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Sammanfattning 

Antalet allergiker har de senaste årtiondena ökat och orsakerna till detta anses vara många. Vi 

människor har ändrat levnadssätt och vistas allt mer inomhus. Detta i kombination med nya 

byggnadstekniker där tätare hus byggs och nya material leder till sämre inomhusluft bidrar till 

att fler människor utvecklar allergier. 

För att komma tillrätta med problemet finns flera olika vägar att gå. En väg är att välja 

allergifria ytmaterial i huset. Bra ytmaterial har låga halter av skadliga ämnen som kan 

emitteras till inomhusluften och bidrar inte till en försämrad luftkvalitet. Ett allergifritt boende 

kräver regelbunden städning och därför ställs höga krav på ytmaterialens tålighet och 

dammsamlande egenskaper. 

Som konsument idag är det svårt att bedöma hur allergivänligt ett byggmaterial är och vilka 

nationella krav som gäller. I rapporten redovisas därför en sammanställning av de vanligaste 

typerna av ytmaterial och deras egenskaper ur funktions- och emissionssynpunkt. Emissioner 

är avgivning av skadliga ämnen från materialet. De emissioner som studerats är VOC: er, 

formaldehyd och ftalater. 

Genom studier har det framkommit att det finns väldigt lite tillgänglig information om hur 

allergivänliga olika ytmaterial är. Det finns övergripande riktlinjer i de Svenska miljömålen, 

Boverkets byggregeler och Kemikalieinspektionens föreskrifter. Dessa riktlinjer är svåra att 

tillämpa då det inte finns information om olika specifika materials egenskaper. Det som går 

att utläsa är hur bra olika typer av material är i förhållande till varandra. De material som 

anses lämpligast ur allergisynpunkt är en bas av gipsskivor och ytskikt av klinker och släta 

papperstapeter. 

Vid val av material är det viktigt att tänka på i vilken miljö materialet används och vilka 

faktorer som kan komma att påverka det. Många material får försämrade egenskaper då de 

kommer i kontakt med fukt. Med ökad fukthalt ökar emissioner av skadliga ämnen och därför 

bör känsliga material undvikas i miljöer som riskerar att utsättas för fukt. 

Då konsumenter ska kunna göra medvetna val av allergivänliga ytmaterial behövs ett 

klassificeringssystem utvecklas. För att detta skall vara tillämpbart bör byggmaterial märkas 

utifrån detta klassificeringssystem. 

 

 



 

 

Abstract 

The number of people of getting allergic symptoms is increasing and the reasons are 

considered to be many. The human have changed their habits and spend more time indoor. In 

combination with new building technologies where denser housing constructions and new 

materials this causes bad indoor climate contributes to a higher occurrence of allergies 

There are several courses of action to deal with this problem. One action is by choosing 

allergy-free interior surface materials. An allergy-free material emits low concentrations of 

harmful substances resulting in a great indoor air quality. An allergy-free living demands a 

frequently cleaning and resistant material are required. 

As a consumer today, it is difficult to assess how allergy-friendly building materials are and 

the national requirements. The report summarizes the most common types of surface 

materials and their properties of functioning and emissions. Emissions are releases of harmful 

substances from the material. The harmful substances studied are VOC's, formaldehyde and 

phthalates. 

The studies have shown that there is small amount of available information about allergy-

friendly materials. There are general guidelines in ”Svenska miljömålen”, ”Boverkets 

byggregeler” and ”Kemikalieinspektionens föreskrifter”. The guidelines are difficult to apply 

when there is no information about specific properties of materials. It is possible to note how 

suitable different types of materials are relative to each other. The materials considered 

appropriate in an allergy-free living are a base of gypsum board and finishes of tiles and plain 

wallpaper. 

When selecting materials, it is important to consider in what environment material is used and 

what factors might affect it. Some materials may degrade properties while get in contact with 

moisture. Increased moisture increase emission of harmful substances and therefore sensitive 

materials should be avoided in environments with high moisture.  

For consumers to make informed choices of allergy-friendly surface materials a classification 

system is needed. For this to be applicable building materials should be labeled by this 

classification system.  



 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .................................................................................................................... 2 

Abstract ................................................................................................................................. 3 

1 Inledning ....................................................................................................................... 9 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................. 9 

1.2 Syfte ........................................................................................................................................ 10 

1.3 Metodbeskrivning ................................................................................................................. 10 

2 Utformning av huset ................................................................................................... 11 

2.1 Fastigheten ............................................................................................................................. 11 

2.2 Planlösning ............................................................................................................................. 11 

3 Bärande system ........................................................................................................... 12 

3.1 Grundläggning ....................................................................................................................... 12 

3.2 Stomme .................................................................................................................................. 12 

4 Utvändiga materialval ................................................................................................. 13 

4.1 Takmaterial ............................................................................................................................ 13 

4.1.1 Krav enligt BBR ..................................................................................................... 13 

4.1.2 Övriga krav: ............................................................................................................ 14 

4.1.3 Mål för estetiska krav............................................................................................. 14 

4.1.4 Material alternativ ................................................................................................... 14 

4.1.5 Beskrivning av material ......................................................................................... 15 

4.1.6 Investeringskostnad ............................................................................................... 15 

4.1.7 Miljöbedömning ..................................................................................................... 15 

