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Sammanfattning 
Sedan urminnes tider har människan använt trä för att bygga sin omgivning. Materialets 
tillgänglighet i kombination med dess goda mekaniska egenskaper har gjort det till det naturliga 
materialvalet. Precis som alla material som utsätts för naturens nedbrytande processer degraderas 
träs egenskaper med tiden. Röta, UV-strålning och angrepp av insekter och skadedjur angriper trä 
om det inte skyddas. Eftersom vi vill att det vi bygger ska hålla finns intressen i att optimera våra 
byggnadsmaterials beständighet. Tekniker och metoder för att öka livslängden hos trä har 
utvecklats på flera platser och under lång tid. Tre nygamla metoder för att modifiera trä och dess 
egenskaper är värmebehandling, acetylering och furfurylering. I denna uppsats undersöks 
beständighetsproblematiken för trä som fasadmaterial, och metoder för att öka beständigheten 
kartläggs. Genom en litteraturstudie utforskas tre, i Sverige endast småskaligt etablerade, 
behandlingsmetoder för trä. De flesta av behandlingsmetoderna ger en ökad biologisk 
beständighet i utbyte mot försämrade mekaniska egenskaper. Modifierat trä har ofta likvärdiga 
egenskaper som konventionellt tryckimpregnerat trä, varför en övergång från miljöfarlig 
tryckimpregnering till modifierat trä skulle innebära en miljövinst. I anslutning till arbetet har 
projektering av ett småhus utförts. Genom att tillämpa de resultat som framkommit i arbetet med 
trä och behandlingsmetoder har vi metodisk kommit fram till att det mest lämpliga valet av 
fasadmaterial för småhuset är furfurylerat trä. Det finns idag ingen storskalig kommersiell 
produktion av modifierat trä i Sverige. Eftersom vi har god tillgång till skog i Sverige, det finns en 
stark tradition av träbyggande och det finns miljövinster i att minska användningen av 
tryckimpregnerat trä ser vi stora möjligheter i att utveckla en svensk produktion av modifierat trä.
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Abstract 
Since prehistoric time man has used wood to build their environment. The material’s availability 
combined with its good mechanical properties has often made it the material of choice. Like all 
materials exposed to natures degradative processes the properties of wood decreases over time. 
Rot, UV radiation and attacks by insects and pests damage wood if not protected. Since we want 
what we build to consist, optimizing our building materials durability is of great interest. 
Techniques and methods for increasing the endurance of wood have been developed in several 
different places and for a long time. Three reinvented methods to modify wood and its properties 
are heat treatment, acetylation and furfurylation. This work examines the durability problems that 
occur to wood used as façade material, and methods for increasing the durability are identified. 
By conducting a literature review three, in Sweden only small-scale established, methods of 
modifying wood are being examined. Most of the treatment methods increase the biological 
resistance in exchange for weakened mechanical properties. Modified wood often has similar 
characteristics as conventional pressure-treated wood, why a transition from environmentally 
hazardous pressure-treatment to wood modification would be an environmental benefit. In 
connection with the work the design of a single family home was made. By applying the results 
encountered in the work of wood treatments, we found that the most appropriate choice of 
façade material for the single family home is furfurylated wood. There is currently no large-scale 
commercial production of modified wood in Sweden. Since we have a good access to forests in 
Sweden, there is a strong tradition of timber construction and there are environmental benefits in 
reducing the use of pressure-treated wood, we see great potential in developing a Swedish 
production of modified wood. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Människan har i alla tider använt trä för att utforma sin omgivning. Materialet har alltid funnits 
nära tillhands och ofta varit det naturliga valet av byggnadsmaterial. Av det lättbearbetade 
materialet har skapats allt från koja till slott, och materialet används idag både som bärande 
element och till rent estetiska detaljer. 

Precis som alla material som utsätts för naturens nedbrytande processer degraderas träs 
egenskaper med tiden. Fukt tränger in i materialet, solens ljus ändrar dess färg, insekter och 
skadedjur angriper det.  Inte sällan uppstår mögel och röta som är en del av träs 
nedbrytningsförlopp i det naturliga kretsloppet. 

Det ligger i människans intresse att det vi bygger håller, att det står emot naturens nedbrytande 
processer. Olika metoder och tekniker har utvecklats på olika platser för att göra det vi bygger 
beständigt.  

I Sverige finns en stark tradition av träbyggande och det är en del av vårt kulturarv. Vår stora 
tillgång till skog har lett till att hantverket utvecklats och gett ett intresse och kunskap om hur 
materialet kan anpassas i konstruktionen. På senare tid har materialet fått en renässans och många 
projekt med höghus i trä är under utredning. Enligt branschorganisationen Skogsindustrierna har 
antalet flervåningshus byggda med trästomme ökat från 1 % år 2000 till 15 % år 2010 
(Skogsindustrierna, 2012, Burström, 2007). 

För trä som fasadmaterial har olika målningssystem och impregneringsmetoder utvecklats. Vissa 
träslag och delar av trädstammen har visat sig vara beständigare än andra. Utveckling av nya 
tekniker pågår än idag med metoder så som värmebehandling, acetylering och furfurylering.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att kartlägga vilka moderna behandlingsmetoder som finns för att öka 
trämaterials beständighet. Vidare tas även ett underlag fram för jämförelse av de olika metodernas 
lämplighet för trä som fasadmaterial. 

Genom att först i korthet beskriva trämaterialets uppbyggnad, sedan vilka nedbrytningsprocesser 
och metoder för att motverka dessa som finns, ger denna fördjupning en överblick av var 
utvecklingen står idag och utgör ett underlag för diskussion. 

I anslutning till kartläggningen av träbehandlingsmetoder har även projekteringen av ett småhus 
utförts. Syftet med projekteringen är att tillämpa det vi hittills lärt oss under vår 
civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad vid KTH. Vi undersöker och löser de tekniska 
problem som uppstår vid projekteringen av ett småhus. Detta ger möjlighet att tillämpa de 
resultat vi får fram från kartläggningen i det materialval som utförs under projekteringen. 
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1.3 Metodik 
Kartläggningen av träbehandlingsmetoder och trämaterialet i allmänhet görs i första hand genom 
litteraturstudie. Underlag som forskningsrapporter, avhandlingar, med mera, hämtas från 
databaser. Information hämtas även från kurslitteratur och föreläsningar. Studien sammanställs 
slutligen i uppsatsform. 

I kartläggningen av de olika träbehandlingsmetoderna har hänsyn tagits till att de olika 
behandlingsmetoderna är starkt knutna till specifika producenter. Ekonomiska motiv kan ligga 
bakom förskönande beskrivningar av produkterna. Opartiska källor har använts i största möjliga 
mån. 

Eftersom vi sett en trend i att använda omålade träfasader har vi valt att avgränsa arbetet till just 
detta: Trä som fasadmaterial med en synlig trästruktur. För att ytterligare avgränsa oss undersöker 
vi endast svenska träslag. 

Huset i projekteringsdelen utformas och dimensioneras enligt Boverkets byggregler. Vi söker 
även stöd i kurslitteratur, föreläsningar och handledare i de frågor som Boverket inte ger tydliga 
rekommendationer. Material- och produktspecifika värden hämtas från litteratur och 
leverantörer. Resultatet för denna del presenteras i uppsatsformat där beräkningar och ritningar 
bifogas som bilagor.  
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2. Trä som fasadmaterial 

2.1 Allmänt om trä 

2.1.1 Sveriges skogsindustri 
Sverige har en mycket god tillgång till skog, den täcker drygt hälften av landets area (Träguiden, 
2012c). Skogen är till störst andel gran (42 %), följt av tall (39 %). Av lövträden är björk det 
vanligaste träslaget med en andel på 8 %. 

Skogen är viktig för Sveriges ekonomi. Exporten av svenska skogsindustriprodukter uppgick år 
2010 till 129 miljarder kronor och skogsindustrin sysselsätter direkt 70 000 svenskar 
(Skogsindustrierna, 2010, p.55). 

2.1.2 Kort om trämaterialets uppbyggnad 
Trä är ett organiskt material och den inre strukturen är starkt bunden till ursprungsträdets form. 
Materialet är mycket anisotropt med stora egenskapsskillnader i olika riktningar varför tre 
huvudriktningar kan definieras: Längs med trädstammen, tangentiellt mot årsringarna och radiellt 
mot årsringarna. I dessa tre huvudriktningar varierar egenskaper som hållfasthet, vätsketransport 
och fuktbetingade rörelser.(Burström, 2007). 

 

 

Figur 1 Träs uppbyggnad och huvudriktningar (Träguiden, 2012d) 

Enkelt sett kan trädstammen delas in i fyra delar. Inifrån och ut är stammen uppbyggd av: märg, 
kärna, splint och bark. Kärnan och splinten utgör tillsammans veden. Kärnveden finns inte hos 
de yngre träden utan börjar bildas först efter ca 30 år. Allt eftersom att trädet växer så bildas mer 
och mer kärnved som inte längre tar del i trädets transportprocesser. Dessa processer sker istället 
i den yngre splintveden. Detta ger egenskaper så som minskad fukttransport och fuktrörelser hos 
kärnveden (Burström, 2007). 
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Veden är uppbyggd av längsorienternade celler. Hos barrträd kan dessa celler delas in i två 
grupper, fibrer och parenkymceller, där fibrerna utgör den största volymandelen av veden. När 
fibrer är färdigbildade dör de, varför större delen av trädet består av döda celler. 
Parenkymcellerna, som ombesörjer transporten av näringsämnen, är levande i splintveden men 
döda i kärnveden. När de dör avsöndrar de hartser vilket täpper till porer och cellhåligheter och 
det är detta som ger kärnveden dess karaktäristiska egenskaper (Träguiden, 2012a) . 

Cellerna är 0,5-6,0 mm långa och ihåliga. Cellväggarna är uppbygga i ett antal lager. Innanför den 
yttre primärväggen finns ytterligare tre väggar, sekundärväggar.  

Cellernas minsta beståndsdel är sockerarten glykos. Glykosmolekylerna är sammanbundna i 
kedjor, vilka i sin tur sammankopplas till så kallade fibriller. Mellan fibrillerna inlagras 
hemicellulosa som är uppbyggt av sockerarter som xylos, galaktos och mannos. Cellväggen består 
av 40-160 fibrillager och när cellen är fullvuxen inlagras lignin. Ligninet är en amorf 
fenolpropanenhet och det sammanbinder både fibrillerna och hela cellerna (Träguiden, 2012a). 

2.2 Beständighet 
Nedbrytning är en naturlig process hos alla träslag och är en del av kolets kretslopp (Burström, 
2007). Träs naturliga beständighet varierar kraftigt mellan olika träslag och olika delar av 
stammen. Egenskaperna för varje träslag beror på de träslagsspecifika extraktivämnena i 
kärnveden. Splintveden har alltid lägre beständighet (Träguiden, 2012c). 

Tabell 1 Uppskattning av livslängden för olika träslag exponerade i fria luften (Träguiden, 2012c) 

Träslag Oskyddat i det fria (år) I det fria under tak (år) Ständigt torrt (år) 
Al, björk, poppel 3–20-40 3-20-40 <400-500 
Alm 60–80-100 80-130-180 <1500 
Ask 15-40-60 30-60-100 300-800 
Bok 10-35-60 30-60-100 300-800 
Ek 50-85-120 100-150-200 300-800 
Furu 40-60-85 90-100-120 120-1000 
Gran 40-55-70 50-60-75 120-900 
Lärk 40-65-90 90-120-150 <1800 
 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar nedbrytningsprocessen hos trä. Den mest betydande 
faktorn är nedbrytande organismer. Exempel på sådana är svampar, bakterier och djur. Vidare 
bidrar UV-strålning till nedbrytningsprocessen hos trä i utomhusmiljö. 

2.2.1 Svampar 
Bland svamparna finns två huvudtyper som är intressanta ur nedbrytningssynpunkt, missfärgande 
svampar samt rötsvampar (Burström, 2007). Villkoren för dessa svampars existens är desamma, 
svamparna kräver en miljö med rätt temperatur och fuktinnehåll. Fuktbehovet är det som i 
synnerhet styr svamparnas tillväxt (Nilsson, 2009). Olika svampar har olika fuktkrav, men 
vanligtvis ses en relativ fuktighet på 75 % som en kritisk gräns för svamptillväxt. Att fuktkravet är 
baserat på den relativa fuktigheten gör att temperaturen också är en avgörande faktor, minskad 
temperatur kräver en högre relativ fuktighet.  
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Till gruppen missfärgande svampar hör bland annat mögelsvampar och blånadsvampar. 
Gemensamt för dessa svampar är att de inte påverkar träets hållfasthet utan lever på lösliga 
ämnen i träcellerna och växer oftast ytligt. Följden av detta är att de missfärgande svamparna är 
ett problem främst ur ett estetiskt perspektiv.  

Den andra gruppen, rötsvampar, innehåller ett flertal arter av svampar som till skillnad från 
missfärganda svampar även påverkar träets hållfasthet (Burström, 2007). Dessa svampar har 
förmågan att tränga in i träet och bryta ned träets viktiga byggnadssten cellulosan. En av dessa 
svampar är den äkta hussvampen, som på ett förödande sätt förtär cellulosan men inte ligninet 
vilket leder till kraftiga sprickbildningar av träet. Detta ger en stor reducering av hållfastheten och 
påverkar även träets estetik.  

2.2.2 UV-strålning 
Trä i utomhusmiljö, till exempel på en fasad, utsätts för ultraviolett strålning hos solljuset. 
Strålningen träffar materialets yta och där uppstår kemiska reaktioner i vilka främst 
ligninkomponenten bryts ned vilket leder till en yta med lösa fibrer (Träguiden, 2012c). Denna 
process kallas fliskritning och det är den som ansvarar för den karaktäristiska färgförändringen 
som sker med tiden (Roger M. Rowell, 2005). Det uppstår även förändringar i blankhet, ljushet, 
ytförfall och mekanisk styrka (Hon† and Chang, 2003). 

 
Figur 4 Fliskritning av trä (Ekstedt, 2012) 

 

Figur 2 Mikroorganismers behov av RH i förhållande till 
temperatur (Nilsson, 2009)

Figur 3 Hussvampsangrepp (Trygghetsvakten, 2012)
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2.3 Behandlingar och kemiska modifieringar 
Behandlingar och kemiska modifieringar av trä syftar till att förändra träets cellväggars 
egenskaper för att på så sätt förändra träets egenskaper i stort (Roger M. Rowell, 2005). Det finns 
många olika behandlingar och modifieringar att tillgå beroende på vilken egenskap som ska 
förändras. Om till exempel målet är att öka vattenavstötningsförmågan är tillvägagångssättet att 
göra cellväggen mer hydrofob eller om det är dimensionsstabilitet som efterfrågas kan cellväggen 
fyllas med bundna kemikalier. Med denna metodik kan träet modifieras för att öka dess 
brandbeständighet och motstånd mot UV-strålning med mera. Det är dock svårt att förändra en 
specifik egenskap hos träet utan att påverka andra. Otaliga kemiska reaktionssystem har 
undersökts genom åren och flera av de undersökta metoderna har återkommit i forskningen flera 
gånger. 

Trots forskning och FoU-insatser för att minska mängden konventionellt tryckimpregnerat virke 
är fortfarande det modifierade virket underlägset ur kommersiell synpunkt. I Sverige produceras 
idag över 1 000 000 m3 konventionellt tryckimpregnerat virke per år jämfört med knappt 10 000 
m3 virke med alternativa behandlingar så som till exempel impregnering med metallfria medel, 
kemisk modifiering, acetylering, värmebehandling och impregnering med linolja (Isaksson et al., 
2007).  

I tabell 2 nedan beskrivs några behandlingar och modifieringar av trä. Av dessa beskrivs 
värmebehandling, acetylering och furfurylering närmare i texten nedan. 

