis 
kraven 

Egen bedömning 4 

Klinker Uppfyller inte kraven Egen bedömning 2 
Tabell 32: Bedömning av komfort för invändigt golv.  

Ekparketten ger ett ljust, varmt och modernt intryck och tilldelades ett högt betyg. Linoleum 
mattan känns inte lika modern och plastig därför fick den 3 poäng. Klinkern känns hård och kall 
och fick endast 1 poäng i estetikbedömningen. Se tabell 59 nedan för bedömningen. 



 

 

 

Material Estetik Källa Eget betyg 

Parkett Ek (14 mm) Uppfyller kraven Egen bedömning 5 

Linoleummatta Uppfyller kraven 
delvis 

Egen bedömning 3 

Klinker Uppfyller inte kraven Egen bedömning 1 
Tabell 33: Bedömning av estetiska krav för invändigt golv.  

Invändigt golv – badrum 

Klinker klassas inte som hälso- eller miljöfarlig och ges betyget 5. PVC-mattan innehåller minst 
0,1 % av något eller några utfasningsämnen och får därför betyget3. Kakel innehåller inga 
miljöfarliga ämnen och får betyget 5. Se tabell 60. 

Material Miljöbedömning Källa Eget betyg 

Klinker A Sunda Hus, k, 2012 5 

PVC-matta B Sunda Hus, l, 2012 3 

Kakel A Sunda Hus, j, 2012 5 
Tabell 34: Miljöbedömning för badrumsgolv.  

Det egna betyget är grundat på att det dyraste materialet får lägst poäng, se tabell 61. 

Material Investeringskostnad 
(kr/m2) 

Källa Eget betyg 

Klinker 261,69    Beijer byggmaterial, f, 
2012 

4 

Våtrumsmatta (PVC) 185,00 Golvshop, 2012 5 

Kakel 452,59 Beijer byggmaterial, g, 
2012 

2 

Tabell 35: Bedömning för investeringskostnad för badrumsgolv.  

Den högsta poängen tilldelades material med lång livslängd, se tabell 62 nedan. 
 

Material Teknisk livslängd 
(år) 

Källa Eget betyg 

Klinker >50 BKR, 2012 5 

Våtrumsmatta (PVC) 15-20 Fastighetsbyrån, 2012 3 

Kakel >50 BKR, 2012 5 
Tabell 36: Bedömning av teknisk livslängd för badrumsgolv.  

Komforten baserades på egna erfarenheter, där plastmatta fick högsta betyg, se tabell 63 nedan. 
Klinkern ger ett naturligt intryck men ger en kall känsla utan golvvärme. Plastmattan känns inte 
lika kall när man går barfota i badrummet. Klinkern bedöms ha samma komfort som klinker och 
dessa gavs betyget 3 och  

Material Komfort Källa Eget betyg 

Klinker Uppfyller kraven 
delvis 

Egen bedömning 3 

Våtrumsmatta (PVC) Uppfyller kraven Egen bedömning 5 

Kakel Uppfyller kraven Egen bedömning 3 



 

 

delvis 
Tabell 37: Bedömning av komfort för badrumsgolv.  

Klinkern ger ett naturligt och rent intryck och uppfyller våra krav på estetik, på grund av detta 
tilldelas den 5 poäng. Plastmatta ger ett onaturligt intryck och därför får den ett lägre betyg, 3. 
Kakel är oftast blankt och passar enligt personligt tycke inte lika bra som golvmaterial. Se tabell 
64 nedan. 

Material Estetik Källa Eget betyg 

Klinker Uppfyller kraven Egen bedömning 5 

Våtrumsmatta (PVC) Uppfyller inte kraven Egen bedömning 3 

Kakel Uppfyller kraven 
delvis 

Egen bedömning 4 

Tabell 38: Bedömning av estetik för badrumsgolv.  