4.1.8 Tekniska aspekter ................................................................................................... 16 

4.1.9 Estetiska aspekter ................................................................................................... 16 

4.1.10 Övriga aspekter ...................................................................................................... 17 

4.1.11 Sammanfattning ..................................................................................................... 17 

4.2 Fasadmaterial ......................................................................................................................... 17 

4.2.1 Krav enligt BBR: .................................................................................................... 17 

4.2.2 Övriga krav ............................................................................................................. 18 

4.2.3 Mål för estetiska krav............................................................................................. 18 

4.2.4 Material alternativ ................................................................................................... 19 

4.2.5 Beskrivning av material ......................................................................................... 19 

4.2.6 Investeringskostnad ............................................................................................... 19 



 

 

4.2.7 Miljöbedömning ..................................................................................................... 20 

4.2.8 Tekniska aspekter ................................................................................................... 20 

4.2.9 Estetiska aspekter ................................................................................................... 21 

4.2.10 Övriga aspekter ...................................................................................................... 21 

4.2.11 Sammanfattning ..................................................................................................... 22 

4.3 Fönster och dörrar ................................................................................................................ 22 

5 Invändiga materialval ................................................................................................. 23 

5.1 Krav på allergivänliga material ............................................................................................ 23 

5.1.1 Miljömål ................................................................................................................... 23 

5.1.2 Lagar och föreskrifter ............................................................................................ 24 

5.2 Allergiframkallande egenskaper .......................................................................................... 24 

5.2.1 Emission .................................................................................................................. 24 

5.2.2 Funktion .................................................................................................................. 26 

5.3 Skivmaterial ............................................................................................................................ 26 

5.3.1 Träbaserade skivor ................................................................................................. 26 

5.3.2 Gipsskivor ............................................................................................................... 27 

5.4 Val av skivmaterial ................................................................................................................ 27 

5.1 Väggmaterial .......................................................................................................................... 27 

5.1.1 Färger ....................................................................................................................... 27 

5.1.2 Lacker ...................................................................................................................... 27 

5.1.3 Tapet ........................................................................................................................ 28 

5.2 Val av väggmaterial ............................................................................................................... 28 

5.3 Golvmaterial .......................................................................................................................... 28 

5.3.1 Linoleum ................................................................................................................. 28 

5.3.2 Plastmattor .............................................................................................................. 28 

5.3.3 Heltäckningsmattor ............................................................................................... 29 

5.3.4 Parkett och laminat ................................................................................................ 29 

5.3.5 Trägolv ..................................................................................................................... 29 

5.3.6 Klinker ..................................................................................................................... 30 

5.4 Val av golvmaterial ............................................................................................................... 30 

5.4.1 Krav enligt BBR ..................................................................................................... 30 

5.4.2 Övriga krav: ............................................................................................................ 32 

5.4.3 Mål för estetiska krav............................................................................................. 32 

5.4.4 Material alternativ ................................................................................................... 32 

5.4.5 Beskrivning av material ......................................................................................... 32 



 

 

5.4.6 Investeringskostnad ............................................................................................... 33 

5.4.7 Miljöbedömning ..................................................................................................... 33 

5.4.8 Tekniska aspekter ................................................................................................... 33 

5.4.9 Estetiska aspekter ................................................................................................... 34 

5.4.10 Övriga aspekter ...................................................................................................... 35 

5.4.11 Allergivänlighet ....................................................................................................... 35 

5.4.12 Sammanfattning ..................................................................................................... 36 

6 Värme .......................................................................................................................... 37 

6.1 Effektbehov ........................................................................................................................... 37 

6.2 Värmesystem ......................................................................................................................... 38 

7 Ventilation ................................................................................................................... 39 

7.1 Dimensionerande luftflöden ............................................................................................... 39 

7.2 Ventilationssystem ................................................................................................................ 39 

8 Sanitet ......................................................................................................................... 40 

8.1 Spillvatten ............................................................................................................................... 40 

8.2 Tappkallvatten ....................................................................................................................... 40 

8.3 Tappvarmvatten .................................................................................................................... 41 

9 Elinstallationer ............................................................................................................ 42 

10 Energihushållning ...................................................................................................... 43 

11 Kostnadskalkyl ............................................................................................................ 43 

12 Slutsats ........................................................................................................................ 45 

13 Diskussion .................................................................................................................. 46 

14 Litteraturförteckning .................................................................................................. 47 

15 Bilagor ......................................................................................................................... 52 

15.1 Dimensionering takstol ........................................................................................................ 52 

15.2 U-värdeberäkningar konstruktionsdel................................................................................ 60 

15.2.1 U-värdeberäkningar Vägg ..................................................................................... 60 

15.2.2 U-värdeberäkningar Tak ....................................................................................... 61 

15.2.3 U-värdeberäkningar Grunden .............................................................................. 61 

15.3 U-värdeberäkningar rum ...................................................................................................... 63 

15.3.1 Sovrum 1 ................................................................................................................. 63 

15.3.2 Sovrum 2 ................................................................................................................. 63 

15.3.3 Klädkammare.......................................................................................................... 64 



 

 

15.3.4 Tvättstuga ................................................................................................................ 64 

15.3.5 Badrum .................................................................................................................... 65 

15.3.6 Hall ........................................................................................................................... 65 