Tabell 2 Exempel på behandlingar och modifieringar av trä och användningsområden (Träguiden, 2012c) 

Modifieringsmetod Modifierings- 
kemikalie 

Ex. på 
kommersiella 
produktnamn 

Nuvarande 
användnings- 
områden 

Ev. framtida 
användnings- 
områden 

Värmebehandling - Thermowood®, 
Bitus-Termo, 
Platowood®, 
Naturschutz-
holtz®, Retified 
wood® 

Fasader, altaner, 
trädgårdsmöbler, 
sauna 

Fasader, altaner, 
trädgårdsmöbler, 
sauna 

Acetylering Ättiksyraanhydrid -  Högtalarelement Fönster, dörrar, 
skivmaterial, 
vindskivor 

Fenolhartsbehandl. 
(hög nivå) 

Fenolformaldehyd-
harts 

Compreg®, 
Impreg® 

Knivskaft - 

Furfurylering 
(låg nivå) 

Furfurylalkohol Brown 
VisorWood® 

Altaner Altaner, fönster, 
dörrar, 
trädgårdsmöbler 

Furfurylering 
(hög nivå) 

Furfurylalkohol Black 
VisorWood® 

Parkettgolv Parkettgolv, marina 
konstruktioner 

Melaminhartsbehandl. 
(låg nivå) 

Metylerat 
melamin-
formaldehydharts 

- - Parkettgolv, fönster 
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2.3.1 Värmebehandling 
 
Bakgrund 
Av de metoder som beskrivs i denna uppsats är värmebehandling den mest etablerade. 
Värmebehandlat trä finns att köpa på välsorterade bygghandlare, och metoden marknadsförs som 
ett alternativ till tryckimpregnerat trä. 

Metoden att torka trä för att förhindra förruttnelse och öka dess hållfasthet, formstabilitet och 
beständighet har använts sedan urminnes tider (Sundqvist, 2004). Ursprungligen fick virket torka 
i luft vilket var en långsam process, varför många metoder för att påskynda processen har 
uppfunnits genom åren. Bland annat torkades trä över öppen eld.  

Under 1900-talets mitt utvecklades olika typer av värmebehandling i flera länder, bland annat 
USA, Tyskland, Frankrike, Holland och Finland, där olika patent registrerades. Dock ledde inte 
någon av metoderna till kommersialisering av produkten (Seborg et al., 1953). 

Under 1980-talet ökade intresset av att minska mängden utsläpp av bekämpningsmedel och 
tungmetaller. Tryckimpregnerat trä innehåller stora mängder av dessa ämnen varför intresset för 
värmebehandlat trä som alternativ växte (Sundqvist, 2004). Under 1990-talet åstadkoms en 
kommersiell produktion, främst i Finland och Holland. Idag finns även en småskalig produktion 
av värmebehandlat trä i Sverige. 

Produktion 
Storskalig produktion av värmebehandlat trä finns i flera länder och metoderna skiljer sig mellan 
dessa. Grundprincipen är att värme trä till 180-240°C i 10-40 timmar i syrefattig miljö, vilket 
ändrar träets inre kemi. Vid ca 200°C börjar hemicellulosan brytas ned och det är vid denna 
temperatur de flesta av egenskapsförändringarna börjar ta fart. Vid 240°C bryts cellulosan ned i 
stora mängder och ligninet bryts ned vid ca 280°C. Det är inte enbart nedbrytningen av träets 
beståndsdelar som leder till förändrade egenskaper, värmebehandlingen möjliggör ett antal 
kemiska reaktioner som skapar nya tvärbindningar mellan molekylerna (Sundqvist, 2004). 

För att uppnå denna kemiska förändring kan olika metodiker användas: Uppvärmning i 
kvävgasatmosfär, i vegetabiliska oljor eller i mättad vattenånga. Gemensamt för alla dessa 
metoder är att processen reducerar mängden syrgas i träet, och skillnaderna mellan 
slutprodukterna är marginella (Sundqvist, 2004). 
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Tabell 3 Värmebehandlingsprocesser (Sundqvist, 2004) 

Produktnamn Land Produktion 
(m3/år) 

Träslag Första steg Andra steg Kommentar

Thermowood Finland 35000 Tall, gran, björk, 
asp 

Uppvärmning till 
150-240°C, 
12-48 timmar. 

Uppvärmning till 
150-240°C, 
0,5-4 timmar. 

Platowood Holland 50000 Tall, bok, gran, 
radiatatall, 
douglasgran 

Värme + vattenbad,
Tryck 8-10 bar, 
160-190°C, 
0-4 timmar. 

Behandling i 
kvävgas,  
170-190°C,  
14-16 timmar. 

Retified wood Frankrike 8000 Tall, asp Uppvärmning till 
200-260°C i 
kvävgas. 

Behandling i 
kvävgas, 220-
260°C,  
14-16 timmar. 

Uppvärmning 
sker med el. 

Le bois 
perdure 

Frankrike * Tall, asp Uppvärmning till 
200-240°C i mättad 
ånga. 

Behandling i 
mättad ånga,  
200-240°C, 
8-24 timmar. 

Uppvärmning 
sker med gas 
(propan). 

Olje-värmeträ Tyskland 2900 Tall, gran Uppvärmning till 
180-220°C i olja, 
1-3 timmar. 

Behandling i olja, 
180-220°C, 
2-4 timmar. 

Eventuell 
trycksättning. 

Staybwood USA - Sitkagran, tall Uppvärmning till
90-320°C i luft eller 
metallsmälta. 

Behandling i luft 
eller metallsmälta, 
90-320°C,  
1 minut – 1 vecka. 

Ej 
kommersialiserat 

FWD Tyskland - Björk, asp, tall, 
gran, bok 

Uppvärmning till 
180-200°C i ånga 
eller kvävgas. 

Behandling i ånga 
eller kvävgas,  
180-200°C,  
8-10 bar,  
1-4 timmar. 

Ej 
kommersialiserat 

 

Värmebehandling har utförts på många trädslag, men det har framkommit att barrträ är enklare 
att behandla än lövträ vilket beror på att barrträd har lägre densitet och högre permeabilitet 
(Syrjänen, 2000). Dock finns det lövträslag som visar goda egenskaper efter behandling, till 
exempel asp och bok. Behandlingsmetoden anpassas efter träslag och eftersom barrträ i högre 
grad än lövträ används i konstruktioner utomhus behandlas det hårdare. Virket måste vara av hög 
kvalité och antalet kvistar minimalt för bästa resultat. 

Egenskaper 
Trots skillnader i framställning är de huvudsakliga egenskapsförändringarna desamma för de olika 
behandlingsmetoderna. Värmebehandling orsakar ett antal kemiska och fysiska förändringar som 
är starkt beroende på temperatur och behandlingstid. 

Med ökad temperatur och behandlingstid ökar samtidigt rötbeständigheten och formstabiliteten. 
Dock minskar träets mekaniska styrka (Forsman, 2008). Den nedsatta hållfastheten och ökade 
sprödheten gör materialet direkt olämpligt för bärande konstruktioner. Den minskade 
hygroskopiteten och den ökade skyddseffekten mot rötsvampar torde göra materialet lämpligt 
som fasadmaterial (Träguiden, 2012c). 

Värmebehandlat trä har alltså högre motstånd mot rötangrepp än obehandlat trä, dock inte lika 
högt som tryckimpregnerat. Därför ska aldrig värmebehandlat trä användas i kontakt med mark 
(Skogsindustrierna, 2004). Det finns också variationer i rötbeständighet beroende på 
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behandlingstemperatur och metod. Rötbeständigheten ökar redan vid 120 ˚C men en markant 
ökning uppstår först vid 200 ˚C. Tester på den tyska metoden, där träet behandlas med olje-
värme, visar att en hög temperatur och stor oljeupptagning kan ge träet ett skydd som motsvarar 
klass A-impregnering (trä i markkontakt eller i vatten) (Sundqvist, 2004). 

Limning och målning av värmebehandlat trä kan vara problematisk. Forskning visar att 
värmebehandlat trä, precis som obehandlat, blir mer hydrofobt när det åldras vilket påverkar dess 
limbarhet (Bryne and Walinder, 2010). Färg- och limtillverkarens instruktioner ska alltid följas, 
och alla färger är inte testade för värmebehandlat trä (Skogsindustrierna, 2004). 

En ofrånkomlig konsekvens av värmebehandling är färgförändring hos träet (Sundqvist, 2004). 
Huruvida detta är fördel ligger i betraktarens öga. Det finns stora möjligheter att variera färgen 
genom att anpassa behandlingstid och temperatur vilket torde ge materialet mervärde. 

 
Figur 5, Färgförändringar hos trä som värmebehandlats vid olika temperaturer (trätek, 2012) 

Vid hög temperatur bildas ättiksyra av acetylerad hemicellulosa genom hydrolys (Sundqvist, 
2004). Ättiksyran fungerar som katalysator och får hemicellulosan att ombildas till socker, vilket 
sedan karamelliseras. Denna processes ger träet en brun färg och ju högre temperatur desto 
mörkare färg. Den bruna färgen grånar dock snabbt vid exponering av UV-strålning, varför 
värmebehandlat trä i utomhusmiljö ofta målas eller behandlas på annat sätt. I inomhusmiljö finns 
inte problematiken med UV-strålning, varför den bruna färgen bibehålls längre. 
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2.3.2 Furfurylering 
 
Bakgrund 
Impregnering med furfurylalkohol har utförts i olika sammanhang från 1930-talet och framåt. Då 
användes tekniken främst för att framställa papperslaminat och slipskivor med mera. 
Furfurylering av trä började utforskas under tidigt 1950-tal, och då användes zinkklorid som 
katalysator. Man upptäckte att behandling av trä med furfurylalkohol gjorde materialet 
dimensionsstabilt och beständigare mot röta, syra och lut. Upptäckten ledde till en småskalig 
produktion av bland annat laboratoriebänkskivor och knivskaft i USA under 1960-talet. Ett 
problem med denna furfuryleringsprocess var att katalysatorn zinkklorid depolymeriserade 
cellulosan vilket kraftigt försämrade träets mekaniska egenskaper (Lande et al., 2008).  

Under 1990-talet återupptogs forskningen och en andra generation av furfuryleringsprocesser 
uppkom. Nu användes bättre katalysatorer som var enklare att arbeta med och som gav ett bättre 
resultat (Lande et al., 2008).  

Furfuryleringstekniken är på frammarsch, främst i Norge. Där har Wood Polymer Technologies 
ASA utvecklat ett antal patent på furfuryleringsprocesser, och de delar ut licenser till tekniken till 
trämodifieringsverk i hela världen. De har ett nära samarbete med forskningsinstitut och 
universitet för att ta fram egenskapsdata för furfurylerat trä, som en del i processen att få till en 
storskalig kommersiell produktion (Lande et al., 2008). 

Produktion 
Det första steget i furfuryleringsprocessen liknar den konventionella tryckimpregneringen, men 
istället för tungmetaller används en furfurylalkohollösning. Därefter värms träet till ca 100˚C. Vid 
upphettningen startas en komplicerad polymerisering av furfurylalkoholen som binds inne i träets 
celler. Detta ger upphov till de egenskapsförändringar som karaktäriserar furfurylerat trä 
(Träguiden, 2012b). 

Furfurylering utförs på både furu och lövträd som bok, björk och lönn (Lande et al., 2008). Man 
vill med furfurylerad furu konkurera med konventionellt tryckimpregnerat virke. Furfurylalkohol 
framställs från biomassaavfall, främst från majs och sockerrör, och är en förnyelsebar resurs. 
Därför finns det en stor miljövinst i att gå ifrån den konventionella tungmetallimpregneringen. 
Det finns även miljömässiga fördelar med de furfurylerade lövträslagen då dessa konkurrerar med 
tropiska utrotningshotade träslag (Träguiden, 2012b). 

Figur 6, Fasad av furfurylerat trä (Kebony, 2012)
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Idag finns kommersiell produktion av furfurylerat trä i Norge och i Litauen (Träguiden, 2012b). 
Det är möjligt att uppgradera befintliga tryckimpregneringsverk för att tillämpa 
furfuryleringsteknik vilket talar för att en ökad produktion i framtiden är möjlig (Lande et al., 
2008). 

Egenskaper 
Beroende på hur hårt träet behandlas kan egenskaperna i den färdiga produkten varieras. Vid en 
relativt hård behandling erhålls en hög beständighet mot biologisk nedbrytning. Vid normal 
behandling erhålls, jämfört med konventionellt tryckimpregnerat virke, likvärdigt eller bättre 
beständighet mot röta (Lande et al., 2008). 

Furfurylering utmärker sig jämtemot de övriga modifieringsmetoderna genom att den gör virket 
beständigt mot syra och lut. Detta togs tillvara på 1970-talet då laboratoriebänkskivor tillverkades 
av furfurylerat trä (Träguiden, 2012b). 

Precis som värmebehandlat trä ändrar furfurylerat virke färg vid behandlingen. Virket blir 
mörkare och lövträ som furfuryleras får ett mahognyliknande utseende vilket ofta anses attraktivt. 
Detta har till exempel utnyttjats vid segelbåtstillverkning där furfurylerat trä har använts till 
trädetaljer och däck (Lande et al., 2008). Efter hand övergår dock nyansen till att bli snarare 
silvergrå än mörkbrun. 

Furfurylering ökar virkets dimensionsstabilitet. Detta beror på att den polymeriserade 
furfurylalkoholen förhindrar fuktrörelser hos träet. Även hårdhet, böjhållfasthet och 
styvhetsstabilisering förbättras. Dock minskar virkets seghet relativt kraftigt (Träguiden, 2012b). 
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2.3.3 Acetylering 
 
Bakgrund 
Av de modifieringsmetoder som undersökts genom åren är acetylering den mest studerade, och 
även den med mest konsekventa resultat (Roger M. Rowell, 2005). I Japan är produkten 
kommersialiserad och pilotprojekt pågår på flera platser i Europa, bland annat finns en 
pilotanläggning i Sverige. 

Precis som värmebehandling är acetylering en relativt gammal teknik, men den har dock aldrig 
fått samma genomslag på den kommersiella marknaden. Från 1950-talet och framåt har ett stort 
antal katalysatorer använts i både vätske- och gasfassystem. Acetylering står sig väl i jämförelse 
med andra modifieringsmetoder då den idag vanligaste råvaran ättiksyraanhydrider är globalt 
tillgänglig och processen anses relativt lättkontrollerad och billig (Roger M. Rowell, 2005). 

Produktion 
Den moderna acetyleringsprocessen har likheter med furfurylering. Även vid acetylering 
tryckimpregneras virket, men här används ättiksyraanhydrid istället för furfurylalkohol. Inga 
katalysatorer behövs. Därefter får träet reagera med ättiksyraanhydriden vid 120-130 ˚C. 
Överskott av ättiksyraanhydrid återanvänds. Även restprodukten ättiksyra går att återställa till 
ättiksyraanhydrid och återanvända. Slutligen torkas virket innan det är klart för användning 
(Rowell et al., 2008). 

I Sverige är tillgången till acetylerat virke liten. Viss import förekommer av Nya Zeeländsk furu 
som behandlats i Holland.  

Acetylering kan utföras på flera träslag, dock är den kommersiella produktionen i första hand 
inriktad på furu.  

 

Figur 7 Acetylerat trä (Musterkitse, 2012) 

Egenskaper 
När trä acetyleras förändras flera av dess egenskaper. I Träguidens jämförelse mellan 
trämodifieringsmetoder, tabell 4, får acetylering bäst betyg.  

Trä innehåller fria hydroxylgrupper. Det är dessa som tar upp och släpper ifrån sig vatten vid 
variationer i omgivningens fuktighet. Denna variation i fuktinnehåll får materialet att svälla och 
krympa, och rötbenägenheten är starkt beroende på fuktinnehållet. Vid acetylering reagerar 
hydroxylgrupperna i träet med den tillsatta ättiksyraanhydriden varpå acetylgrupper bildas. Ingen 
polymerisering, som vid furfurylering, sker utan istället reagerar varje enkel acetylgrupp med en 
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enkel hydroxylgrupp.  Detta gör träet ”mättat” då hydroxylgrupperna har blockerats vilket gör 
virket både mer dimensionsstabil, då de fuktbetingade rörelserna minskar, och beständigare som 
en konsekvens av den minskade fuktupptagningsförmågan. 

Acetylerat trä visar mycket god biologisk beständighet. Eftersom de blockerade 
hydroxylgrupperna hindrar vattenupptagning tas en av grundförutsättningarna för mögelpåväxt 
och röta bort (Rowell et al., 2008).  

När hydroxylgrupperna inte längre kan ta upp vatten blir materialet mer hydrofobt. Detta har 
konsekvenser för träets limbarhet. Många limmer är olämpliga för acetylerat trä, dock visar 
polyuretanbaserade limmer goda egenskaper (Hill, 2008).  