Golv med keramiska plattor läggs på ett tätskikt för att uppnå tillräcklig beständighet mot fukt 
(Nevander och Elmarsson, 1994).  Vid användning av PVC-matta behövs inget ytterligare 
tätskikt. Grundat på detta ges klinker och kakel ett högre betyg. Se bedömning i tabell 65 nedan. 

Material Fuktsäkerhet Källa Eget betyg 

Klinker Uppfyller kraven med 
kompletterande 

tätskikt 

Nevander och 
Elmarsson, 1994 

3 

Våtrumsmatta (PVC) Uppfyller kraven Nevander och 
Elmarsson, 1994 

5 

Kakel Uppfyller kraven med 
kompletterande 

tätskikt 

Nevander och 
Elmarsson, 1994 

3 

Tabell 39: Bedömning av fuktsäkerhet för badrumsgolv.  

 

  



 

 

Bilaga H – Kostnadskalkyl 

I tabell 66 nedan visas ungefärliga kostnadsberäkningar för stora delar av huset. 

Byggnadsdel Kostnad Enhet Area/Längd/Antal Kostnad 
(kr) 

Referens 

Konstruktion      

Kantbalk 798,78 kr/m 47,2 m 37 702,4 Kantbalkar 3.007 
(Sektionsfakta-

NYB, 2010) 

Grundplatta 958,3 kr/m2 126,28 m2 121 014,1 Golv på mark 
4.015 

(Sektionsfakta-
NYB, 2010) + 

eget tillägg 75 mm 
betong 

Yttervägg 2010,74 kr/m2 141,6 m2 284 720,8 Ytterväggar 7.048 
(Sektionsfakta-
NYB, 2010) + 
eget tillägg 170 
mm isolering 

Innervägg 1222,52 kr/m2 70,79 86 542,2 Innerväggar 8.004 
(Sektionsfakta-

NYB, 2010) 

Vindsbjälklag 758,18 kr/m2 126,28 m2 95 743 Bjälklag 9.081 
(Sektionsfakta-

NYB, 2010) 

Fackverkstakstol 3472,32 Kr/st 1 st 3472,3 Stommar 5.012 
(Sektionsfakta-

NYB, 2010) 

Totalt kategori 629 194,8 kr 

      

Fönster      

Badrumsfönster 
50x50 

4110 kr/m2 0,86 m2 3534,6 Utåtgående 
superfönster 
2+1+1 (RM, 

2012) 

Höga fönster 
1500x1000 

4110 kr/m2 7,64 m2 31 400,4 Utåtgående 
superfönster 
2+1+1 (RM, 

2012) 

Låga fönster 
(kök) 

100x1500 

4110 kr/m2 3,59 m2 14 754,9 Utåtgående 
superfönster 
2+1+1 (RM, 

2012) 

Totalt kategori 49 689,9 kr 

      

Dörrar      

Ytterdörr 18 500 kr/st 1 st 18 500 Basic Ytterdörr 
(RM, 2012) 

Altandörr 4850 kr/m2 2,74 m2 15 946,8 Utåtgående 



 

 

superdörr 2+1+1 
(RM, 2012) 

Totalt kategori 34 446,8 kr 

      

VVS      

Kök 7 172,34 kr/st 1 st 7 172,34 Bostäder 4.004 
(Sektionsfakta-

VVS, 2011) 

Badrum 23 384,23 kr/st 1 st 23 384,23 Bostäder 4.011 
(Sektionsfakta-

VVS, 2011) 

WC 10 053,07 kr/st 1 st 10 053,07 Bostäder 4.003 
(Sektionsfakta-

VVS, 2011) 

Totalt kategori 40 609,6 kr 

      

Värme      

Biosolpanna 33 500 kr/st 1 st 33 500 (E&Vspecialisten, 
2012) 

Radiatorer 15305 kr 1 st (alla radiatorer) 15 305 (Thermopanel, 
2012) 

PVT, solfångare 
och solceller 

inklusive 
växelriktare 

109 310 kr 1 st (alla PVT) 109 310 (PV-Tech, 2010 
och Vancos, 2012) 

      