15.3.7 Vardagsrum och kök ............................................................................................. 66 

15.3.8 Totala huset ............................................................................................................. 66 

15.4 Beräkning av en köldbrygga, Ψ–värdet ............................................................................. 67 

15.5 Effektbehov per rum ............................................................................................................ 68 

15.6 Radiatorsystem ...................................................................................................................... 69 

15.6.1 Val av radiatorer ..................................................................................................... 69 

15.6.2 Tryckfallsberäkning radiatorsystem ..................................................................... 70 

15.6.3 Pumpkapacitet värmepump .................................................................................. 71 

15.7 Ventilation .............................................................................................................................. 72 

15.7.1 Dimensionerande luftflöden ................................................................................ 72 

15.7.2 Tryckfallsberäkning radiatorsystem ..................................................................... 73 

15.7.3 Spårgasmätning....................................................................................................... 74 

15.7.4 Fläktkurva Ventilationsaggregat ........................................................................... 75 

15.8 Sanitet ..................................................................................................................................... 76 

15.8.1 Spillvatten ................................................................................................................ 76 

15.8.2 Tappvarmvatten ..................................................................................................... 78 

15.8.3 Tappkallvatten ........................................................................................................ 78 

15.8.4 Dimensionering av servisledning ......................................................................... 79 

15.8.5 Val av kran .............................................................................................................. 80 

15.9 El och energi .......................................................................................................................... 81 

15.9.1 Dimensionering av servissäkring ......................................................................... 81 

15.9.2 Gruppförteckning El ............................................................................................. 81 

15.9.3 Energibehov............................................................................................................ 82 

15.10 Ritningar ........................................................................................................................... 83 

15.10.1 Planlösning ............................................................................................................ 83 

15.10.2 Fasad långsidor ..................................................................................................... 84 

15.10.3 Fasad kortsidor ..................................................................................................... 85 

15.10.4 Sektionsritning ...................................................................................................... 86 

15.10.5 Situationsplan ........................................................................................................ 87 

15.10.6 Radiatorsystem ..................................................................................................... 88 

15.10.7 Ventilation ............................................................................................................. 89 

15.10.8 Spillvatten .............................................................................................................. 90 

15.10.9 Tappkallvatten ...................................................................................................... 91 



 

 

15.10.10 Tappvarmvatten ................................................................................................. 92 

15.10.11 Elritning ............................................................................................................... 93 

15.10.12 Tvärsnitt vägg ..................................................................................................... 94 

15.10.13 Anslutning vägg-tak ........................................................................................... 95 

15.10.14 Tvärsnitt vägg-grund ......................................................................................... 96 

15.10.15 Takstol ................................................................................................................. 97 

15.11 Monteringsanvisning ...................................................................................................... 98 

15.11.1 Grundläggning ...................................................................................................... 98 

15.11.2 Ytterväggar ............................................................................................................ 98 

15.11.3 Yttertak .................................................................................................................. 98 

 



9 

 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle har det visat sig att allt fler människor utvecklar någon typ av allergi. De 
allergiska besvären kan vara väldigt varierande i både omfattning och symtom. Det kan vara allt 
från nysningar och klåda till astma. För en allergiker finns det många faktorer som spelar in i hur 
stora besvären blir. Man kan få olika starka reaktioner beroende på hur ofta man kommer i 
kontakt med de allergiframkallande faktorerna. Att minska risken att exponeras för dessa är alltså 
av stor betydelse (Vårdguiden). 

På senare tid har vi i västvärlden ändrat vår livsstil, vi vistas mer och mer inomhus där luften ofta 
har högre halter av allergiframkallande ämnen än vad utomhusluften har. Kvaliten på 
inomhusluften tenderar dessutom att bli allt sämre i våra byggnader. Anledningarna till detta kan 
vara många, dels energisparande åtgärder med mer välisolerade ytterväggar och minskad 
ventilation. En annan aspekt är de byggmaterial som finns i huset. Vi bygger allt snabbare och tar 
inte alltid hänsyn till att materialen får torka ut helt innan de byggs in i huset. Fukten i materialen 
bidrar till en ökad halt emissioner av ämnen som utlöser allergiska reaktioner. För att minska 
halterna av dessa ämnen kan vi tänka efter i valet av byggmaterial och i första hand välja material 
som tål fukt utan att avge höga halter av skadliga ämnen. Ytmaterialen i byggnaden har en 
speciellt stor betydelse eftersom exponeringsytan oftast är mycket stor mot omgivningen och 
påverkar inomhusluften (Johansson, 1994). Ytmaterialen bör också väljas så att de är lättstädade 
för goda möjligheter att bli av med de ämnen som ändå kommit in i byggnaden (Eskilsson, 2011). 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att projektera ett småhus som genom val av ytmaterial är allergifritt. 
Huset som projekteras är ett hus som är lämpat för en familj med speciella krav på en 
allergivänlig hemmiljö. I rapporten undersöks därför hur man vid nybyggnationer kan bygga ett 
allergivänligt hus utifrån val av ytmaterial. Rapporten skall presentera det eventuella samband 
som finns mellan ytmaterial och god inomhusmiljö samt hur valen av ytmaterial påverkar den 
framtida inomhusmiljön. Läsaren skall även ges direkt tillämpbara rekommendationer om vilka 
ytmaterial som är lämpade i ett allergivänligt hus sett utifrån dess funktions- och emissonskrav.  