Till skillnad från värmebehandling och furfurylering leder inte acetylering till någon 
färgförändring hos träet. Om detta är en för- eller nackdel går inte att avgöra då det är helt 
beroende på var och hur virket ska användas. 

Av de tre undersökta behandlingsmetoderna är acetylering den enda som ger virket ett ökat skydd 
mot UV-strålning. Detta är en klar fördel vid användning i utomhusmiljö. Dock är inte virket helt 
skyddat, utan grånar med tiden precis som obehandlat trä (Rowell et al., 2008). 

Det finns motsägelsefulla uppgifter om hur acetylering påverkar träets mekaniska egenskaper. 
Viss forskning visar på en liten förbättring, medan annan forskning visar på en viss försämring. 
Ett klassificeringssystem för att gradera acetylerat trä skulle behöva utvecklas för att säkerställa de 
mekaniska egenskaperna (Hill, 2008). 

2.3.4 Sammanställning 
Tabell 4 nedan beskriver de huvudsakliga egenskapsskillnaderna mellan de beskrivna 
modifieringsmetoder och obehandlat trä. Det finns i vissa fall motstridiga forskningsresultat, 
vilket tyder på att forskningen på området inte är komplett. 

 

Tabell 4 Egenskaper för modifierad furu jämfört med obehandlad furu. (+ = positiv förändring, - = negativ förändring 
jämfört med obehandlad splintved. Ju fler plus respektive minus desto större förändring) (Träguiden, 2012b) 

Modifierings-
metod 
(på furu) 

Dimen- 
sions- 
stabili- 
tet 
  

Beständighet Mekaniska egenskaper Färg- 
föränd- 
ring till 
följd av 
behand-
ling 

Biologisk Brandbe-
ständig- 
het 

Skydd 
mot 
UV 

Hårdhet Böjhåll-
fasthet 

Seghet Styvhets-
stabili- 
sering 

  i 
mark

ovan 
mark 

       

Värme-
behandling 

++ + ++ + - oföränd-
rad 

- - - - + mörk- 
färgning

Acetylering +++ +++ +++ oföränd-
rad 

++ något 
högre 

oföränd-
rad 

oföränd- 
rad 

+++ oföränd-
rad 

Furfurylering  
(låg nivå) 

++ ++ ++ +  + + - ++ mörk- 
färgning

Furfurylering  
(hög nivå) 

+++ +++ +++ ++  +++ + - - +++ mörk- 
färgning
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3. Husprojektet 

3.1 Fastigheten 
Fastigheten 5:24 ligger mitt i detaljplaneområdet Sjöängen II, och är idag obebyggd. Den har en 
stark lutning i öst-västlig riktning, med 10 meters höjdskillnad mellan tomtgränserna. Huset 
placeras i den västliga delen av tomten där det är relativt flackt, se situationsplan ritning A-001. 
Mellan husets långsidor lutar marken naturligt ca 1:20 vilket gjorde att vi valt att dela 
bottenbjälklaget i två nivåer med en höjdskillnad på 60 cm. 

Fastigheten har anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Möjligheten finns också att ansluta 
till det kommunala fjärrvärmenätet.  

3.2 Utformning och användning 
Huset som projekteras på fastigheten 5:24 är planerat för en två- eller trebarnsfamilj där något av 
de mindre rummen även passar utmärkt som gästrum eller kontor.  

Husets originella utformning som möjliggör en ljus och rymlig känsla bygger på att bottenplattan 
är uppdelad i två nivåer och att ett övre våningsplan endast finns över den lägre av dessa nivåer. 
Genom att dessutom inte låta det övre bjälklaget täcka hela den nedre nivån åstadkoms en väldigt 
öppen och rymlig planlösning. Se sektionsritning A-301. 

Entrén görs till den övre nivån där man på en gång möts av den öppna planlösningen då hallen är 
helt integrerad med kök och vardagsrum. I anslutning till hallen finns på samma nivå även en 
klädkammare, ett badrum och husets tvättstuga som även fungerar som serviceutrymme för 
ventilation- och värmesystem. Det stora och luftiga köket är också beläget på den övre nivån och 
är på ett öppet sätt anslutet till vardagsrum och matplats på den lägre nivån av huset. Via en 
trappa från hallen nås vardagsrumsdelen som med sina 6 meter i takhöjd och stora fönster inte 
känns annat än stort och ljust. I den nedre delen av huset finns också husets huvudsovrum. Med 
utrymme för rullstolshiss ges möjlighet för personer med rörelsehinder att nyttja husets alla 
funktioner.  

 

 

Figur 8 3D-bild av huset 



21 
 

3.2.1 Byggnadens storlek 
Husets olika typer av areor har uppmätts och presenteras i tabell 5. Eftersom det inte finns några 
biutrymmen, innerväggar tjockare än 0,3 m eller snedtak sammanfaller husets boarea med dess 
tempererade area.  

Tabell 5 Husets areor 

Areatyp: Storlek [m2] 
BOA (Bruksarea för boende) 132,3 
BIA (Bruksarea för biutrymmen) 0 
Atemp (Bruksarea som är tempererad) 132,3 
 

 
3.3 Konstruktion 

3.3.1 Grund 
Grundläggningsmetoden som används är platta på mark. På grund av den sluttande tomten så 
kommer schaktning och eventuellt sprängning av berg behöva göras för att få en plan yta att gjuta 
på. På en bädd av dränerande mackadam läggs tre lager av cellplast med en total tjocklek av 30 
cm. Cellplastskivorna läggs så att de överlappar varandra för att på så sätt minska köldbryggor 
genom skarvarna. Runt om grunden i det dränerande lagret med mackadam placeras 
dräneringsrör med en lutning 1:200. Det dränerande skiktet med mackadam avgränsas från de 
omslutande fyllnadsmassorna med hjälp av en fiberduk för att förhindra att jord tränger in i 
dräneringsskiktet. Plattan gjuts direkt på cellplasten och förstärks med en kantbalk enligt ritning 
A-402. Plattans totala area beräknas bli ungefär 103 m2. 

3.3.2 Väggar 
Husets ytterväggar är bärande och utförs med träregelstomme med isolering i tre skikt enligt 
ritning A-401. Det bärande skiktet utgörs av 145x45-reglar med centrumavståndet 600 mm. På 
insidan av det bärande skiktet finns 45 mm mineralull mellan liggande 45x45-reglar, och detta 
skikt kan utnyttjas för kabeldragning. Dessutom kan man spika upp tavlor utan att punktera 
fuktspärren då denna placeras mellan det inre och det bärande skiktet. Den inre gipsskivan 
förstärks med en spånskiva för att göra ytan starkare och förenkla upphängning av tavlor och 
hyllor. Utanför det bärande skiktet finns 70 mm mineralull mellan liggande reglar. Fasaden kläs 
med furufylerad lockträpanel. 

De icke bärande innerväggarna byggs med träregelstomme av 70x45-reglar och täcks med 
spånskivor och gips. Även innerväggarna isoleras med mineralull men här av akustiska skäl. 
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Monteringsanvisning yttervägg 
1. Syll med tätning monteras mot bottenplatta med expanderskruv. 
2. Bärande reglar spikas på syllen och fixeras med hammarband. 
3. Liggande reglar på väggens utsida spikas fast i de bärande reglarna. 
4. Utrymmet mellan de bärande reglarna fylls med mineralull. 
5. Utrymmet mellan de yttre liggande reglarna fylls med mineralull. 
6. Vindpapp spikas mot de yttre reglarna. 
7. Spikläkt för luftspalt spikas mot de yttre reglarna på vilken träpanel spikas. 
8. Ångspärr monteras på insidan av de bärande reglarna. 
9. Liggande reglar på väggens insida spikas mot de bärande reglarna. 
10. Utrymmet mellan de inre liggande reglarna fylls med mineralull. 
11. Spånskiva och gips skruvas mot de liggande reglarna. 

3.3.3 Tak 
Takkonstruktionen är den mest komplicerade byggnadsdelen i huset, se ritning K-001. Det delade 
pulpettaket har spännvidder på över 6 meter vilket gjorde att vi valde att använda limträbalkar. 
Eftersom vi valt att bryta taket med ett fönsterband för ljusinsläpp krävs det en avväxlingsbalk 
och en pelarrad i husets mitt. Planlösningen gjorde det olämpligt att placera denna avväxling rakt 
under fönsterbandet varför den placerades i linje med bottenplattans nivåskillnad. Detta leder till 
ett bärande system där det övre taket ligger fritt upplagt på den norra ytterväggen och 
avväxlingsbalken, och har en utstickande konsol vari det nedre taket hängs upp.  

De laster som verkar på takkonstruktionen är snölast och egentyngd där snölasten är den 
dimensionerande varför dimensionering i brottgränstillståndet utfördes enligt ekvation 6.10b i 
Eurocode. Nedböjningskraven i bruksgränstillståndet definierade vi själva, omedelbar nedböjning 
L/300 och slutgiltig nedböjning L/200. Vid dimensionering av pelaren tillkom en nyttig last från 
bjälklaget varför en av de variabla lasterna fick reduceras. 

Fem olika byggnadsdelar dimensionerades: Nedre balk, övre balk, avväxlingsbalk, pelare och 
upphängning. Resultatet av beräkningarna återfinns i tabell 6 och beräkningarna i bilaga 7.11. 

Den nedre takbalken är 3,3 m lång, bär mellan husets södra fasad och upphängningen vid 
fönsterbandet och konstruktionen kan ses som en fritt upplagd balk. De angripande lasterna är 
egentyngd och snölast, där egentyngden uppskattades utifrån takets uppbyggnad och snölasten 
hämtades ur tabell. Efter att lasterna kombinerats utfördes kontroller av böjspänning, 
skjuvspänning, upplagslängd och nedböjning. Av dessa kontroller visade sig böjspänningen vara 
dimensionerande och balken dimensionerades till 180x90 mm. 

Den övre takbalken är totalt 6,3 m lång och bär mellan husets norra fasad och avväxlingsbalken. 
Från avväxlingsbalken kragar balken ut 1,3 m och i änden sitter upphängningen vari den nedre 
balken hänger. Konstruktionen kan ses som en fritt upplagd balk. De angripande lasterna är 
desamma som de som angriper den nedre balken, egentyngd och snölast. Samma kontroller som 
för den nedre balken genomfördes och även här var böjspänningen dimensionerande. Balken 
valdes till 225x90 mm. Eftersom den nedre och den övre balken ska sammanfogas i en 
upphängning underlätter det att balkarna har samma bredd. 
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Avväxlingen går längs med hela huset, dock är det inte en sammanhängande balk hela längden. 
Den största spännvidden är 4,2 m och balken angrips av fyra punktlaster från takbalkarna. 
Kontroller av böjspänning, skjuvspänning, upplagslängder och nedböjning genomfördes. Av 
dessa visade sig skjuvspänningen vara dimensionerande och balken valdes till 360x90 mm. Den 
minimala upplagslängden beräknades till hela 257 mm, dock kan detta kan avhjälpas med 
centimetertjocka stålplåtar mellan balkar och pelare. 

Pelarna under avväxlingsbalken är 5,4 m långa. 2,8 m över bottenplattan ansluter mellanbjälklaget 
till pelaren, vilket både belastar och stagar den i båda riktningarna. Då pelaren kontrollerades mot 
knäckning undersöktes endast delen under mellanbjälklaget, denna är både längre och utsatt för 
större last än delen ovanför mellanbjälklaget. Pelaren dimensionerades till 115x115 mm. 

Den upphängningskonstruktion som sammanlänkar den nedre och övre takbalken består av två 
reglar av konstruktionsvirke på ömse sidor om takbalkarna. Kontroll av dragspänningar i reglarna 
visade att den erforderliga tvärsnittsarean var mycket liten, 0,00089 m2. Av byggnadstekniska själ 
väljs dimensionen till 145x45 mm vilket ger en tvärsnittsarea på 0,006525 m2, detta för att 
underlätta infästningar med mera. 

 

Tabell 6 Dimensioner och virkesklass hos byggnadsdelar 

Byggnadsdel  Material Dim 
[mm] 

Klass 

Nedre balk  Limträ  180x90  GL36h 

Övre balk  Limträ 225x90  GL36h 
Avväxlingsbalk  Limträ 360x115  GL36h 
Pelare  Limträ  115x115  GL36h 

Upphängning  K‐virke  145x45  C24 

 

Den låga taklutningen på 9° ledde till att vi valde att täcka taket med dubbelfalsad målad plåt. 
Plåten bärs av kryssfanerskivor med underliggande luftspalt. Innertaket pendlas ned från 
takbalkarna med träreglar. 

Monteringsanvisning takkonstruktion 
1. Pelare monteras mot bottenplatta. 
2. Avväxlingsbalk monteras över pelare. 
3. Övre takbalk monteras mellan yttervägg och avväxlingsbalk. 
4. Nedre takbalk monteras mot yttervägg och stagas tillfälligt. 
5. Upphängning sammanbinder övre och nedre takbalk. 
6. Stagning rivs. 
7. Plyfa skruvas på takbalkar. 
8. Plåttäckning monteras. 
9. Nedpendlingskonstruktion spikas på takbalkarnas undersida. 
10. Isolering och vindpapp monteras mellan takbalkar, med utrymme för luftspalt mot plyfan. 
11. Invändig träpanel spikas mot nedpendlingskonstruktion. 
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3.4 Energi och effekt 

3.4.1 UA-värden 
De olika byggnadsdelarnas värmegenomgångskoefficienter beräknades utifrån materialens 
värmekonduktiviteter och tjocklekar. Värden för fönster och dörrar hämtas ur Elitfönsters 
produktkatalog (Elitfönster, 2012). För att få fram viktade värden användes U-värdesmetoden vid 
beräkningarna. För utförliga beräkningar se bilaga 7.1. 

Tabell 7 UA-värden 

Byggnadsdel  A 
[m2] 

U 
[W/m2K] 

UA 
[W/K] 

Väggar  153 0,1500 22,951

Grund  100 0,0746 7,459

Tak  100 0,0951 9,511

Dörrar  3,8 0,9 3,42

Fönster  39 0,8 31,2

∑UA = 74,54 [W/K]

 

3.4.2 Köldbryggor 
De identifierade köldbryggorna i huset beräknades med hjälp av standardformler i Isolerguiden 
(Anderlind and Stadler, 2006). Den största köldbryggan beräknades med Comsol, vilket ger ett 
noggrannare värde. Köldbryggan i anslutningen mellan yttervägg och grundplattan är den största 
och därmed den som beräknades i Comsol. Alla beräknade köldbryggor presenteras i tabell 8. 

Ur Comsol erhölls en transmissionsförlust på 14,318 W/m för modellen i figur 9. Genom att 
subtrahera förlusten genom vägg och platta erhålls förlusten genom själva anslutningen. Detta 
gav ett värde på köldbryggan mellan yttervägg och grund på 0,1489 W/mK. Se även bifogad 
körning i bilaga 7.2. 

 

Figur 9 Köldbrygga yttervägg-grund
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Tabell 8 Köldbryggor 

Köldbryggor  ψ 
[W/mK] 

L  
[m] 

ψL 
[W/K] 

Ytterväggshörn  0,039546 20,032 0,792184

Yttervägg‐Bjälklag  0,030107 12,76 0,384172

Yttervägg‐Tak  0,032228 31,11 1,002611

Yttervägg‐Grund  0,1489 40 5,956

Fönster‐Dörr  0,021281 148,5 3,160254

∑ ψL = 11,29522 [W/K]

3.4.3 Effektbehov 
Effektbehovet räknas ut för var och ett av husets 12 rum. Effektbehoven har beräknats med 
hänsyn till transmissionsförluster genom husets delar samt med hänsyn till köldbryggor. Dessa 
värden hämtas från beräkningarna av UA-värden i 3.4.1. För varje rum beräknas utifrån dessa 
värden en medelvärmegenomgångskoefficient som tillsammans med rummets omslutande area 
och dimensionerande inne- och uteluftstemperatur ger rummets effektbehov. Effektbehovet för 
varje rum presenteras i tabell 9 och utförligare beräkningar finns bifogade i bilaga 7.3. 