Totalt kategori 158 115 kr 

      

Elarbeten      

Kök 15 384,56 kr/st 1 st 15 384,56 Bostäder 4.001 
(Sektionsfakta-

EL, 2012) 

Vardagsrum 7 240,79 kr/st 1 st 7 240,79 Bostäder 4.014 
(Sektionsfakta-

EL, 2012) 

Badrum 6 580,28 kr/st 1 st 6 580,28 Bostäder 4.009 
(Sektionsfakta-

EL, 2012) 

WC 3 427,18 kr/st 1 st 3 427,18 Bostäder 4.007 
(Sektionsfakta-

EL, 2012) 

Sovrum 1 5 226,49 kr/st 1 st 5 226,49 Bostäder 4.012 
(Sektionsfakta-

EL, 2012) 

Sovrum 2 5 226,49 kr/st 1 st 5 226,49 Bostäder 4.012 
(Sektionsfakta-

EL, 2012) 

Arbetsrum 5 226,49 kr/st 1 st 5 226,49 Bostäder 4.012 
(Sektionsfakta-

EL, 2012) 



 

 

Hall 8 079,07 kr/st 1 st 8 079,07 Bostäder 4.020 
(Sektionsfakta-

EL, 2012) 

Teknikrum 2197,88 kr/st 1 st 2197,88 Bostäder 4.024 
(Sektionsfakta-

EL, 2012) 

Totalt kategori 58 589,2kr 

      

Inredning      

Vitvaror (kök) 18 286 kr/st 1 st 18 286 Inredningar 
18.004 

(Sektionsfakta-
NYB, 2010) 

Köksskåp 27 550,76 kr/st 1 st 27 550,76 Inredningar 
18.003 

(Sektionsfakta-
NYB, 2010) 

Inredning Badrum 17 674,60 kr/st 1 st 17 674,60 Inredningar 
18.021 bn  

(Sektionsfakta-
NYB, 2010) 

Inredning WC 2385,20 kr/st 1 st 2385,20 Inredningar 
18.013 

(Sektionsfakta-
NYB, 2010) 

Totalt kategori 65 896,6 kr 

      

TOTALA BYGGKOSTNADER 1 032 541,9 kr 

  

Driftkostnader      

Hushållsel 105,36 öre/st 3110 kWh/år 3 277 (Vattenfall, b, 
2012) 

Pellets 2970 kr/ton 1,5 ton/år 4 455 (Pelletskoll, 
2012) 

TOTALA DRIFTKOSTNADER 7 732 kr/år 
Tabell 40: Kostnadskalkyl för både bygg- och driftkostnader för huset.  

  



 

 

Bilaga I - Intervjuer 

Intervju med Sweco 

Nedan följer svar från Maria Qvillberg, Civilingenjör (System och teknik i samhälle) samt hennes 
kollega Sergio Arus (markerat i grått) från företaget Sweco. Se frågorna som ställdes ovan. 

1. Hur ser intresset ut för småhus med nollenergi i Sverige? 

Svårt att säga, intresset för energieffektiva byggnader är stort men nollenergihus har jag ingen 
uppfattning om. Byggreglerna skärps kontinuerligt och EU har sagt att 2020 ska alla nybyggda 
hus vara näranollenergibyggnader, men begreppet är inte definierat ännu. 

2. Hur många producenter inriktar sig på nollenergibranschen? Finns det en marknad för 
nollenergihus? 

De flesta stora entreprenörer (Peab, Skanska etc.) har projekt med energieffektiva byggnader och 
passivhus men kör inte enbart med ett koncept. När det gäller småhustillverkare vet jag att det 
finns företag som nischar sig mot lågenergihus och passivhus men hur stor marknaden är har jag 
ingen uppfattning om. 

3. Hur ser utvecklingen för marknaden ut? 

Jag tror att intresset kommer fortsätta öka framöver, men det är svårt att säga i vilken takt. (BBR-
kraven skärps succesivt, miljömedvetenheten ökar och energipriserna stiger.) Marknaden kommer 
förmodligen påverkas mycket av politiska beslut ex. villkoren för småproducenter att sälja energi, 
tolkning av näranollenergi-byggnader mm. 