Arbetet utgår ifrån hittills erhållna kunskaper från vår utbildning Civilingenjör Samhällsbyggnad. I 
och med projekteringen kommer alla delar i huset att konstrueras, dimensioner och val motiveras. 

1.3 Metodbeskrivning 

Rapportens undersökning av allergifritt boende genom val av ytmaterial utgår ifrån de parametrar 
som kan anses ha en betydande inverkan på allergiker. För att få en uppfattning om vad som bör 
beaktas vid val av ytmaterial till ett allergifritt hus inhämtas information genom litteraturstudier. 
Ytmaterial som är allmänt används i dagens byggprocess kommer sedan att utredas utifrån de 
egenskaper de har och hur väl de är lämpliga att användas i ett allergifritt boende. Informationen 
om materialens egenskaper hämtas från statliga verk, återförsäljare, produktbeskrivningar och 
akademiska skrifter där materialet tidigare utretts. 

Det hus som projekteras utgår ifrån kraven i Boverkets Byggregler. Huset har projekterats med 
tekniska utformningar och lösningar utifrån tidigare kursers litteratur, utdelat kursmaterial, 
handledningsmöten, vetenskapliga artiklar och elektroniska dokument. 
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2 Utformning av huset 

2.1 Fastigheten 

Tomten Sjöängen 5:28 ligger i Malmö och har en tydlig nivåskillnad. Tomtens östra del har en 
marknivå ca 5 meter högre än den västra delen. Huset har placerats på den högre delen av tomten 
för att underlätta för god vattenavrinnings- och dräneringsmöjligheter. Placeringen av huset uppe 
på höjden ger också en utsikt ut över de naturområden som finns på andra sidan vägen söder om 
tomten. Entrén till huset har lagts på husets norra sida där marken är flackare och möjligheten att 
anlägga parkeringsplatser är god. Infarten som finns från vägen i söder förlängs upp längs husets 
östra gavel och runt hörnet där den avslutas med parkeringsmöjligheter i anslutning till entrén. 

2.2 Planlösning 

Huset är en enplansvilla med en boarea (BOA) på 85 kvm, en temperad area om 85 kvm och 
utan biarea (BIA). Huset är litet och funktionellt med en praktisk planlösning. Planritning 
redovisas i Bilaga 15.10.1. Planlösningen är anpassad för en familj med 1-2 barn, det har två 
sovrum, varav ett med klädkammare, en tvättstuga, ett badrum med toalett, kombinerat 
vardagsrum/matsal och ett öppet kök. Den öppna planlösningen i umgängesrummen ger bra 
flexibilitet och fönster i tre vädersträck ger extra bra ljusinsläpp. Köket är rymligt med plats för 
alla bekvämligheter och en stor köksö för bra arbetsyta. 

Några extra genomtänkta delar i utformningen av huset är att kök, badrum och tvättstuga ligger 
nära varandra för att underlätta för tapp- och spillvattendragningar. Rummen ligger även 
placerade så att det ska fungera bra med till- och frånluftskanaler för ventilation och att flöde av 
luften går genom hela huset. Värmepannan och ventilationsaggregatet är placerade i tvättstugan 
för lätt åtkomst vid servicebehov och dylikt. För att uppfylla boverkets krav på tillgänglighet är 
alla dörrar 90 cm breda och det finns tillräckligt med utrymme för rullstolsbundna ska kunna röra 
sig runt i huset. Den öppna planlösningen och den stora hallen bidrar till att göra huset 
lättillgängligt även för rullstolsbundna. Tvättstugan är i dagsläget något smal för att en 
handikappad ska kunna vända där inne. Detta går lätt att lösa genom att flytta innerväggen mellan 
hall och tvättstuga in mot hallen i de fall en rullstolsbunden person flyttar in i huset. 
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3 Bärande system 

3.1 Grundläggning 

Huset kommer att stå på en betongplatta på mark som i ett hörn av huset vilar på en sockel för 
att kompensera de nivåskillnader på ca 1 m diagonalt under huset. Då huset är placerat högt och 
marken har fall från huset fås goda dräneringsförutsättningar och vattenavrinningen underlättas. 
En detaljritning över anslutningen mellan betongplatta och yttervägg redovisas i Bilaga 15.10.14. 

3.2 Stomme 

Husets takstol har valts utifrån att huset inte skall behöva bärande innerväggar samt att lasten 
från snö är relativt liten då huset ligger i Malmö. Då spannet mellan långsidornas ytterväggar är 
7,5 m är en W-takstol tillräcklig (Svenskt Trä, 2012). Takstolens konstruktion och de laster som 
verkar på den redovisas i figur 1 nedan. Takstolarna i sin tur bärs upp av ytterväggarnas långsidor. 
I vardagsrummet finns flera fönster längs väggen men då det är reglar mellan alla fönster kan 
dessa ta upp lasten från takkonstruktionen och vindsbjälklaget. På vinden ligger 450 mm 
isolering. För att isoleringslagret vid anslutningen mellan vägg och tak inte skall bli för tunt och 
orsaka en allt för stor köldbrygga finns en träkil som lyfter överramen lite från underramen och 
ger mer plats till isolering. 