Tabell 9 Effektbehov 

Rum  Um 

[W/m2K] 

A (tot.) 
[m2] 

Um A 
[W/K] 

θi,dim‐θu,dim 

[°C] 
QF,dim 

[W] 

Kök  0,186  89,670 16,647 47  899 

Vardagsrum  0,256  122,616 31,378 47  1795 

Sovrum 1  0,198  33,508 6,647 47  448 

Klädkammare  0,154  13,590 2,092 47  108 

Bad 1  0,157  23,020 3,617 47  188 

Tvätt  0,223  15,540 3,473 47  178 

Passage  0,085  9,330 0,792 47  57 

Balkong  0,217  12,460 2,703 47  246 

Bad 2  0,198  9,530 1,888 47  98 

Sovrum 2  0,233  27,690 6,450 47  409 

Sovrum 3  0,281  15,170 4,260 47  299 

Sovrum 4  0,281  15,170 4,260 47  299 

   Totalt: 5024 W 

 

3.4.4 Energibehov 
Husets energibehov består av behov för uppvärmning och tappvarmvatten. 
Uppvärmningsenergin beräknas utifrån de totala transmissionsförlusterna, de totala 
köldbryggorna, samt ventilations- och läckluftsförluster. För beräkningar se bilaga 7.4. 

Tabell 10 Energibehov 

 [MWh/år] 
Uppvärmning, QU 11,98
Tappvarmvatten, QVV 4
Totalt, QTOT 15,98
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Då husets värms med fjärrvärme ligger kravet på årlig energianvändning på 16 MWh vilket klaras 
med liten marginal. Ett energibehov på 15,98 MWh/år ger en specifik energianvändning på 103 
kWh per m2 och år, vilket ligger under BBR:s krav på max 110 kWh per m2 och år. 

3.5 Installationer 

3.5.1 Ventilation 
I BBR finns ett flertal krav på ventilationen i en byggnad. Ett krav är att minsta totala 
uteluftsflöde skall vara 0,35 l/s. Detta motsvarar i ett normalt hus ungefär 0,5 oms/h. Vårt hus 
stora volym i förhållande till area gör att kravet sett som oms/h ger ett mer rättvisande resultat. 
Därför valdes ett dimensionerande luftflöde på 0,5 oms/h vilket gav 63 l/s. Beräkningsföljden 
framgår av tabell 11. 

Tabell 11 Dimensionerande luftflöde 

Delberäkningar vid 
dimensionering enl. BBR: 

 Summa luftflöde [l/s]: 

1. Frånluftsflöden i kök 
och våtrum 

Kök: 10 l/s 
Bad 1+2: 20 l/s 
Tvättstuga: 10 l/s 

40 

2. Krav på uteluftflöde 
på 0,35 l/(s m2) 

Area: 132 m2 46,2  

3. Tilluft 4 l/s per sovplats+0,35 
l/s/m2 I hall & vard. 

39 

4. Uteluftflöde med 
hänsyn till stor 
volym, 0,5 oms/h 

Volym: 454 m3 63 

 

För att kontrollera husets luftomsättning kan en spårgasmätning utföras. Genom att släppa ut 
spårgas till en bestämd koncentration i huset och sedan, under fullständig omblandning, mäta 
koncentrationen vid vissa tidpunkter kan husets verkliga luftomsättning bestämmas. I bilaga 7.5 
beräknas och i tabell 12 redovisas de koncentrationer, K, som borde uppmätas för spårgasen 
efter 30 minuter, 1 timme respektive 2 timmar om luftomsättningen i huset är den avsedda. 

Tabell 12 Spårgasmätning 

Tidpunkt efter utsläpp av 
spårgas, 500 ppm 

Koncentration som borde 
uppmätas för 0,5 oms/h 

30 minuter 389,4 ppm 
1 timme 303,3 ppm 

2 timmar 183,9 ppm 
 
Om den verkliga luftomsättningen i själva verket är mindre, erhålls istället en högre koncentration 
vid mättillfällena. 
 
Ventilationssystemet vi har valt är ett FTX-system. Ett FTX-system är gynnsamt då en stor 
mängd värme kan återvinnas via värmeväxling mellan till- och frånluft. Aggregatet placeras i 
husets tvättstuga intill fjärrvärmecentralen. Där är aggregatet lättåtkomligt för underhåll och 
eventuella justeringar.  
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Ett aggregat som skulle passa under de rådande förutsättningarna är modellen Heru 90 T EC från 
tillverkaren Östberg. Detta aggregat är lämpat för hus på 125-170 m2 vilket skulle passa vårt hus 
på 132 m2. Detta aggregat är utformat stående och väl lämpat 
för att placeras i tvättstuga.  

Uteluft tas in genom ett galler i tvättstugeväggen. Från 
aggregatet fördelas tilluft till samtliga sovrum och till 
vardagsrummet via runda, spiralfalsade, metallrör. Frånluft tas 
från badrummen, köket, klädkammaren och tvättstugan. Efter 
att ha passerat aggregatet lämnar avluften huset via en 
avluftshuv på taket. Då det inte finns någon möjlighet att dra 
ventilationsrör i vindsutrymme dras både till- och frånluft 
högst upp in mot väggen, dolda i lådor. Se ritning V-101.  

För att dimensionera ventilationen beräknas tryckfallet för den 
längsta sträckan för både till- och frånluft. Beräkningarna 
bygger på det dimensionerande luftflödet på 63 l/s som 
fördelats på de olika rummen enligt BBR:s krav. Förutom att 
beräkna de längsta sträckornas totala tryckfall dimensioneras 
även de övriga sträckornas erforderliga rördimensioner. Vid val 
av dimension för varje delsträcka med givet luftflöde väljs en 
sådan standarddimension så att lufthastigheten hamnar inom 
intervallet 1-5 m/s. Högre hastigheter än så kan ge störande 
ljud. Beräkningarna återfinns i bilaga 7.5. 

Det dimensionerande tryckfallet var för det längst bort belägna tilluftsdonet och beräknades till 
156 Pa. Tillsammans med det dimensionerande flödet på 63 l/s ger det diagrammen i figur 11 för 
det valda ventilationsaggregatet. Vi kan se att alla värden ligger inom möjliga inställningar för 
aggregatet (de blå linjerna).  

 

Figur 11 Ventilationsdiagram 

Figur 10 FTX-aggregat (Östberg, 2012)
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Figur 12  (Luftbutiken1, 2012)   Figur 13 (Indovent, 2012) 

                           

                              

           Figur 14 (Luftbutiken2, 2012)   Figur 15 (Halton, 2012) 

 

  

3.5.2 Värme 
Vi har valt att ansluta vårt hus till det kommunala fjärrvärmesystemet. När fjärrvärme finns 
tillgänglig så är det ett bra alternativ. Fjärrvärme är både miljövänligt och kostnadseffektivt. 
Miljövänligheten bygger på att fjärrvärme är ett storskaligt system där värme produceras centralt 
(Fjärrvärme, 2012). Dessutom används till stora delar biobränsle som består av energi som annars 
inte hade tagits till vara, till exempel grenar och sopor. 

För att fördela värmen i huset har vi valt att kombinera två 
olika system. På nedervåningen används golvvärme. 
Golvvärme ger en jämt fördelad värme som upplevs behaglig 
av användaren. Detta är de främsta anledningarna till att vi 
har valt golvvärme på nedervåningen. Övervåningen värms 
istället med hjälp av radiatorer. Detta för att det endast är tre 
rum och ett litet badrum som ska värmas. 
Golvvärmeslingorna dras från en fördelare under trappan 
som är kopplad till en shuntgrupp. En shuntgrupp är 
nödvändig då radiatorsystemet och golvvärmesystemet Figur 16 Shuntgrupp och golvvärmefördelare 

(LK-systems, 2012) 
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jobbar på olika temperaturer. Fjärrvärmecentralen justeras så att vatten med en 
framledningstemperatur på 55 ˚C erhålls. Detta är den framledningstemperatur som gäller för 
radiatorsystemet som får en returtemperatur på 45 ˚C. I shuntgruppen blandas returvatten från 
golvvärmesystemet med vatten från fjärvärmecentralen så att temperaturen reduceras från 55 ˚C 
till 38 ˚C ut i golvvärmesystemet.  

För att dimensionera värmesystemen krävs ett effektbehov för varje rum. Dessa beräknades i 
avsnitt 3.4.3. Utifrån effektbehoven väljs lämpliga radiatorer för rummen på övervåningen. Vi har 
valt radiatorer från tillverkaren Purmo och deras serie Planora, se bifogat produktblad. Denna serie 
valdes på grund av det estetiskt tilltalande utseendet på de släta strukturlackerade fronterna.  

Radiatorerna väljs ur Purmos produktkatalog med 
radiatoreffekter så nära rummens effektbehov som möjligt. 
Radiatoreffektena för de tre sovrummen överstiger alla 
rummens egentliga effektbehov medan badrummets 
radiatoreffekt något mindre än den beräknade. Vanligvis 
önskas mer variation av över- och under dimensionering. Vi 
har däremot resonerat som så att med något större effekter i 
samtliga sovrum täcks det behov som finns i den intilligande 
balkongen.  

 

Radiatorsystemet är ett klassiskt tvårörssystem. Fördelen med detta system är att 
framledningstemperaturen för samtliga radiatorer är jämn. Dock krävs en omfattande injustering 
av radiatorventilerna då tryckfallen varierar över systemets utbredning. Varje radiator är försedd 
med en förinställningsbar radiatorventil samt, på returledningen, en avstängningsventil. 
Ledningarna dras synliga på rummens väggar, se ritning V-102. Från tvättstugan går ledningarna 
genom bjälklaget upp i badrummet på övre plan. För att slippa gå genom tätskiktet på 
badrumsgolvet dras ledningarna in i en installationsvägg i badrummet. För att nå radiatorn i 
badrummet krävs en punktering av tätskiktet. Det är viktigt att tätningen runt denna blir 
ordentligt gjord för att undvika fuktskador.  

Figur 17 Radiator Planora  
(Purmos produktblad, se bilaga) 

Figur 18 Systemschema över värmesystem
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Golvvärmesystemets fördelare är placerad under trappan, se ritning V-103. Detta ger en relativt 
centrerad placering och på så sätt så korta framledningsrör som möjligt. Golvvärmeslingorna 
utformas av PEX-rör med diametern 20 mm som läggs i snäckmönster. Systemet är uppdelat på 
sex slingor. De mindre rummen, tvätt, bad, klädkammare och passage är inte försedda med 
enskilda slingor utan delar istället på två slingor. Sovrummet och köket förses med en slinga 
vardera och vardagsrummet delas upp på två slingor. Golvvärmesystemet och dess shuntgrupp 
har dimensionerats med hjälp av Danfoss dimensioneringsprogram. Utgångsvärden för 
dimensioneringen var: 

 Maximal golvtemperatur på 27 ˚C 
 Temperaturfall på 3 ˚C över slingorna 
 CC-avstång på 300 mm 
 PEX-rör, 20mm 
 Framledningtemperatur på 55 ˚C till shunt 
 Förbestämd golvuppbyggnad 

I dimensioneringsprogrammet anges effektbehovet för varje rum/slinga per kvadratmeter. Dock 
kräver programmet effektbehovet bortsett förlusterna genom golvet då detta beräknas med hjälp 
av en vald golvuppbyggnad. Då de golvuppbyggnader som finns att välja på inte helt stämmer 
överens med husets uppbyggnad av grundplatta och golvbeläggning så skiljer sig det totala 
effektbehovet uträknat av programmet ifrån det effektbehov vi räknat ut utifrån husets 
egenskaper. Från programmet erhålls det totala tryckfallet över golvvärmesystemet samt 
erforderlig framlednings- och returtemperatur i slingorna. Beräkningarna utförda med 
programmet finns bifogade i bilaga 7.6 

Utförda tryckfallsberäkningar för systemet finns bifogade i bilaga 7.6. Det totala tryckfallet för 
den längsta sträckan beräknades till 6683 Pa.  

3.5.3 Sanitet 
Tappvatten 
Huset ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisledningen för vatten dras till 
husets tvättstuga. Därifrån distribueras kall- och varmvatten ut till husets badrum och kök, även 
tvättpelare samt ett tappställe i tvättstugan förses med vatten. Totalt blir detta fyra grenar. 
Varmvattnet värms direkt i fjärrvärmecentralen via värmeväxlare, detta betyder att det inte 
behövs någon större beredare med lagringskapacitet där vattnet värms och lagras i omgångar. 
Fördelen med att värma vattnet på detta sätt är att man hela tiden har tillgång till, friskt, varmt 
vatten.  

Samtliga tappvattenledningar utförs i kopparrör, dimensioner anges i ritning V-106. 
Tappvattenledningarna till badrummen dras synligt på väggarna. Till badrummet på övervåningen 
dras ledningarna längs tvättstugeväggen, genom bjälklaget. På samma sätt som 
radiatorledningarna kommer dessa ledningar upp i badrummets installationsvägg. Från den dras 
vatten till både dusch och toalettstol. Till badrummet på nedre plan går tappvattenledningarna 
genom väggen från tvättstugan i golvnivå. Då detta kräver penetrering av tätskiktet är tätning 
kring denna genomgång extra viktig för att undvika fuktskador. Tappvattenledningarna fortsätter 
längs väggen i golvnivå och ansluter handfat och tappkallvattnet till toalettstolen. Ledningarna till 
köket gjuts in i husets grundplatta, detta för att slippa långa ytliga rördragningar. Nackdelen med 
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ingjutna ledningar är dock svårigheten att upptäcka och åtgärda eventuella fel. För att minimera 
denna risk undviks skarvar och krökar i plattan till så stor utsträckning som möjligt.  

Tappvattenledningarna dimensioneras och tryckfallsberäkning utförs för att kontrollera 
tappställenas tillgängliga tryck. Dessa beräkningar finns bifogade i bilaga 7.7. Dimensioneringen 
av tappvattnet grundar sig på ett normflöde hos servisledningen på 1,6 l/s. Övriga flöden som 
använts framgår i beräkningarna. Utgångspunkt för tryckfallsberäkningarna är även det 
tillgängliga trycket i servisledningen. Med ett tillgängligt tryck på 550 kPa i servisledningen har de 
tillgängliga trycken vid varje tappställe beräknas. Utifrån dessa tryck kan lämpliga blandare för 
husets tappställen väljas. 

Spillvatten 
Spillvattensystemet är uppdelat i tre huvudstammar. En går från badrummet på övervåningen, en 
från badrummet på nedervåningen och en från köket. De möts underbottenplattan vid husets 
mitt, se ritning V-104. Samtliga spillvattenledningar utförs med polyetenrör. De beräknade 
normflödena för husets olika avloppseneheter redovisas i tabell 13 nedan. 

Tabell 13 Normflöden per avloppsenhet 

Avloppsenhet  normflöde (l/s) 

Vattenklosett  1,8

Golvbrunn  1,5

Tvättställ  0,6

Tvättmaskin < 5kg  0,6

Diskmaskin  0,6

Diskbänk  0,6

 

Utifrån de anslutna normflödena beräknades rördimensioner och lutning, vilket återges i bilaga 
7.7. Luftningsledningens dimension beräknades till 100 mm, och spillvattenledningens djup 
beräknades till 2,3 m. 

Dimensionering av hängrännor och stuprör utfördes enligt leverantörens anvisningar, se bilaga 
7.7. Hängrännornas dimension beräknades till 100 mm, och stuprörens dimension till 75 mm. 
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3.5.4 El 
Husets eleffektbehov beräknades genom att summera effektbehoven för alla installerade 
elkomponenter. Resultatet kan ses i tabell 14 nedan. 

Tabell 14 Eleffektbehov för olika komponenter 

Komponent  Effekt (kW)  Källa 

FTX‐eftervärmare  1,2  (Östberg, 2012) 

FTX‐fläkt  0,164  (Östberg, 2012) 

Spis (3‐fas)  10,5  (Bosch, 2012g) 

Spisfläkt  0,34  (Bosch, 2012b) 

Mikrovågsugn  1,27  (Bosch, 2012f) 

Diskmaskin  2,4  (Bosch, 2012a) 

Tvättmaskin  2,3  (Bosch, 2012c) 

Torktumlare  1  (Bosch, 2012h) 

Kyl  0,09  (Bosch, 2012e) 

Frys  0,09  (Bosch, 2012d) 

SUMMA                                          19,354    

 

För att beräkna storleken av en erforderlig huvudsäkring reduceras först den totala eleffekten till 
70 %. Därefter beräknas strömstyrkan och lämplig huvudsäkring kan väljas. 