4. Vilka är utmaningarna med att bygga nollenergihus? 

Största utmaningen är att motivera fastighetsägare och hyresgäster/boende att vilja bygga 
nollenergihus. Det krävs att den som investerar har ett långsiktigt perspektiv eftersom det kräver 
en högre investeringskostnad men ger återbäring på sikt. Även hindren för att kunna sälja och få 
betalt för energi som produceras i byggnaden är en utmaning. I själva byggandet är en av 
utmaningarna att säkerställa kvalitet i alla steg och avseenden (ex. täthet, köldbryggor, el-
effektivitet etc.) vilket är a och o när man bygger mycket energieffektivt. 

Normalt kostar det 0 - 8 % mer att bygga passivhus än vid byggnation av ett konventionellt hus, 
beroende av materialval. Detta tjänas in på några år pga. den låga energi-tillförseln. 

De projekt som har uppförts idag visar på att byggkostnaden inte är så mycket högre för 
passivhus än vid konventionellt byggande. Extrakostnader för passivhus som mer isolering, bättre 
dörrar samt värmeåtervinning sparas delvis in i och med att man inte behöver installera något 
radiatorsystem.  

Att bygga med passivhusteknik är relativt nytt för de flesta entreprenörer. Därför har mer tid och 
resurser gått till utbildning och projektering för de första passivhusprojekten. När husen sedan 
byggs är det väldigt viktigt att husen blir ordentligt täta och fuktsäkra. Därför behöver 
byggarbetarna lite mer tid, vilket också innebär en kvalitetssäkring.  

När passivhusbyggandet får större spridning kommer kostnaderna att sänkas ytterligare1.  

I Tyskland där har de mer erfarenhet, är investeringskostnad för passivhus nästan samma.  

                                                 
1
 http://www.passivhuscentrum.se/passivhusteknik/fragor-och-svar 

 

http://www.passivhuscentrum.se/passivhusteknik/fragor-och-svar


 

 

 

5. Vilka energisystem fungerar bäst i ett nollenergihus i villaform? 

Det beror på vilka systemlösningar man gör i övrigt. Egenproducerad energi krävs och då är 
solfångare och solceller bra alternativ.  

Passiva lösningar är den bästa energi systemen för nollenergihus, dvs. bra orientering, geometri, 
storlek av fönster för optimera energi från sol. Solavskärmning för att förbättra klimat i sommar 
och sänka kylbehov. Termisk massa lagrar energi och hjälper att reglera inomhustemperaturen.  

Aktiva lösningar behovs också. Solenergi och geo energi är vänliga lösningar. Ventilation med 
hög återvinning är också viktigt.  

6. Vilka områden i Sverige kan tänkas intressanta att bebygga med nollenergihus? Vilka 
förutsättningar krävs för att uppnå nollenergi? 

Jag kan inte se att det finns någon gräns i Sverige ovan vilken man inte kan komma ner i 
nollenergi, beror på investeringsvilja och möjlighet att producera energi på platsen. Det är enklare 
och billigare i södra Sverige än i norra. 

7. Tar det längre tid att projektera och bygga ett nollenergihus än ett vanligt? Hur stor är 
skillnaden? 

Eftersom kravet på noggrannhet och helhetstänk är större tar det längre tid att projektera. Beror 
självklart på vanan hos projekteringsteamet.  

8. Är det dyrare att projektera och bygga nollenergihus? Vart ligger den största kostnaden 
i så fall? 

Ja, generellt sätt är det något dyrare i nuläget, krävs större noggrannhet och kvalitet i såväl 
projektering, byggande och byggmaterial. 

9. Är det dyrare att köpa ett nollenergihus i jämförelse med ett vanligt småhus? 

Vet ej, borde gå att jämföra priser hos småhustillverkare. Jag gissar att det är dyrare. 