 

Figur 1 Konstruktion av takstol, w-takstol. 

  



13 

 

 

Hela stommen är av trä och takstolen är av konstruktionsvirke hållfasthetsklass C24. 
Dimensioneringsberäkningar av takstolen redovisas i Bilaga 15.10.1. Takstolskonstruktionen 
påverkas av flera olika linjelaster. På överramen verkar dels en egenvikt från takstolen, qt och dels 
av snölast, sk på taket. Underramen i sin tur belastas av dels egenvikten av vindsbjälklaget, qvb och 
dels nyttig last på vinden, qk. Överramen belastas även av de laster som går ner genom 
diagonalstängerna från överramen. Takstolen dimensioneras enligt Eurokod 1 och ska tåla de 
normalspänningar som uppstår i de olika stängerna tryck- eller dragbelastning, samt i över- och 
underramen böjmoment orsakat av de utbredda lasterna. Alla stänger har standarddimensioner 
med tvärsnittsbredd på 45 mm. Överramstången och underramstången har en tvärsnittshöjd på 
120 mm och diagonalstängerna har en tvärsnittshöjd på 45 mm. Diagonalstängerna har valts 
enligt minsta standardtvärsnitt. Takstolskonstruktionen stadgas upp av en nockbalk som går 
genom toppen på alla takstolar och hindrar vippning och sidoknäckning. Även global instabilitet 
för ramstången undvikt med hjälp av nockbalken. Råsponten som monteras ovanpå överramen 
bidrar till att förhindra lokal sidoinstabilitet mellan fackverkets knutpunkter. 

4 Utvändiga materialval 

4.1 Takmaterial 

4.1.1  Krav enligt BBR 

Brandskydd (Boverket) 

 Material i tak och väggar samt för fast inredning får inte deformeras vid ringa 
brandpåverkan och inte falla ned eller på annat sätt förändras så att risken för 
personskador ökar. 

 Taktäckningen på byggnader ska utformas på sådant sätt att brandspridning försvåras. 

 Taktäckning skall vara klass BROOF (t2) (klass T) 

 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. 

 Risken för antändning av tak från skorsten ansluten till en värmecentral ska begränsas. 
o 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). 

Miljökrav (Boverket) 

 Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom sin 
behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då funktionskraven 
i dessa regler uppfylls. 
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Fuktskydd (Boverket) 

 För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar 
ha så god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken för fuktkonvektion störst 
i byggnadens övre delar, dvs. där det kan råda invändigt övertryck. 

 Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutning. 
o Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid 

utformningen av taket. 

4.1.2  Övriga krav: 

 Vattentätt. 

 Krav på lång livstid. 

 Ekonomiskt gångbart. 

 Låg energiåtgång vid tillverkning. 

 Låga halter av miljöfarligt utsläpp vid tillverkning. 

 Litet underhållsbehov. 

 Lätt att underhålla. 

 Lätt att reparera. 

 Vindbeständigt. 

 Lätt att lägga. 

4.1.3   Mål för estetiska krav 

Huset har en enkel utformning och med rätt val av taktäckning kan ett mer livfullt utseende 
skapas. 

 Struktur, en struktur som ser levande ut skapar ett mer klassiskt uttryck. 

 Kulör, taktäckningen måste passa till fasadens färg som ska vara gul. 

 Form, för att skapa ett levande intryck spelar tacktäckningsmaterialets form stor roll. 

 Ytfinish, för att intrycket av huset inte ska vara nyproducerat eller massproduktion är en 
mattare yta att föredra. 

4.1.4   Material alternativ 

Den klassiska karaktären och enkla formen på huset gör att en taktäckning av takpannekaraktär 
lämpar sig bra av estetiska skäl och det är sålunda den typen av taktäckningsmaterial som 
studerats. 

Taket är ett klassiskt sadeltak med 27o lutning vilket tillåter takpannor (Träguiden). 
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4.1.5 Beskrivning av material 

Tegeltakpannor 

Tvåkupigt oglaserat rött taktegel från Vittinge. 

Betongpannor 

Genomfärgad tvåkupig betongtakpanna från Mjöbäckspannan. 

Takplåt av tegelprofil 

Takpanneprofiler i varmförzinkad målad stålplåt, Regent från Plannja. 

4.1.6  Investeringskostnad 

4.1.7  Miljöbedömning 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor A  (Sunda Hus) 5 

Betongtakpannor B  (Sunda Hus) 4 

Takplåt av tegelprofil  B  (Sunda Hus) 4 

Tabell 2 Miljöbedömning takmaterial 

Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor 104,30  (Wikells 

Byggberäkningar) 
3 

Betongtakpannor 
Ytbeh. Svarta 

52,65  (Wikells 
Byggberäkningar) 

5 

Takplåt av tegelprofil av typ Regent 123  (Wikells 
Byggberäkningar) 

2 

Tabell 1 Investeringskostnad takmaterial 
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4.1.8 Tekniska aspekter 

Med tekniska aspekter avses materialets beständighet och möjlighet till reparation. 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor Bryts inte ner av värme, kyla eller UV-

strålar. Lätt att byta enstaka pannor vid 
reparation. 