19,354 ∗ 0,70 13,5478	  

ä :		
√3

13,5478 ∗ 10

400√3
19,55	 	 ≫ ä 	25	  

Enligt beräkningarna behövs en huvudsäkring på drygt 19 A. Enligt Vattenfalls guide i att välja 
rätt huvudsäkring så finns 20 A och 25 A som alternativ. För att med lite marginal även klara 
maximalt effektuttag väljs en huvudsäkring på 25 A där maximal effekt får vara omkring 17 kW 
(Vattenfall, 2012). 

Elens servisledning dras in till husets elcentral i hallen. Därifrån dras totalt 14 gruppledningar, se 
ritning E-101. De nio första grupperna är tillägnade elinstallationer som kräver en egen grupp då 
är väldigt effektkrävande. På de övriga grupperna är husets eluttag och belysning fördelade. 

Användandet av telefon möjliggörs med två teleuttag. Ett i passagen mellan kök och tvättstuga 
och det andra i husets huvudsovrum. 

3.6 Materialval 
I detta avsnitt presenteras ett materialval för tre av husets byggnadsdelar; utvändigt takmaterial, 
fasadmaterial samt invändiga golvmaterial. Materialvalet för varje del görs alla på samma sätt. 
Som grund för valet ligger BBR:s krav samt ett antal krav som vi själva anser vara viktiga för 
vardera byggnadsdel. Utifrån fakta och egna bedömningar betygsätts de olika valen med poäng 
från en femgradig skala, där fem är högst. Därefter viktas varje krav och ger tillsammans med 
poängen ett slutbetyg för varje material. Kraven som citeras från BBR finns i sin helhet bifogade i 
bilaga 7.8. 
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3.6.1 Utvändigt Takmaterial 
De takmaterial som jämförts är dubbelfalsad plåt, takpapp samt grönt tak. Alla dessa taktyper är 
lämpade för tak med flack lutning och passar därför på vårt hus med en taklutning på 9 grader.  
 
Enligt BBR 5:75 ska ”taktäckningen på byggnader utformas på sådant sätt att brandspridning 
försvåras”. Vidare ska ”taktäckning på brännbara underlag utföras 
med material av klass A2-s1,d0 (obrännbart material) utom i sådana fall då viss brandspridning 
kan tillåtas.” Till sådana fall där viss brandspridning kan tillåtas räknas småhus vilket betyder att 
kravet på takläggning av obrännbart material inte gäller i vårt fall. Däremot bör då 
taktäckningsmaterialet vara av klass BROOF (t2) 
 
Ett allmänt råd enligt BBR 6:5325 är att ”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”. Detta krav har vi redan beaktat när vi valde takmaterial 
att jämföra. Samtliga jämförda material är lämpade att användas på ett låglutande tak. 
 
Utöver BBR:s krav så har valet av takmaterial gjorts efter följande aspekter: 

 Livslängd 
 Estetik 
 Investeringskostnad 
 Fuktsäkerhet 
 Tyngd 
 Brandsäkerhet 
 Underhåll 
 Miljövänlighet 

Den estetiska bedömningen grundar helt och hållet på våra personliga åsikter. Då huset 
utformades på ett sådant sett att plåttak kändes mest naturligt och neutralt så är det också plåt 
som bedömts mest estetiskt tilltalande.  

Värdeanalys 
 
Tabell 15 Livslängd för tak 

Livslängd 
Material  Livslängd  Källa  Vårt betyg 

Falsat plåttak  50 år  (Byggmentor, 2011)  5 

Papptak  30 år  (Byggmentor, 2011)  3 

Sedumtak  40 år  (Carter and Keeler, 2008)  4 

 
Då sedumtak är ett relativt nytt takmaterial så är det svårt att få en rättvis uppfattning om dess 
livslängd. Det är få sedumtak som redan är uttjänade vilket gör att den information som finns om 
dess livslängd oftast är uppskattad. Det faktum att sedumtakets livslängd är hämtad från en annan 
källa gör också att sedumtakets livslängd kan vara missvisande. Dessutom kan plåttaket med stor 
sannolikhet hålla längre än 50 år med gott underhåll (Byggmentor, 2011).  
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Tabell 16 Investeringskostnad för tak 

Investeringskostnad 
Material  Pris/m2 Källa  Vårt betyg 

Falsat plåttak  1561,53  Sektionsfakta NYB 12/13  2 

Papptak  890,86  Sektionsfakta NYB 12/13  5 

Sedumtak  1049,24  Sektionsfakta NYB 12/13  4 

 
Plåttaket är dyrt i investeringsskedet men har också en längre livslängd än papptak. Det kan också 
vara så att ett material som är en dyrare investering istället är billigare i underhåll. Detta är något 
som bör beaktas i analyseringen. Dessa kostnader är alla hämtade från Sektionsfakta NYB 12/13 
och omfattar både material för ytskikt och takuppbyggnad samt arbetskostnad. Men då alla tak är 
uppbyggda på liknande sett kan jämförelsen antas vara rättvis. 
 
Tabell 17 Tyngd för tak 

Tyngd 
Material  kg/ m2  Källa  Vårt betyg 

Falsat plåttak  31  Sektionsfakta NYB 12/13  5 

Papptak  31  Sektionsfakta NYB 12/13  5 

Sedumtak  75  Sektionsfakta NYB 12/13  2 

 
Dessa tyngder är hämtade ur Sektionsfakta NYB 12/13, där tyngden inkluderar mer än enbart 
utskiktet. Men då alla tre är hämtade från samma källa där taken hade liknande uppbyggnad kan 
det ses som en rättvis jämförelse. 
 
Tabell 18 Miljövänlighet för tak 

Miljövänlighet 
Material  Bedömning  Källa  Vårt betyg 

Falsat plåttak  B  (Sundahus, 2011d)  4 

Papptak  C  (Sundahus, 2010b)  2 

Sedumtak  A  (Sundahus, 2011c)  5 

 
Miljöbedömningen som är gjord av Sunda Hus är baserad på tillverkning, ämnesinnehåll samt 
avfallshantering. Ytterligare miljöaspekter kan tänkas beaktas i analysen, till exempel hur de olika 
materialen påverkar miljön under sin livstid. Ett sedumtak har en positiv inverkan på miljön 
under sin livstid. Exempelvis genom att binda stora mängder vatten så bidrar det till att minska 
dagvattenavrinningen från tak (Svensk-Byggtjänst, 2012).   
 
Tabell 19 Estetik hos tak 

Estetik 
Material  Källa  Vårt betyg 

Falsat plåttak  Egen bedömning  5 

Papptak  Egen bedömning  1 

Sedumtak  Egen bedömning  3 
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Den slutliga delen av analysen består i att vikta kraven och sammanställa respektive materials 
totalbetyg. Viktningen har gjorts utifrån personliga åsikter där estetiken fick den största vikten. 
Då vi vet att alla material klarar de krav på miljö, fukt och brand som ställs av BBR, så känns det 
för oss viktigast med ett estetiskt tilltalande tak. 
 
Tabell 20 Viktning av takbetyg 

Material:  Falsat plåttak  Papptak  Sedumtak 

Krav:  Vikt  Betyg  Viktat betyg  Betyg Viktat betyg  Betyg  Viktat betyg 

Livslängd  0,1  5  0,5  3  0,3  4  0,4 

Investeringskostnad  0,2  2  0,4  5  1  4  0,8 

Tyngd  0,1  5  0,5  5  0,5  2  0,2 

Miljövänlighet  0,2  4  0,8  2  0,4  5  1 

Estetik  0,4  5  2  1  0,4  3  1,2 

 Totalt:  1  4,2  2,6  3,6 

 
Utifrån analysen väljs falsad plåt som takmaterial. För att klara en lutning på 9 grader väljer vi 
dubbelfalsad, svartmålad, galvaniserad plåt som läggs i band. Dubbelfalsning är rekommenderat 
för plåttak med lutningar mindre än 1:4, 9 graders lutning motsvarar en lutning 1:60 (Björk, 
2010). 

 

Figur 19 Bandplåt (SSAB, 2012) 

3.6.2 Fasadmaterial 
I valet av fasadmaterial har vi valt att integrera kartläggningen av olika behandlingsmetoder för trä 
som fasadmaterial. Vi har valt att jämföra värmebehandlat, acetylerat och furfurylerat trä. Alla 
dessa metoder är relativt nya och oetablerade som fasadmaterial. Detta gör att det kan vara svårt 
att jämföra de på samma sätt som vanligare fasadmaterial. Till vissa bedömningspunkter kan det 
vara svårt att hitta en rättvisande källa vilket gör detta materialval mer hypotetiskt. 

Som grund till flera av jämförelserna ligger en, av Träguiden upprättad, jämförelse av de tre 
metoderna som kan ses i tabell 4, i kapitel 2.3.4. Där jämförs obehandlad furu med furu 
behandlad med var och en av metoderna.  

De krav ur BBR som kan anses vara relevanta i valet av fasadmaterial behandlar brand- och 
fuktfrågor. Enligt BBR 5:63: ”Fasadbeklädnader bör vara av svårantändligt material eller uppfylla 
kraven för klass D-s2,d0 (klass III)”. I vårt fall är samtliga material av trä, vilket är av den givna 
klassen och således uppfyller kraven. Dock finns en viss skillnad mellan hur de olika 
behandlingarna förändrar träets brandbeständighet. 
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När det gäller krav på fukt så ställer BBR kraven att ” Byggnader ska utformas så att varken 
konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt”. Om väggen byggs på ett korrekt 
sätt med en ventilerad luftspalt samt tillräckligt stort avstånd mellan träpanel och mark så 
kommer samtliga alternativ av trämaterial tillgodose kravet på fuktsäkerhet. Då skillnaderna i 
fuktegenskaper mellan de tre modifieringarna anses för små har inte fukt tagits med som en 
parameter i jämförelsen.  

Utöver BBR:s krav så har valet av fasadmaterial gjorts efter följande aspekter: 

 Biologisk beständighet 
 UV-beständighet 
 Estetik 
 Investeringskostnad 
 Lättillgänglighet 
 Miljövänlighet 
 Brandsäkerhet 

 
Värdeanalys 
 
Tabell 21 Biologisk beständighet för fasadmaterial 

Biologisk beständighet 
Material  Beständighet  Källa  Vårt betyg 

Värmebehandlat  ++  (Träguiden, 2012b)  4 

Acetylerat  +++  (Träguiden, 2012b)  5 

Furfurylerat  +++  (Träguiden, 2012b)  5 

Betygsättningen bygger på den tabell där träguiden betygsätter hur mycket högre beständighet de 
olika metoderna har i jämfört med obehandlad furu. 

Tabell 22 UV-beständighet för fasadmaterial 

UV‐beständighet 
Material  Beständighet  Källa  Vårt betyg 

Värmebehandlat  ‐  (Träguiden, 2012b)  1 

Acetylerat  ++  (Träguiden, 2012b)  4 

Furfurylerat  0  (Träguiden, 2012b)  2 

Betygsättningen bygger på den tabell där träguiden betygsätter hur mycket högre beständighet de 
olika metoderna har i jämfört med obehandlad furu. UV-beständigheten har även en stor 
betydelse i ett estetiskt perspektiv, då UV-nedbrytningen till stor del är direkt synlig. 

Tabell 23 Brandsäkerhet för fasadmaterial 

Brandsäkerhet 
Material  Beständighet  Källa  Vårt betyg 

Värmebehandlat  +  (Träguiden, 2012b)  3 

Acetylerat  0  (Träguiden, 2012b)  2 

Furfurylerat  ++  (Träguiden, 2012b)  4 
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Tabell 24 Lättillgänglighet för fasadmaterial 

 
 
 
 

 

Samtliga behandlingsmetoder är som sagt väldigt oetablerade på marknaden. Men enligt viss egen 
undersökning på webben samt rapporter så som Empmeiers, kan man konstatera att 
värmenehandlat trä är den metoden som är mest tillgänglig av de tre. Det finns tillverkare av 
acetylerat och furfurylerat trä, dock är de få och de som finns har ingen etablerad återförsäljare i 
Sverige. 

Tabell 25 Estetik för fasadmaterial 

Estetik 
Material  Källa  Vårt betyg 

Värmebehandlat  Egen bedömning  5 

Acetylerat  Egen bedömning  3 

Furfurylerat  Egen bedömning  5 

Den estetiska bedömningen grundar helt och hållet på våra personliga åsikter. Vi anser att både 
värmebehandlat och furfurylerat trä, som båda ger en mörkare nyans hos träet är mer estetiskt 
tilltalande än det acetylerade. 

Den slutliga delen av analysen består i att vikta kraven och sammanställa respektive materials 
totalbetyg. Viktningen har gjorts utifrån personliga åsikter där estetiken fick den största vikten. 
Då vi vet att alla material klarar de krav på miljö, fukt och brand som ställs av BBR, så känns det 
för oss viktigast med en estetiskt tilltalande fasad. 
 
Tabell 26 Viktning av ytterväggsbetyg 

Material:  Värmebehandlat  Acetylerat  Furfurylerat 

Krav:  Vikt  Betyg  Viktat betyg  Betyg Viktat betyg  Betyg  Viktat betyg 

BIO‐best  0,3  4  1,2  5  1,5  5  1,5 

UV‐best  0,3  1  0,3  4  1,2  2  0,6 

Brandsäkerhet  0,1  3  0,3  2  0,2  4  0,4 

Lättillgänglighet  0,2  3  0,6  1  0,2  1  0,2 

Estetik  0,5  5  2,5  3  1,5  5  2,5 

 Totalt:  1,4  4,9  4,6  5,2 

 

Utifrån de viktade betygen väljs Furufylerat trä som fasadmaterial. Vi väljer Kebony Pine från 
tillverkaren Kebony utan ytbehandling. På husets kortsidor utformas en liggande panel med 
falsad enkelfas (Björk, 2010). På husets långsidor kommer paneltypen varieras med både stående 
och liggande panel. Den stående panelen utformas då som lockpanel. 

Lättillgänglighet 
Material  Tillgänglighet  Källa  Vårt betyg 

Värmebehandlat  låg  (Epmeier, 2012)  3 

Acetylerat  mycket låg  (Epmeier, 2012)  1 

Furfurylerat  mycket låg  (Epmeier, 2012)  1 
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Enligt träleverantören PoG Woody Bygghandel som är en av Kebonys återförsäljare så skulle 
virket för en kvadratmeter fasad av denna typ kosta ca 400 kr, exklusive moms och frakt. Detta är 
kostnad som är ca 2-3 gånger dyrare än konventionellt obehandlat fasadvirke. 

3.6.3 Invändigt golvmaterial 
I huset kommer tre golvtyper att användas (Ritning A-501). En typ för våtrum (badrum och 
tvättstuga), en typ för hall och en typ för övriga rum. I vissa fall kan det även lämpa sig med en 
annan typ av material i kök. Därför har vi valt att låta detta materialval omfatta valet av 
golvmaterial för rummen utöver hall, kök och våtrum. De material som jämförs är 
lamellekparkett (22 mm), linoleummatta (2 mm) samt textilmatta (tuftad). 

Enligt BBR 5:51 ska: ”Material i byggnadsdelar och fast inredning ha sådana egenskaper eller ingå 
i byggnadsdelarna på ett sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till antändning eller snabb 
brandspridning och inte heller snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas.” Vidare ges 
även ett allmänt råd att: ” Material med sämre brandtekniska egenskaper än ytskikt av klass D-
s2,d0 (klass III), i utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, bör skyddas mot påverkan av 
brand under brandens inledningsskede så att minst samma brandtekniska egenskaper som hos 
ytskikt av klass D-s2,d0 (klass III) erhålls.” 
 
Enligt BBR 8:22 ”Ska gångytor 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.” Vi anser inte att någon av dessa förutsättningar har särskilt stor 
sannolikhet att förekomma.  