10. Hur lång tid tar det innan investeringen i ett nollenergihus lönar sig för en vanlig 
familj? 

Jag har inga siffror på det. 

11. Hur påverkas de boende? Finns det några krav på de som bor i ett nollenergihus? 

Det är viktigt att de har kunskap om sitt hus och hur det fungerar och följer husets 
”bruksanvisning” (drift och skötselinstruktioner). Krävs inte att man är superteknisk på något sätt 
men det är bra om man har visst intresse. 

12. Vad behövs göras för att öka intresset från både producenter och köpare för 
nollenergihus? 

Bra fråga. Jag tror att det behövs både marknadsföring och information som är lätt för ”vanliga 
människor” att ta till sig. Politikiska beslut som ger ekonomiska incitament skulle också skynda på 
utvecklingen. 

 



 

 

Intervju Borlänge kommun 

Nedan följer en intervju med Jacob Holgersson, energisamordnare i Borlänge kommun. 

1. Hur satsar Borlänge kommun på hållbart bostadsbyggande ur energisynpunkt? Finns 
det några krav på nybyggnationer? 

Borlänge Kommunfullmäktige har antagit en Energi och klimatstrategi för Borlänge Kommun. I 
energi och klimatstrategin så har vi satt ett tak på 80 kWh/m2 vid nybyggnation och halvering av 
energiförbrukningen vid ombyggnation. Sedan så har vi mål för vårat eget fastighetsbestånd på 
150kwh/m2. Strategin är inte juridiskt bindande så bygglovshandläggarna idag måste följa 
Boverkets regler för nybyggnation, men vi har startat upp ett arbete för att se hur vi kan arbeta 
vidare med att implementera strategin i verksamheten.  

Ni kan själva titta igenom Energi och klimatstrategin 
http://www.borlange.se/upload/49578/Klimatsmart%20Borlänge.pdf, se sid 11 och 12.  

2. Finns det några nollenergihus eller passivhus i Borlänge idag?  

Ja, men har tyvärr inga siffror på hur många det är. 

3. Finns det ett intresse för att bygga nollenergihus i Borlänge kommun?  

Ja, om LCC kalkylen visar sig att det är det som är det bästa alternativet.  

4. Enligt ett nytt EU-direktiv ska alla byggnader vara nära-nollenergi år 2020. Hur 
planerar Borlänge kommun att anpassa sig till detta?  

Vi har ett intensivt arbete som pågår nu med att bygga upp rutiner och kontrollsystem för 
fastigheterna. Nu håller vi på med att bygga upp ett energiledningssystem för kommun 
koncernens fastigheter.  

5. Ger kommunen subventioner för byggande av energisnåla/nollenergi- hus?  

Inte i dagsläget, men vi undersöker möjligheterna att lägga in sådant i tomtförsäljningen. Vi har 
Västerås kommun som förebilder här och ska undersöka hur de gör.  

6. Övriga synpunkter och kommentarer.  

Om ni har möjlighet att skicka ert färdiga arbete till mig när ni är klara skulle vi vara mycket 
intresserade att ta del av denna.  

  



 

 

Bilaga J – Ritningar 

Ritningsförteckning 

 

A.1 Situationsplan   1:500 

A.2 Planlösning   1:100 

A.3 Fasader norr/sydöst  1:100 

A.4 Fasad söder/nordväst  1:100 

 

E.1 Elritning   1:100 

 

K.1 Detalj: grund/yttervägg  1:20  

K.2 Detalj: yttervägg  1:10 

K.3 Takstol   1:50 

K.4 Detalj: yttervägg/vindsbjälklag 1:10 

K.5 Detalj: fönster i yttervägg  1:10 

K.6 Detalj: taknock  1:10 

 

V.1 Spillvattenledningar  1:100 

V.2 Tappvattenledningar  1:100 

V.3 Ventilationsritning  1:100 

V.4 Radiatorritning  1:100 

 

Ritningar 
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