 (Göllas, 2005) 5 

Betongtakpannor Bryts ner av UV-strålar. Lätt att byta 
enstaka panna vid reparation, men svårt 

att hitta pannor som ser likadana ut. 

 (Göllas, 2005) 3 

Takplåt av 
tegelprofil 

Mycket tåligt och beständigt. Går hyfsat 
lätt att behandla för att uppnå ännu 

högre beständighet 

 (Borga plåt)  
(Plannja) 

4 

Tabell 3 Tekniska aspekter takmaterial 

4.1.9  Estetiska aspekter 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor Passande i form, struktur och 

ytfinish som lättar upp huset som är 
enkelt till formen. Däremot kulören 
går inte att påverka och anpassa till 

den fasadkulör som önskas. 

Egen bedömning 
4 

Betongtakpannor 
Ytbehandlade Svarta 

Ett materialval med liknande 
utformning som tegeltakpannorna i 

form, struktur och ytfinish som 
passar huset. Här finns dessutom 
mer möjlighet att välja kulör som 

passar huset i övrigt. 

Egen bedömning 
5 

Takplåt av tegelprofil 
av typ Regent 

Passande form och möjlighet till 
kulörval, men ytfinishen och 

strukturen ger lite för lite liv åt taket 
med tanke på den enkla formen på 

huset. 

Egen bedömning 
3 

Tabell 4 Estetiska aspekter takmaterial 
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4.1.10 Övriga aspekter 

Med övriga aspekter avses bl.a. montering och materialets brandbeständighet. 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor Står emot brand mycket bra.  (Bergssäker) 

4 

Betongtakpannor Något lättare/snabbare att lägga än 
tegel. Bra brandtålighet. 

 (Göllas, 2005) 
 (Svensk 

Byggtjänst) 

4 

Takplåt av 
tegelprofil 

Väger lite vilket gör det lätt att lägga. Snö 
glider lätt av vilket minskar antalet 

gånger man behöver skotta. Bra 
beständighet mot brand. 

 (Borga plåt) 
 (Byggmentor) 

5 

Tabell 5 Övriga aspekter takmaterial 

4.1.11 Sammanfattning 

Material  Tegeltakpannor Betongtakpannor Takplåt av 
tegelprofil 

 Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Investerings-
kostnad 

0,1 3 0,3 5 0,5 2 0,2 

Miljöbedömning 0,2 5 1,0 4 0,8 4 0,8 

Tekniska aspekter 0,2 5 1,0 3 0,6 4 0,8 

Estetik 0,4 4 1,6 4 1,6 3 1,2 

Övriga aspekter 0,1 4 0,4 4 0,4 5 0,5 

Summa 1,0  4,3  3,9  3,5 

Tabell 6 Sammanfattning takmaterial 

Det material som fick högst betyg är tegelpannor och därför väljs denna taktäckning till huset. 

4.2 Fasadmaterial 

4.2.1 Krav enligt BBR: 

Brandskydd (Boverket) 

 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.  
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o Fasadbeklädnad bör vara av svårantändligt material eller uppfylla kraven för klass 
D-s2,d0 (klass III). 

 Brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med hänsyn till byggnadens 
ändamål samt möjligheterna till brandsläckning. 

 När en byggnad kan förväntas påverkas av strålning från flammor bör strålningsnivån 
understiga 15 kW/m2 i minst 30 minuter. Alternativa strålningsnivåer kan bestämmas 
med ledning av fasadytornas utformning och material. 

 

Fuktskydd (Boverket) 

 Fasadbeklädnad av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas så att utifrån 
kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. 

 Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 cm så 
att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned denna. 

4.2.2 Övriga krav 

 Skydda väggkonstruktionen från regn. 

 Krav på lång livstid. 

 Ekonomiskt gångbart. 

 Låg energiåtgång vid tillverkning. 

 Låga halter av miljöfarligt utsläpp vid tillverkning. 

 Litet underhållsbehov. 

 Lätt att underhålla. 

 Lätt att reparera. 

 Vindtätt 

 Lätt att montera. 

4.2.3 Mål för estetiska krav 

Huset har ett klassiskt utseende och fasaden bör vara av klassisk typ och ge ett hemtrevligt 
intryck. 

 Struktur, fasaden får gärna ha en slät yta. 

 Kulör, fasaden är tänkt att vara gul. 

 Form, en fasad som inte är helt slät kan ge vackert skuggmönster och mer liv åt huset. 

 Ytfinish, en matt fasad är önskvärt. 
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4.2.4 Material alternativ 

Den klassiska karaktären gör att en lockpanel passar bra. Även en slät puts eller en kalksandsten 
skulle kunna passa huset. Den slätputsade fasaden kan ge ett klassiskt utseende medan en fasad 
beklädd med kalksandsten ger liv åt huset med sin form. Både en lockpanel och en slätputs går 
att få i en gul kulör som önskas, medan kalksandstenen ger en vit fasad med något gul ton. 