Utöver BBR:s krav så har valet av fasadmaterial gjorts efter följande aspekter: 

 Livslängd 
 Stegljuddämpning 
 Estetik 
 Investeringskostnad 
 Underhåll 
 Miljövänlighet 
 Brandsäkerhet 

 Värdeanalys 
Tabell 27 Investeringskostnad för golvmaterial 

Investeringskostnad 

Material  Pris/m2  Källa  Vårt betyg 

Lamellekparkett   600  (Bygganalys, 2011)  2 

Linoleummatta  230  (Bygganalys, 2011)  4 

Textilmatta  555  (Bygganalys, 2011)  3 

Betyget sätts efter kvadratmeterpris, där lågt pris givetvis ger högre poäng. 
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Tabell 28 Miljövänlighet hos golvmaterial 

Miljövänlighet 
Material  Bedömning  Källa  Vårt betyg 

Lamellekparkett   B  (Sundahus, 2010a)  4 

Linoleummatta  B  (Sundahus, 2011b)  3 

Textilmatta  B  (Sundahus, 2011a)  2 

Anledningen till att vårt betyg skiljer sig mellan de olika materialen är att de hade olika 
bedömningar utöver helhetsbedömningen. Både för linoleummattan och textilmattan 
förekommer utfasningsämnen vid tillverkningen och i den färdiga produkten. Dock förekommer 
mest utfasningsämnen i textilmattan, som dessutom inte rekommenderas av Sunda hus. 

Tabell 29 Stegljuddämpning hos golvmaterial 

Stegljuddämpning 
Material  dB  Källa  Vårt betyg 

Lamellekparkett  17  (Forbo‐Floorning, 2010)  4 

Linoleummatta  17  (Forbo‐Flooring, 2012a)  4 

Textilmatta  22  (Forbo‐Flooring, 2012b)  5 

För att erhålla en stegljuddämpning på 17dB hos parkett krävs ett underlag av PE-foam vilket 
antas finnas vid detta golvval. Betygsättningen görs genom att ge den mest ljuddämpade högst 
poäng. Då parketten och linoleummattan båda två har en ljuddämpning på 17 dB antas de vara 
lika bra i detta avseende. 

Tabell 30 Underhåll av golvmaterial 

Underhåll 
Material  Omdöme  Källa  Vårt betyg 

Lamellekparkett   Relativt lättstädad. 
Renoveringsmöjlighet 
genom  punktlagning 
eller omslipning. 

(Golvbranschen, 2011)  4 

Linoleummatta  Lättstädat 
Få renoverings‐ 
möjligheter 

(Golvbranschen, 2011)  4 

Textilmatta  Något svårstädad. 
Få renoverings‐ 
möjligheter 

(Golvbranschen, 2011)  2 

I bedömningen av underhåll har hänsyn tagits till både städbarhet och möjlighet att underhålla 
golvet genom till exempel renovering.  
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Tabell 31 Estetik hos golvmaterial 

Estetik 
Material  Källa  Vårt betyg 

Lamellekparkett   Egen bedömning  5 

Linoleummatta  Egen bedömning  3 

Textilmatta  Egen bedömning  3 

 

Den estetiska bedömningen grundar sig helt och hållet på våra personliga åsikter. I den moderna 
och öppna planlösning som huset ska ha anser vi att en tidlös och lagom ljus ekparkett på bästa 
sätt bidrar till att förstärka den känslan. Ett trägolv är också den golvtyp som på bästa sätt 
återspeglar vår vision med naturligt trä, som är temat för hela husfasaden. 

Avslutningsvis viktas betygen mot varandra. Likt vid de två föregående materialvalen ges 
estetiken störst vikt, då det är vad vi värderar högst hos ett golv. Därefter anser vi att miljö, 
ljuddämpning och underhåll är ungefär lika viktigt. 

Tabell 32 Viktning av golvbetyg 

Material:  Lamellekparkett   Linoleum  Textilmatta 

Krav:  Vikt  Betyg  Viktat betyg  Betyg Viktat betyg  Betyg  Viktat betyg 

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

Miljövänlighet  0,2  4  0,8 3 0,6 2  0,4

Stegljuddämpning  0,2  4  0,8 4 0,8 5  1

Underhåll  0,2  4  0,8 4 0,8 2  0,4

Estetik  0,3  5  1,5 3 0,9 3  0,9

 Totalt:  1  4,1 3,5 3

Utifrån analysen väljs ekparkett som golvmaterial. Modellen som väljs är en 1-stavs 
eklamellparkett, med dimensionerna 2390x195x14 mm från parkettbutiken (Parkettbutiken, 
2012). Den köps obehandlad men kan behandlas med olja eller lack för önskad finish, något som 
kan varieras i olika rum för ökad variation. 

 
Figur 20 1-stavs ekparkett (Parkettbutiken, 2012) 

3.7 Kostnadskalkyl 

3.7.1 Investeringskalkyl 
En förenklad kostnadskalkyl har utförts där kostnader för material och installationer 
sammanställs. I tabellen nedan visas resultatet, totalkostnaden summerades till ca 1 920 000 kr. 
Prisuppgifter har bland annat hämtats från Wikells sektionsfakta, och då har vissa förenklingar 
gjorts. Vi är medvetna om att det tillkommer flera punkter till denna kalkyl, dock duger den för 
att ge en uppfattning om prisnivåer för de olika byggnadsdelarna. 
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Tabell 33 Kostnadskalkyl (Investeringskostnader) 

Kostnadskalkyl 

Kategori  Underkategori  Artikel  Pris/kvantitet Enhet  Kvantitet  Pris 

Byggteknik  Yttertak  11.017*  1576,9125 kr/m2 130,68  206070

Yttervägg  7.045*  2473,275 kr/m2 197,59  488694

Platta på mark  4.021*  1178,55 kr/m2 113,12  133317

Innerväggar  8.003*  1165 kr/m  31,27  36429

Innertak  Byggmax  126,1 kr/m2 204,16  25744

Mellanbjälklag  9.043*  1201,1875 kr/m2 35,2  42281

Takbalkar  Byggmax  950 kr/m  119,7  113715

Avväxlingsbalk  Byggmax  325 kr/m  11  3575

Pelare  Byggmax  169 kr/m  36,4  6151

           

Hängrännor  Byggmax  44,75 kr/m  12,1  541

Stuprör  Byggmax  54,95 kr/m  7,6  417

           

Fönster  Elitfönster 
(Passiv) 

       

  11x5  3644 kr/st  13  47372

  11x22  11115 kr/st 7  77805

  11x6  4080 kr/st 3  12240

  11x14  9920 kr/st 3  29760

  16x6  6508 kr/st 3  19524

  16x13  9360 kr/st 2  18720

  9x13  6035 kr/st 1  6035

  Altandörr  13713 kr/st 1  13713

           

Ytterdörrar  Ekstrand         

  AALBORG 
150 G08 

12 644 kr/st  2  25288

           

Innerdörrar  Ekstrand         

  DS / SLÄT  1 688 kr/st  8  13504

           

Skjutgarderobsdörr  18.011*  34 081 alla    34 081

Klädkammarinrede  18.027*  1 429 kr/st  1  1 429

           

Kapitalvaror kök  18.002*  40105,875 kr/st  1  40105

Målat skåpinredning 
kök 

18.001*  34396,175 kr/st  1  34396 

           

Kapitalvaror 
tvättstuga 

18.029*  41297,5 kr/st  1  41297

Badrumsinredning 1  18.021*  12641,25 kr/st  1  12641
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Badrumsinredning 2  18.021* + 
badkar 

12858,75 kr/st  1  12858

           

Tapeter  Flügger  95,7 kr/m2  149  14259

           

Eklamellparkett  MCC.2*  523,375 kr/m2 112  58618

Keramiska plattor på 
golv 

MBE.121*  1368,75 kr/m2 16  21900

Keramiska plattor på 
vägg 

MBE.22  1250 kr/m2 46  57500

Summa byggteknik:  1649988

 

El  Kök  4.003**  11516,0875 kr/st  1  11516

WC  4.005**  1292,1875 kr/st 1  1292

Badrum  4.007**  2159,2125 kr/st 1  2159

Klädkammare  4.011**  612,7375 kr/st 1  612

Sovrum  4.012**  3682,5 kr/st 4  14730

Vardagsrum  4.014**  4936,75 kr/st 1  4936

Hall  4.018**  4599,2375 kr/st 1  4599

Tvättstuga  4.022**  9832,425 kr/st 1  9832

Summa el:  49678

 

VVS  Kök  4.002***  12932,7875 kr/st 1  12932

WC  4.004***  23457,4875 kr/st 1  23457

Badrum  4.006***  31947,5875 kr/st 1  31947

Tvättstuga  4.025***  32822,875 kr/st 1  32822

Golvvärme (alla)  4.023***  46135,1125 kr/st 1  46135

FTX‐aggregat  Östberg 
Heru 90T  

16795 kr/st 1  16795

Fjärrvärmecentral  Kils energi  58750 kr/st 1  58750

Summa VVS:  222840

 

Totalt pris:  1922507

*:      wikells sektionsfakta – NYB 12/13 
**:    wikells sektionsfakta – EL 02/03 
***:  wikells sektionsfakta – VVS 11/12 

 

3.7.2 Driftkostnader 
En uppskattning av driftkostnader i form av köpt el och fjärrvärme gjordes med hjälp av 
energimyndighetens energikalkylator, se bilaga 7.9. Med ett antaget elpris på 1,40 kr/kWh och 
fjärrvärmepris på 0,80 kr/kWh beräknades den årliga energikostnaden till 17182 kr. I denna 
kalkyl fanns dock ingen möjlighet att beräkna besparingen från FTX-systemet varför vi drar av 
6920 kWh fjärrvärme. Med detta subtraherat från energimyndighetens kalkyl erhölls en 
årskostnad på 11 646 kr. 
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4. Slutsats  
Trots Sveriges stora tillgång till skog finns idag ingen storskalig produktion av modifierat trä. 
Värmebehandlat trä produceras i Sverige i liten skala och det finns endast en pilotanläggning för 
acetylering av trä. Flera av behandlingarna utförs idag främst på mindre konstruktionsdelar så 
som fönsterkarmar och inredningsdetaljer, inte på hela fasadsystem. Detta leder till att en fasad av 
modifierat trä är betydligt dyrare än en traditionell träfasad.   

Värmebehandling av trä är den enda av de undersökta behandlingarna som finns tillgänglig för 
kommersiellt bruk i större skala. Egenskaperna hos den färdiga produkten är inte lika bra som 
hos acetylerat och furfurylerat virke. De mekaniska egenskaperna, böjhållfasthet, seghet och 
styvhetsstabilisering, påverkas mest negativt vid värmebehandling jämfört med de övriga 
studerade materialen. Dessutom minskar det värmebehandlade träets motstånd mot UV-strålning 
vilket gör att materialet snabbt tappar den bruna färgen och grånar vid konstruktioner i 
utomhusmiljö. 

Acetylering är den av behandlingarna som visar bäst egenskaper. Enligt träguidens jämförelse ger 
acetylering förbättrade eller oförändrade egenskaper i alla de undersökta kategorierna. 
Pilotprojekt har utförts i Sverige, och produkten håller på att kommersialiseras av ett holländskt 
företag. Acetylering var den enda av de undersökta metoderna som inte gav en färgförändring 
hos träet.  

Furfurylering har liknande egenskaper som acetylering med förbättrade eller oförändrade 
egenskaper i alla kategorier utom seghet. Likt värmebehandling förändras färgen hos furfurylerat 
trä till en mörkare nyans.  

Av de studerade behandlingarna leder vissa till en nedsatt mekanisk hållfasthet i utbyte mot ökad 
formstabilitet och beständighet. Detta utbyte av egenskaper passar för fasadmaterial då ingen 
större mekanisk styrka krävs. Vinsten i att använda modifierat trä som fasadmaterial skulle alltså 
vara en förlängd livslängd, vilken modifiering som än väljs. 

För trä som fasadmaterial ställs krav även på estetik. Att bedöma olika behandlingar ur ett 
estetiskt perspektiv kan vara svårt då en sådan bedömning ofta grundar sig på personliga åsikter. 
Det som kan konstateras är att de kartlagda metoderna ger olika möjligheter att påverka träets 
estetiska kvaliteter.  

I husprojektet fick vi tillfälle att tillämpa kartläggningen av träbehandlingsmetoder. Vid 
materialval av fasadsystem kom vi fram till att furfurylerat trä var mest lämpligt för vårt hus. Det 
var dess goda tekniska egenskaper i kombination med den, enligt oss, estetiskt tilltalande 
färgförändringen.  

Projekteringen av småhuset var en komplicerad process. Det fanns ingen självklar ände att börja i 
då varje byggnadsdel och varje system var beroende av varandra. Detta ledde till att många 
antaganden fick göras i en iterativ process. Samtliga utförda moment i projekteringen går att 
utveckla och förfina. Det som presenteras i arbetet är en relativt övergripande plan, och vid en 
verklig exploatering skulle viss komplettering krävas.  
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5. Diskussion och framtid 
Sverige har en mycket god tillgång till trä och en stark tradition av träbyggnad och detta är något 
som skulle kunna tas tillvara i större utsträckning. Om det finns möjlighet att förädla råvaran på 
ett kostnadseffektivt sätt är detta något som borde utvecklas. Detta skulle kunna gynna svensk 
träindustri och export. Men som det ser ut idag är det fortfarande en bra bit kvar innan 
modifierat trä blir ett vedertaget byggnadsmaterial.  

Det finns en stor miljövinst i att utveckla behandlingsmetoder för trä då detta både kan leda till 
en minskad användning av tryckimpregnerat miljöfarligt virke och utrotningshotade tropiska 
träslag. En utveckling av behandlingsmetoderna skulle också kunna leda till ett ökat intresse för 
att bygga storskaligt i trä. Även i detta finns en miljövinst då koldioxid byggs in i 
konstruktionerna. 

Fördelarna med modifierat trä som fasadmaterial kan tyckas överträffa nackdelarna. Frågan är om 
en så pass mycket högre investeringskostnad väger upp mot de faktiska egenskapsförbättringarna. 
Det framgår tydligt att alla modifieringar ökar träets beständighet. Detta måste ställas mot vilka 
underhållsinsatser man är beredd att göra och vilka beständighetskrav som faktiskt ställs på en 
fasad. Att öka fasadens beständighet och därmed dess livslängd så att den överträffar resterande 
byggnadsdelars är meningslöst då risken är stor att den tvingas rivas i gott skikt vid till exempel 
en renovering eller ett nybygge. 
 
Något som påverkat vår estetiska bedömning av de olika fasadmaterialen har varit strävan efter 
en fasad med träutseende. Att undvika en klassisk målad träfasad och därmed behålla träets 
naturliga karaktär. Samtidigt har vi föredragit en aningen mörkare nyans med likheter av ädlare 
träslag. Just därför har vi bedömt värmebehandlat och furfurylerat trä som starkt estetiskt 
tilltalande. Något som däremot har framkommit i vår kartläggning är att även fasader behandlade 
på detta sätt har en naturlig färgförändring med tiden. På samma sätt som ett obehandlat trä 
övergår så småningom modifierat trä till att få en silvergrå nyans. När en konventionellt målad 
träfasad med tiden börjar bli ful kan denna målas om, men den bruna färgen hos en ny fasad av 
modifierat trä kan inte enkelt återskapas.  

Möjligheterna att välja modifierat trä som fasadmaterial är i dagsläget begränsade på grund av att 
tillgängligheten är låg och priserna höga. Vi kan inte se modifierat trä som ett självklart alternativ 
innan detta förändrats. Vi tror ändå på en framtid med modifierat trä som fasadmaterial. 
Metoderna har funnits länge och återkommit i forskningen med jämna mellanrum men för att 
öka produktionen och kunna få ner priserna krävs att byggbranschen vågar ta steget. 
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7. Bilagor 

7.1 U-värden 
Värmegenomngångskoefficienter, U-värden, beräknas för respektive byggnadsdel med hjälp av 
U-värdesmetoden.  