4.2.5 Beskrivning av material 

Lockpanel 

En lockpanel i trä målad med Beckers, Elit Träfasad Matt, gul 10L 

Fasadputs 

Weber, weber.min 200 stänkputs fin 

Kalksandsten 

Ytong, Silka kalksandsten 

4.2.6 Investeringskostnad 

Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 
Lockpanel, inkl. 
målning 

865 
 (Wikells 

Byggberäkningar) 
4 

Fasadputs, slät 
750 

 (Wikells 
Byggberäkningar) 

5 

Kalksandsten, 
beklädnadsmurning 

1900 
 (Wikells 

Byggberäkningar) 
2 

Tabell 7 Investeringskostnad fasadmaterial 
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4.2.7 Miljöbedömning 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Lockpanel, inkl. 
målning 

Det är framförallt färgen på en 
träfasad som har miljöpåverkande 

egenskaper och den valda färgen 
får betyg A 

 (Sunda Hus) 5 

Fasadputs, slät B (rekommenderas ej)  (Sunda Hus) 3 

Kalksandsten, 
beklädnadsmurning 

A  (Sunda Hus) 5 

Tabell 8 Miljöbedömning fasadmaterial 

4.2.8 Tekniska aspekter 

Med tekniska aspekter avses materialets beständighet, regntålighet och möjlighet till reparation. 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Lockpanel, inkl. 
målning 

Den är måttligt beständig och kännslig 
för fukt som tränger in i det nedåtvända 

ändträet. En välmålad fasad står emot 
fukt ganska bra och är mer beständig. 

Lätt att renovera del av fasaden eller byta 
ut endast en bräda vid behov. Även lätt 
att bygga ut huset utan att behöva göra 

om hela husets fasad. 

 (Svenskt Trä) 
 (Bjurman, 1995) 

 (A-renovering) 

4 

Fasadputs, slät Ger bra lufttäthet. Mycket kännslig mot 
fukt. Relativt bra beständighet och det 

går att reparera mindre sprickor utan att 
byta ut hela fasaden. 

 

(Molnár, 2012) 
 (Anticimex, 

Putsfasad) 
 (Din byggare) 

3 

Kalksandsten, 
beklädnadsmurni
ng 

Ger bra lufttäthet. Ger ett bra skydd mot 
fukt, men vid regn blir stenen fuktig rakt 

igenom och det är därför viktigt att ha en 
bra konstruktion innanför stenen med 
tillräcklig luftspalt. Hög beständighet. 

 (Molnár, 2012) 
(SP Sveriges 

Tekniska 
Forskningsinstitut) 

(Xella Sverige) 

5 

Tabell 9 Tekniska aspekter fasadmaterial 
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4.2.9 Estetiska aspekter 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Lockpanel, inkl. 
målning 

Ger en vacker klassisk utformning åt 
fasaden och skuggmönstret som får 
ger liv åt huset. Ytan blir matt och i 
önskad kulör. Den målade ytan blir 

relativt slät. 

Egen bedömning 5 

Fasadputs, slät Fasaden blir relativt slät, ytan är 
matt och i önskad kulör. Däremot 

fås inga skuggmönster som kan ge 
liv åt fasaden. 

Egen bedömning 3 

Kalksandsten, 
beklädnadsmurning 

Stenformerna ger lite liv åt fasaden 
och den får en matt yta. Färgen är 
däremot inte helt enligt önskemål 

och stenarna är heller inte släta. 

Egen bedömning 2 

Tabell 10 Etiska aspekter fasadmaterial 

4.2.10 Övriga aspekter 

Med övriga aspekter avses montering, underhåll och materialets brandbeständighet. 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Lockpanel, inkl. 
målning 

Enkel att montera. Kräver mer underhåll 
än vad puts och kalksandsten kräver. 

Panelen har inte bra brandbeständighet i 
sig, men träfasaden kan behandlas för 

ökad brandbeständighet. 

 (Svenskt Trä) 
(Anticimex) 

 (Woodsafe) 

3 

Fasadputs, slät Bra brandbeständighet. Krävs en kunnig 
entreprenör som putsar fasaden. 

Underhållsbehovet beror mycket på hur 
väl arbetet med att putsa fasaden är 

utfört. Vid en välputsadfasad kan 
underhållsarbetet bli mycket lätt. 

 (Molnár, 2012) 
(Din byggare) 

3 

Kalksandsten, 
beklädnadsmurni
ng 

Bra brandbeständighet. Kräver mycket 
mindre underhåll än trä- eller putsfasad. 

För att mura en kalksandstensfasad krävs 
mer kunskap än för montering av 

lockpanel. 

 (Molnár, 2012) 
 (Brömssen, 2007) 

(Din byggare) 

4 

Tabell 11 Övriga aspekter fasadmaterial 
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4.2.11 Sammanfattning 

Material  Lockpanel Fasadputs Kalksandsten 

 Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Investerings-
kostnad 

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

Miljöbedömning 0,2 5 1,0 3 0,6 5 1,0 

Tekniska aspekter 0,2 4 0,8 3 0,6 5 1,0 

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

Övriga aspekter 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 

Summa 1,0  4,5  3,2  3,4 

Tabell 12 Sammanfattning fasadmaterial 

Det material som fick högst betyg är lockpanel och huset får en fasad klädd med en lockpanel 
som målas i en gul kulör. 

4.3 Fönster och dörrar 

Fönster och dörrar till huset har valts utifrån husets enkla och klassiska karaktär. Karmar och 
detaljer är vitmålade och glaspartierna är ospröjsade. 