																																																		  

1
																																																	  

∗ ∗
														  

	 å	 å 	 	 							  	
	 å	 å 	 	 ä 													 		

ä å 	 	 	
ä å 	 	 ä  

Vägg 
Material  d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
R 

[m2K/W] 

Ute  0,040 

Fasadpanel och 
luftspalt     

0,200 

Vindpapp  0,020 

Mineralull  0,07  0,036  1,944 

Träreglar 45x70 cc 600  0,07  0,14  0,500 

Mineralull  0,145  0,036  4,028 

Träreglar 45x145 cc 600  0,145  0,14  1,036 

PE‐folie  0,020 

Mineralull  0,045  0,036  1,250 

Träreglar 45x45 cc 600  0,045  0,14  0,321 

Spånskiva  0,012  0,14  0,086 

Gipsskiva  0,013  0,060 

Inne  0,130 

 

0,555	 	
0,045	 	

1
0,04 0,2 0,02 1,944 0,5 4,028 0,02 1,25 0,086 0,06 0,13

0,129	

1
0,04 0,2 0,02 0,5 0,5 1,036 0,02 0,321 0,086 0,06 0,13

0,414 

ä
∗ ∗ 0,555 ∗ 0,129 0,045 ∗ 0,414

0,555 0,045
		 0,15	 ⁄ 				  



Tak 
Material  d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
R 

[m2K/W] 

Ute  0,04 

Plåttak med luftspalt  0,15 

Vindpapp  0,02 

Mineralull  0,43  0,036  11,9444444 

Träbalk 90x450 cc 1200  0,45  0,14  3,21428571 

PE‐folie  0,02 

Råspont  0,022  0,14  0,15714286 

Inne  0,13 

1,11	 	
0,09 m	

1
0,04 0,15 0,02 11,94 0,02 0,157 0,13

0,081									 ⁄ 	

1
0,04 0,15 0,02 3,214 0,02 0,157 0,13

0,268									 ⁄  

∗ ∗ 1,11 ∗ 0,081 0,09 ∗ 0,268
1,11 0,09

		 0,095					 ⁄  

Grund 
För grunden räknas värmegenomgångskoefficienten ut med standardformel i Isolerguiden D2 
(Anderlind and Stadler, 2006) 

Material  d 
[m] 

λ 
[W/mK] 

R 
[m2K/W] 

Inne      0,130 

Golvytskikt  0,022  0,14  0,157 

PE‐folie      0,020 

Betong  0,15  1,7  0,088 

Cellplast  0,3  0,036  8,333 

Rf = 8,729 [m
2K/W] 

109,25	 	
42	 	

2	 ⁄ 	
0,327	 	
8,729	 ⁄ 	
2 ∗

5,2024	 	

∗ 0,17 18,1244	

2 ∗ π ∗⁄ ∗ ln ∗ ⁄ 1 0,746	 ⁄  



7.2 Köldbryggor 
Köldbryggorna för ytterväggshörn, yttervägg-bjälklag, yttervägg-tak samt fönster/dörr beräknas 
nedan med standardformler ur Isolerguiden (Anderlind and Stadler, 2006). Vid beräkningen 
anpassas modellen till det verkliga fallet så gott det går. Vissa nödvändiga förenklingar görs för att 
kunna använda standardmodellen. 

Ytterväggshörn 
Enligt beräkningsfall: F2 Vertikalt ytterväggshörn träregelvägg (Anderlind and Stadler, 2006). 

0,02446 3,055 ∗ 0,03141 ∗ ⁄ , 3,244 ∗ 10 ∗ ∗ ,

0,05844 ∗ ⁄ , 7,431 ∗ 10 ∗ ⁄  

0,145	 	
0,115	 	
0,036	 ⁄ 	
0,036	 ⁄  
0,045	  

ä ö 0,039546	 ⁄  

Yttervägg-bjälklag 
Enligt beräkningsfall: F6 Yttervägg i trä / mellanbjälklag i trä (Anderlind and Stadler, 2006) 

∗ 0,05 0,045 

0,03393 8,985 ∗ 10 ∗ 0,02521 ∗ ⁄ , 0,01267 ∗ ⁄ ,

0,008673 ∗ ⁄ , 0,08132 ∗ ⁄ ,  

0,19	 	
0,22	 	
0,036	 ⁄ 	
2,2	 ⁄  

ä ä 0,030107	 ⁄  

Ytterväg-tak 
Enligt beräkningsfall: F7 Yttervägg i trä / takbjälklag i trä (Anderlind and Stadler, 2006) 

0,001607 0,1539 ∗ , 3,118 ∗ ∗ , 0,1926 ∗ ∗ , 1,562

∗ 10 ∗ ⁄ 2,839 ∗ 10 ∗ ⁄ 0,9686 ∗ 10

∗ ⁄ ,  

0,145	  
0,115	 	
0,45	  
0,43	  



0,036	 ⁄  

ä 0,032228	 ⁄  

Yttervägg-grund 
Beräknas med Comsol. 

 

ä ∗ ä ∗ Δ ∗ ∗ Δ
Δ

 

14,31808	 ⁄ å 	 ö  

ä 0,15	 ⁄  

0,074594	 ⁄  

ä 0,9	  

0,9	  

ΔT 293,15 246,15 47	  
ΔT 293,15 278,15 15	   

ä 0, 1489 ⁄  



Fönster och dörrar 

2,358 ∗ 10 6,447 ∗ 10 ∗ 6,263 ∗ 10 ∗ ⁄ , 1,342 ∗ 10

∗ ⁄ , 6,456 ∗ 10 ∗ ⁄ ,  

0,19	  
0,1	  
0	  
0,045	  

ö / ö 0, 021281 ⁄  

 

  



7.3 Effektbehov  
 Nedan följer uträkningar av effektbehov för varje rum. UA-värden är hämtade från tidigare 
beräkningar i bilagaX. 

För samtliga rum beräknas en medelvärmegenomgångskoefficient som tar hänsyn till 
transmissionsförluster och köldbryggorna i rummet, med formeln: 

∑ ∑
⁄  

Kök 
Byggnadsdel  U  A  UA 

Tak  0,09511016  26,1 2,482375

Golv  0,074593583  25,8 1,924514

Yttervägg  0,150009626  30,38 4,557292

Fönster  0,8  3,85 3,08

Dörr  0,9  3,54 3,186

   89,67 15,23018

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

Ytterväggshörn  0,039545917  3,094 0,122355

Yttervägg‐Tak  0,032227946  10,35 0,333559

Yttervägg‐Grund  0,022672152  10,3 0,233523

Fönster‐Dörr  0,02128117  34,2 0,727816

 1,417253

Umkök=0,185652 

Vardagsrum 
Byggnadsdel  U  A  UA 

Tak  0,09511016  18,99 1,806142

Golv  0,074593583  41,528 3,097722

Yttervägg  0,150009626  38,9 5,835374

Fönster  0,8  23,198 18,5584

   122,616 29,29764

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

Ytterväggshörn  0,039545917  6,178 0,244315

Yttervägg‐Tak  0,032227946  8,798 0,283541

Yttervägg‐Grund  0,022672152  12,58 0,285216

Fönster‐Dörr  0,02128117  59,56 1,267506

 2,080578

Umvard=0,255906  

 

  



Sovrum 1 
Byggnadsdel  U  A  UA 

Golv  0,074593583  13,8 1,029391

Yttervägg  0,150009626  16,458 2,468858

Fönster  0,8  3,25 2,6

   33,508 6,09825

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

Ytterväggshörn  0,039545917  2,6 0,102819

Yttervägg‐Grund  0,022672152  7,58 0,171855

Fönster‐Dörr  0,02128117  7,5 0,159609

Yttervägg‐Bjälklag  0,030107492  3,79 0,114107

 0,54839

Umsov1=0,19836 

Klädkammare 
Byggnadsdel  U  A  UA 

Tak  0,09511016  3,54 0,33669

Golv  0,074593583  3,5 0,261078

Yttervägg  0,150009626  6,05 0,907558

Fönster  0,8  0,5 0,4

     13,59 1,905326

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

Yttervägg‐Tak  0,032227946  2,12 0,068323

Yttervägg‐Grund  0,022672152  2,12 0,048065

Fönster‐Dörr  0,02128117  3,3 0,070228

0,186616 

Umklk=0,153932 

Badrum 1 
Byggnadsdel  U  A  UA 

Tak  0,09511016  4,61 0,438458

Golv  0,074593583  4,55 0,339401

Yttervägg  0,150009626  13,36 2,004129

Fönster  0,8  0,5 0,4

   23,02 3,181987

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

Ytterväggshörn  0,039545917  3,094 0,122355

Yttervägg‐Tak  0,032227946  4,43 0,14277

Yttervägg‐Grund  0,022672152  4,4 0,099757

Fönster‐Dörr  0,02128117  3,3 0,070228

 0,43511

Umbad1=0,157128 



Tvättstuga 
Byggnadsdel  U  A  UA 

Tak  0,09511016  4,2 0,399463

Golv  0,074593583  4,15 0,309563

Yttervägg  0,150009626  5,3 0,795051

Dörr  0,9  1,89 1,701

   15,54 3,205077

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

Yttervägg‐Tak  0,032227946  2,57 0,082826

Yttervägg‐Grund  0,022672152  2,53 0,057361

Fönster‐Dörr  0,02128117  6 0,127687

   0,267873

Umtvätt=0,223485 

Passage 
Byggnadsdel  U  A  UA 

Tak  0,09511016 4,7 0,447018

Golv  0,074593583 4,63 0,345368

   9,33 0,792386

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

   0 0 0

   0

Umpassage=0,084929 

Balkong 
Byggnadsdel  U  A  UA 

Tak  0,09511016 10,17 0,96727

Yttervägg  0,150009626 0,64 0,096006

Fönster  0,8 1,65 1,32

   12,46 2,383276

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

Yttervägg‐Tak  0,032227946 3,58 0,115376

Fönster‐Dörr  0,02128117 9,6 0,204299

   0,319675

Umbalkong=0,21693 

 

  



Badrum 2 
Byggnadsdel  U  A  UA 

Tak  0,09511016  2,9 0,275819

Yttervägg  0,150009626  6,08 0,912059

Fönster  0,8  0,55 0,44

   9,53 1,627878

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

Ytterväggshörn  0,039545917  1 0,039546

Yttervägg‐Bjälklag  0,030107492  1,3 0,03914

Yttervägg‐Tak  0,032227946  3,53 0,113765

Fönster‐Dörr  0,02128117  3,2 0,0681

   0,26055

Umbad2=0,198156  

Sovrum 2 
Byggnadsdel  U  Area  UA 

Tak  0,09511016  8,8 0,836969

Yttervägg  0,150009626  15,63 2,34465

Fönster  0,8  3,26 2,608

   27,69 5,78962

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

Ytterväggshörn  0,039545917  3,32 0,131292

Yttervägg‐Tak  0,032227946  6,02 0,194012

Yttervägg‐Bjälklag  0,030107492  5,98 0,180043

Fönster‐Dörr  0,02128117  7,28 0,154927

   0,660274

Umsov2=0,232932  

Sovrum 3 och 4 
Byggnadsdel  U  A  UA 

Tak  0,09511016  7,8 0,741859

Yttervägg  0,150009626  4,11 0,61654

Fönster  0,8  3,26 2,608

   15,17 3,966399

Köldbryggor  ψ  L  ψ*L 

Yttervägg‐Tak  0,032227946  2,22 0,071546

Yttervägg‐Bjälklag  0,030107492  2,22 0,066839

Fönster‐Dörr  0,02128117  7,28 0,154927

   0,293312

Umsov3 = Umsov4 = 0,280798 

 

  



Totalt 
För varje rum beräknas effektbehovet med hänsyn till de beräknade 
medelvärmegenomgångskoefficienten, läckluftflödet, samt ventilationsluftflödet.  

, ∗ ∗ , , 	  

, 20˚C 

, EUT1 ä 4	˚C 27˚C	 

Läckluftflöden, Mu, beräknas som 0,08 oms/h 

Ventilationsflöden, Mt, hämtas från kapitel 3.5.1 

Rum  Um 

[W/m2K] 
A (tot.) 
[m2] 

UmA 
[W/K] 

Volym 
[m3] 

Mu 

[kg/s] 
Mt 

[kg/s] 
Ɵi,dim 

[˚C] 
Ɵu,dim 

[˚C] 
QF,dim 

[W] 

Kök  0,185652  89,67  16,64744 93 0,00248 0 20  ‐27 898,9895

Vardagsrum  0,255906  122,616  31,37822 184 0,004907 0,012 20  ‐27 1795,63

Sovrum 1  0,19836  33,508  6,64664 36 0,00096 0,012 20  ‐27 447,7521

Klädkammare  0,153932  13,59  2,091942 8 0,000213 0 20  ‐27 108,3479

Bad 1  0,157128  23,02  3,617097 14 0,000373 0 20  ‐27 187,5502

Tvätt  0,223485  15,54  3,47295 12 0,00032 0 20  ‐27 178,2687

Passage  0,084929  9,33  0,792386 16 0,000427 0 20  ‐27 57,29548

Balkong  0,21693  12,46  2,702952 30 0,0008 0,0108 20  ‐27 245,8547

Bad 2  0,198156  9,53  1,888428 7 0,000187 0 20  ‐27 97,52945

Sovrum 2  0,232932  27,69  6,449894 26,5 0,000707 0,0096 20  ‐27 408,5504

Sovrum 3  0,280798  15,17  4,25971 21 0,00056 0,0096 20  ‐27 298,7184

Sovrum 4  0,280798  15,17  4,25971 21 0,00056 0,0096 20  ‐27 298,7184

Totalt effektbehov: 5023,205 W

 

  



7.4 Energibehov 

Uppvärmning 

∗ ∗ ∗ 1 ∗ 							 å⁄  

74,54	 ⁄ 	 

11,295	 ⁄ 	 

	 0,012	 ⁄ 	 

	 63	 ⁄
1,2 ∗ 63
1000

0,0756	 ⁄ 	

1000	 ⁄ 	

ö 	 ä 109000	 å⁄ 	

11.98 ∗ 10 	 å⁄ 11,98	 å⁄   

Tappvarmvatten 
För tappvarmvattnet används följande formel: 

1800	 å ∗ ä⁄ 1,8	 å ∗⁄  

4	 å⁄  

 
  



7.5 Ventilation 

Tilluft 
Tryckfall över tilluftsdon: 50Pa 

Tryckfall över uteluftsgaller: 8 Pa 

Tilluft 

Ledningsdata        Friktion  Engång  Avgrening  Tryckförluster 

Nr  Rördim 
[m] 

Flöde 
[m3/s] 

Längd 
[m]  [m/s] 

∙
2

 

[Pa] 

R 
[Pa/m]

RL 
[Pa] 

Ʃz 
[-] 

Z 
[Pa] 

v‐gem.
[m/s] 

z 
[-] 

Z 
[Pa] 

Delsträcka
[Pa] 

ƩP 
[Pa] 

1  0,08 0,009  2,1 1,5 1,35 0,75 1,575    50  2 0,05 0,12 51,695 51,695

2  0,1 0,017  2,2 2 2,4 0,75 1,65       3 0,06 0,324 1,974 53,669

3  0,1 0,025  1,5 3 5,4 1,5 2,25       4 0,9 8,64 10,89 64,559

4  0,1 0,033  4 4 9,6 2,3 9,2    3,9  4,2 1 10,584 23,684 88,243

5  0,125 0,053  1 4,2 10,584 2 2       5 1 15 17 105,243

6  0,125 0,063  2,7 5 15 2,7 7,29    4,2           11,49 116,733

Uteluft  0,125 0,063  0,4 5 15 2,7 1,08 0,35 13,3           14,33 131,063

                                            

7  0,08 0,01  3,3 1,8 1,944 0,8 2,64    41,2  3,9 0,1 0,9126 44,7526   

8  0,08 0,02  2,4 3,9 9,126 3 7,2    44           51,2   

                                       0   

9, 10, 11  0,08 0,008  0 1,4    0,7 0    40           40   

 

  



Frånluft 
Tryckfall över frånluftsdon: 80 Pa 

Tryckfall över avluftskåpa: 13 Pa 

Tilluft 

Ledningsdata        Friktion  Engång  Avgrening  Tryckförluster 

Nr  Rördim 
[m] 

Flöde 
[m3/s] 

Längd 
[m]  [m/s]

∙
2

 

[Pa] 

R 
[Pa/m]

RL 
[Pa] 

Ʃz 
[-
] 

Z 
[Pa] 

v‐gem. 
[m/s] 

z 
[-
] 

Z 
[Pa] 

Delsträcka 
[Pa] 

ƩP 
[Pa] 

12  0,1 0,015  6,1  1,8 1,944 0,6 3,66    80  3,6 0,2 1,5552 85,2152 85,2152 

13  0,1 0,027  2,1  3,6 7,776 2 4,2       3,2 0,01 0,0614 4,26144 89,4766 

14  0,125 0,039  4,3  3,2 6,144 1,3 5,59                5,59 95,0666 

15  0,125 0,063  5,5  5 15 2,7 14,85    25           39,85 134,917 

Avluft  0,125 0,063  3  5 15 2,7 8,1    13           21,1 156,017 

                                            

15  0,08   5,5  2,4 3,456 1,2 6,6    25           31,6   

                                            

16, 17  0,08 0,012  0  2,3 3,174 1,2 0    25           25   

 



Spårgasberäkningar 
För att kontrollera luftomsättningen med hjälp av spårgas beräknas utvädringsförloppet med 
ekvationen 14/7 i kompendiet Installationsteknik, KTH 2008. 

0

∙ 					 1.  

Då uteluften antas vara helt fri från spårämnet sätts:   

0 

Spårgas släpps ut, med full omblandning, så att startkoncentrationen blir: 

0 . 	 0 500	 	
	
Husets luftomsättning som skall kontrolleras är 0,5 oms/h vilket ger: 

0,5 

Ur ekvation (1.) kan koncentrationen  beräknas, för en given tid  

∙ ∗ 				 2. 		 

 beräknas för 0,5; 1; 2  med ekvation (2.): 

0,5
0,5∙0,5 ∗ 500 389,4	 	

1
0,5∙1 ∗ 500 303,3	 	

2
0,5∙2 ∗ 500 183,9	  



7.6 Värme 

Golvvärme 

 

Radiatorer 
Effektbehov 
och radiatorer 

           

Rum  Beräknad effekt (W)  Vald radiatoreffekt (W)  Radiatorstorlek  Prod.bet. 

Sov 4  298,7 375 1400x300  PCV11‐3014 

Sov 3  298,7 375 1400x300  PCV11‐3014 

Sov 2  408,6 429 1600x300  PCV11‐3016 

Bad 2  97,5 134 500x300  PCV11‐3005 

 

  



7.7 Sanitet 

Tappvatten 
Tappställe  Normflöde KV 

(l/s) 
Normflöde VV 
(l/s) 

Tvättställ  0,2  0,2

Vattenklosett  0,1    

        

Badkar  0,3  0,3

Dusch  0,2  0,2

Tvättmaskin  0,2    

Diskmaskin  0,2    

Diskbänk  0,2  0,2

Tappställe  0,2    

 

Kallvatten ‐ Ledningsdimensionering 
Ledning nr   Anslutet 

normflöde
Typ av ledning  Dim. enl. 

kopplings‐
ledningstabell 

Dim. enl. 
fördelnings‐
ledningstabell 

Justerad dim. 
 pga koppling > 
fördelning 

KV1  0,2 koppling  15x1       

KV2  0,2 koppling  15x1       

  

KV3  0,4 fördelning     15x1  18x1 

KV4  0,1 koppling  12x1       

KV5  0,2 koppling  15x1       

KV6  0,3 fördelning     15x1  18x1 

KV7  0,3 koppling  15x1       

KV8  0,6 fördelning     15x1  18x1 

KV9  0,2 koppling  15x1       

KV10  0,1 koppling  12x1       

KV11  0,3 fördelning     15x1  18x1 

KV12  0,2 koppling  15x1       

KV13  0,5 fördelning     15x1  18x1 

KV14  0,2 koppling  15x1       

KV15  0,2 koppling  15x1       

KV16  0,4 fördelning     15x1    

KV17  0,7 fördelning     22x1    

KV18  0,7 fördelning     22x1    

KV19  0,7 fördelning     22x1    

 

 

 

Dimensionering servisledning: 

Summerat normflöde = 1,6 l/s 

Summerat sannolikt flöde ~ 0,5 l/s 

Dimension 32x2,9 PEM‐rör 

Tryckfall = 500 Pa/m 



Varmvatten‐ Ledningsdimensionering 
Ledning nr   Anslutet 

normflöde 
Typ av ledning  Dim. enl. 

kopplings‐ 
ledningstabell 

Dim. enl. 
fördelnings‐ 
ledningstabell 

Justerad dim. 
 pga koppling > 
 fördelning 

VV1  0,2  koppling  15x1       

VV2  0,2  fördelning     12x1  18x1 

VV3  0,2  koppling  15x1       

VV4  0,2  fördelning     12x1  18x1 

VV5  0,3  koppling  15x1       

VV6  0,5  fördelning     15x1    

VV7  0,2  koppling  15x1       

VV8  0,2  fördelning     12x1  18x1 

VV9  0,2  koppling  15x1       

VV10  0,4  fördelning     15x1    

VV11  0,2  koppling  15x1       

VV12  0,2  fördelning     12x1  18x1 

VV13  0,6  fördelning     15x1    

VV14  0,7  fördelning     18x1    

VV15  0,7  fördelning     22x1    

 

Kallvatten ‐ Tryckfallsberäkning 
Ledning nr  L  

(m) 
Flöde  
(l/s) 

dimension 
 (mm) 

Hastighet 
 (m/s) 

R  
(Pa/m) 

RL  
(Pa) 

KV1  2  0,2 15x1  1,5  4000  8000

KV2  0,5  0,2 15x1  1,5  4000  2000

   

KV3  8,1  0,4 18x1  1,9  4000  32400

KV4  1,1  0,1 12x1  1,3  2800  3080

KV5  1,1  0,2 15x1  1,5  4000  4400

KV6  0,75  0,3 18x1  1,5  3000  2250

KV7  0,5  0,3 15x1  2,3  8500  4250

KV8  1,7  0,6 18x1  3  12000  20400

KV9  1,8  0,2 15x1  1,5  4000  7200

KV10  0,5  0,1 12x1  1,3  2800  1400

KV11  0,7  0,3 18x1  1,5  3000  2100

KV12  1,1  0,2 15x1  2,8  4000  4400

KV13  0,55  0,5 18x1  3,6  24000  13200

KV14  1,5  0,2 15x1  1,5  4000  6000

KV15  1,1  0,2 15x1  1,5  4000  4400

KV16  2,9  0,4 15x1  3  15000  43500

KV17  3,1  0,7 22x1  2,8  8000  24800

KV18  0,3  0,7 22x1  3,2  4000  1200

KV19  0,35  0,7 22x1  3,2  4000  1400



Varmvatten ‐ Tryckfallsberäkning 
Ledning nr  L  

(m) 
Flöde  
(l/s) 

dimension 
 (mm) 

Hastighet 
 (m/s) 

R  
(Pa/m) 

RL  
(Pa) 

VV1  2  0,2 15x1  1,5  4000  8000

VV2  8,1  0,2 18x1  1  1500  12150

VV3  1,1  0,2 15x1  1,5  4000  4400

VV4  0,75  0,2 18x1  1  1500  1125

VV5  0,5  0,3 15x1  2,3  8500  4250

VV6  1,7  0,5 15x1  3,6  24000  40800

VV7  1,8  0,2 15x1  1,5  4000  7200

VV8  0,7  0,2 18x1  1  1500  1050

VV9  1,1  0,2 15x1  1,5  4000  4400

VV10  0,55  0,4 15x1  3  15000  8250

VV11  1,1  0,2 15x1  1,5  4000  4400

VV12  2,9  0,2 18x1  1  1500  4350

VV13  3,1  0,6 15x1  4,6  33000  102300

VV14  0,3  0,7 18x1  3,4  14000  4200

VV15  0,35  0,7 22x1  3,2  4000  1400

 

Servisledningen kopplas på  2 m under vägen och ligger på nivå +34 m. 

Beredare i hus ligger på +33 m vilket ger en höjdskillnad på 1 m. 

Tillgängligt tryck i servisledning är 550 kPa. 

Tryckfall per meter i servisledningen blir 500 Pa/m 

Tillgängligt tryck vid vattenberedare blir 550 ‐ 1*9,81*1‐0,5*81 = 499,69 kPa 

 

Kallvatten                

Gren  Tryckfall i 
gren 
(Pa) 

Höjdskillnad till 
beredare  
(m) 

Tryckfall av 
höjdskillnad 
(Pa) 

Summa 
tryckfall 
(Pa) 

Tillgängligt tryck vid 
borte tappställe  
(kPa) 

Kök  43000  1,1 10791 53791 445,899

Bad 1  28330  1,1 10791 39121 460,569

Tvätt  81300  1,1 10791 92091 407,599

Bad 2  55700  3,3 32373 88073 452,117

 

Varmvatten                

Gren  Tryckfall i 
gren  
(Pa) 

Höjdskillnad till 
beredare  
(m) 

Tryckfall av 
höjdskillnad 
(Pa) 

Summa 
tryckfall 
(Pa) 

Tillgängligt tryck vid 
bortre tappställe 
 (kPa) 

Kök  25750  1,1 10791 36541 463,149

Bad 1  56175  1,1 10791 66966 432,724

Tvätt  116650  1,1 10791 127441 372,249

Bad 2  124400  3,3 32373 156773 342,917



 

Figur 21 Köksblandare 

 

 

Figur 22 Tvättställsblandare 



 

Figur 23 Duschblandare 

 

Figur 24 Badkarsblandare 



Spillvatten 
Avloppsenhet  normflöde (l/s) 

Vattenklosett  1,8 

Golvbrunn  1,5 

Tvättställ  0,6 

Tvättmaskin < 5kg  0,6 

Diskmaskin  0,6 

Diskbänk  0,6 

 

Icke luftade ledningar ges ett fall på 15 promille. 

Ledningsnummer  Anslutet normflöde 
(l/s) 

Dimension 
(mm) 

Fall 
(promille) 

Luftad/ 
Ej luftad 

SP14  0,6 50 15    

SP13  1,8 100 15    

SP12  1,5 75 15    

SP11  1,5 75 15    

SP10  3,9 100 Vertikal    

SP9  5,4 100 15    

SP8  0,6 50 15    

SP7  1,8 100 15    

SP6  1,5 75 15    

SP5  7,5 150 15    

SP4  9,3 150 17  Luftad 

SP3  0,6 50 15    

SP2  1,2 50 15    

SP1  10,5 150 20  Luftad 

 

Frostfritt djup enligt karta ca 2,3 m 

Multiplikator pga silt = 1 

Spillvattenledning grävs ned till 2,3 m 

EUT = ‐31 < ‐18    

Flödet > 5 l/s    

Luftningsledning 100 mm 



 



7.8 Materialval 

Brand 
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 centrumbebyggelse, 
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. Risken för antändning av tak från skorsten ansluten till en värmecentral ska begränsas. 

 
Allmänt råd 
Taktäckningar inom 8 meter från en skorsten ansluten till en värmecentral med tillförd 
värmeeffekt som överstiger 0,6 MW bör antingen vara av material av klass A2-s1,d0 (obrännbart 
material) oavsett underlaget eller i klass BROOF (t2) (klass T), om underlaget består av material 
av klass A2-s1,d0 (obrännbart material). 

 
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). 
 
5:631 Yttervägg i byggnad i klass Br1 
Ytterväggar ska utformas så att: 

– väggkonstruktionen uppfyller sin brandavskiljande funktion gentemot andra brandceller, 

– brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med hänsyn till byggnadens ändamål 
samt möjligheterna till brandsläckning, 

– risken för spridning av brand via fönster begränsas och delar av väggen inte faller ned vid 
brand. Dock bortses från nedfall av t.ex. glassplitter, mindre putsbitar och liknande om detta inte 
bedöms förhindra eller väsentligen försvåra brandsläckning och om utrymning ändå kan ske utan 
risk för personskador. 



 
Allmänt råd 

Ytterväggskonstruktioner som vid provning enligt SS-EN 13501-2 med brandpåverkan enligt 
avsnitt 4.2 (standardbrandkurvan) uppfyller tillämpliga delar av kraven i avsnitt 5:62, uppfyller 
föreskriftens krav på brandavskiljande funktion. Ytterväggar som enbart innehåller material av 
klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller sektioneras på ett sådant sätt att en brand inuti väggen 
hindras att sprida sig förbi brandcellsskiljande byggnadsdelar, uppfyller föreskriftens krav på 
skydd mot brandspridning inuti väggen. En ytterväggskonstruktion som vid provning enligt SP 
FIRE 105 uppfyller förutsättningarna för godkännande i Boverkets allmänna råd 1993:2, 

Riktlinjer för typgodkännande Brandskydd, utgåva 2, uppfyller föreskriftens krav beträffande 
skydd mot brandspridning längs fasadytan. Avståndet i höjdled mellan fönster i olika brandceller 
bör vara minst 1,2 meter, såvida inte fönstren utförs i lägst E 15 inom detta avstånd. 

Ytterväggar kan kläs utvändigt med material i lägst klass D-s2,d0 (klass III) om: 

– byggnaden har högst två våningsplan, 

– beklädnaden, oavsett byggnadens höjd, endast täcker byggnadens bottenvåning, eller 

– särskilda åtgärder vidtas så att byggnadens totala brandsäkerhet inte 

försämras. 

Exempel på sådana särskilda åtgärder som avses i föregående stycke är att byggnaden förses med 
automatisk vattensprinkleranläggning, att det finns utskjutande tak över fönster och dörrar som 
förhindrar brandspridning eller brännbart material av lägst klass D-s2,d0 (klass III) endast täcker 
en begränsad del av fasadytan.  

 

Fuktsäkerhet  
 

BBR 6:43 
Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av 
fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet om det 
inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. Fukttillståndet ska beräknas 
utifrån de mest ogynnsamma förutsättningarna. 

 
Allmänt råd 
Vid en fuktsäkerhetsprojektering bör hänsyn tas till de kombinationer av material som ingår i 
byggnadsdelen. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett 
oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det kritiska fukttillståndet under så lång tid att skador kan 
uppstå. Det kan ibland ta lång tid för en byggnadsdel eller konstruktionsdetalj att bli fuktig. Detta 
bör beaktas då man jämför det beräknade eller uppskattade fukttillståndet med det högsta tillåtna 
fukttillståndet. För väggar med regnskydd och bakomliggande ventilerad luftspalt gäller inte 
kravet på högsta tillåtna fukttillstånd för påväxt av mögel och bakterier för själva regnskyddet. 



Vid bedömning av fukttillståndet, såväl under byggtiden som i den färdiga byggnaden, bör hänsyn 
tas till förekommande fuktkällor (fuktbelastning). Fuktbelastningens storlek, varaktighet och 
frekvens bestäms utifrån lokala förhållanden. Följande fuktkällor kan förekomma: 

 
1. Nederbörd. 
2. Luftfukt, utomhus och inomhus. 
3. Vatten i mark (vätskefas och ångfas) samt på mark. 
4. Byggfukt. 
5. Vatten från installationer m.m. 
6. Fukt i samband med rengöring. 
 
Ytterligare uppgifter om fuktbelastningar finns i Svensk Byggtjänsts 
handbok Fukthandbok – praktik och teori, avsnitt 51. 
 
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. 

  



7.9 Energikalkyl 
 

 



7.10 Produktblad 
         



 



 



 



 
 

 

7.11 Konstruktionsberäkningar 

7.12 Ritningar 
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Ritningsförteckning 

Beteckning  Innehåll  Skala Datum Status

A‐001  Situationsplan  1:400  2012‐05‐10  BH 

A‐101  Plan 1  1:100  2012‐05‐10  BH 

A‐102  Plan 2  1:100  2012‐05‐10  BH 

A‐201  Fasader  1:100  2012‐05‐10  BH 

A‐301  Sektion  1:50  2012‐05‐10  BH 

A‐401  Detaljer system  1:50  2012‐05‐10  BH 

A‐402  Detaljer 1‐3  1:10  2012‐05‐10  BH 

A‐403  Detaljer 4‐6  1:10  2012‐05‐10  BH 

A‐404  Detaljer 7,8  1:10  2012‐05‐10  BH 

A‐501  Golvtyper  1:100  2012‐05‐10  BH 

         

K‐001  Bärande system  1:100  2012‐05‐10  BH 

         

V‐101  Ventilation  1:100  2012‐05‐10  BH 

V‐102  Radiatorsystem  1:100  2012‐05‐10  BH 

V‐103  Golvvärme  1:100  2012‐05‐10  BH 

V‐104  Spillvatten  1:100  2012‐05‐10  BH 

V‐105  Tappvatten  1:100  2012‐05‐10  BH 

         

E‐101  El  1:100  2012‐05‐10  BH 
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