Huset är försett med vridbara och ospröjsade fönster i två olika dimensioner. Fönsterkarmarna är 
lätta att underhålla då de är klädda av aluminium på utsidan och trä på insidan. Fönstren är ett 
treglasfönster med U-värdet 1,1 W/m2K.  (Skånska Byggvaror) 

Huset har en ytterdörr på framsidan och en altandörr ut mot uteplatsen. Ytterdörren har en karm 
av trä och dörrblad av vitmålad skiva. Dörrbladet är försedd med cellplastisolering och har U-
värdet 0,77 W/m2K (Skånska Byggvaror). Altandörren är en dubbeldörr och har i den övre delen 
glaspartier i samma dimernsioner som fönstern. Dörrens insida är klädda v trä medan utsidan är 
beklädd med underhållsfri aluminium. Dörrparets U-värde är 1,2-1,3 W/m2K (Skånska 
Byggvaror). 
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5 Invändiga materialval 

5.1 Krav på allergivänliga material 

För att bygga ett hus med allergivänligt inomhusklimat krävs kunskap om hur material i huset 
påverkar inomhusmiljön, t.ex. genom frigörande av ohälsosamma ämnen. Trots enighet om 
inomhusmiljöns påverkan på människors hälsa har man inte på ett entydigt sätt kunnat visa på 
sambandet mellan luftens kemiska sammansättning och symptom hos människan. Det finns få 
direkta krav på vad ett material skall uppnå men om man ser till ett bredare perspektiv finns 
uttalade riktlinjer i de Svenska miljömålen, Boverkets byggregeler och Kemikalieinspektionens 
föreskrifter (Socialstyrelsen, 2006) (Statens offentliga utredningar, 2005). 

5.1.1 Miljömål 

I Sverige finns 16 miljömål som har antagits av riksdagen och de miljömål som behandlar detta 
område är miljömålen för Giftfri miljö, God bebyggd miljö och frisk luft (Socialstyrelsen, 2006). 

Giftfri miljö 

Miljömålet Giftfri miljö handlar om att samhället skall ha kunskap och information om hur 
förekomsten av ämnen i omgivningen påverkar miljön och människors hälsa. Fokus ligger på 
kemiska ämnen och hur man kan begränsa riskerna och effekterna av dessa. En del av målet 
behandlar hur användandet av skadliga och allergiframkallande ämnen i bl.a. byggnadsmaterial 
kan fasas ut så att skadliga emissioner från materialen minskar, vilket ger en bättre inomhusluft 
(Naturvårdverket, 2012)  (Socialstyrelsen, 2006). 

God bebyggd miljö 

Miljömålet God bebyggd miljö handlar om att den bebyggda miljön ska vara en god och 
hälsosam livsmiljö. En del av målet tar upp vikten av byggnaders utformning och där 
byggnadernas egenskaper inte ska påverka människors hälsa negativt. För att uppnå målet krävs 
då en god inomhusluft och riktlinjer för värden för att uppnå målet. I slutbetänkande av 
byggandmiljöutredningen (Statens offentliga utredningar, 2005) som ligger till grund för målet 
belyses byggnadsmeterialens påverkan på inomhusmiljön (Naturvårdverket, 2012) 
(Socialstyrelsen, 2006).  

Frisk luft 

Miljömålet för Frisk luft handlar om att luftens kvalité skall vara så bra att hälsan för djur och 
människor inte tar skada. Miljömålet handlar till stor del om utomhusluftens påverkan på hälsan 
men även hur dagens material påverkar luftkvaliten (Naturvårdsverket, 2012) (Socialstyrelsen, 
2006). 
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5.1.2 Lagar och föreskrifter 

Boverkets Byggregler 

I Boverkets Författningssamling BFS 1993:57 tom 2006:12 finns föreskrifter om att emissioner 
från byggandsmaterial i form av partiklar och gaser inte får påverka människors hälsa och att 
lågemitterande material bör användas. Användandet av lågemitterande byggmaterial innebär även 
att husets luftomväxling inte behöver vara lika omfattande (Boverket, 1993). 

Kemikalieinspektionens föreskrifter 

I Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8, kap 9-10 finns särskilda bestämmelser om 
vissa produkter och varor. I föreskriften finns regler för flyktiga organiska föreningar i färger och 
lacker, krom i cement samt formaldehyd i träskivor (Kemikalieinspektionen, 1998). 

5.2 Allergiframkallande egenskaper 

För att få en tydligare bild av vilka krav som kan ställas på ytmaterial i allergifria boenden kan 
dessa delas upp i två kategorier, emissionskrav och funktionskrav. Dessa behandlas nedan. 

5.2.1 Emission 

Byggnadsmaterialet som byggs in i hus är en stor källa till främmande kemikalier i människans 
omgivning. Ämnena är från början bundna materialet men kan efter olika lång tid börja emittera 
till omgivningen. Då ytmaterial utgör en stor yta inomhus kan emissioner utgöra en stor hälsorisk 
och leda till allergiska reaktioner. Hur mycket ett specifikt material emitterar till omgivningen kan 
vara svårt att säga. Emissionerna kan variera med tiden och beroende på ytbehandlingar, 
molekylstorlek, fukthalt och kontakt med andra ämnen (Johansson, 1994) (Socialstyrelsen, 2006). 
Då emission är en nedbrytning av materialet så kan dess livlängd och tålighet mot yttre 
påverkingar minska och emissionen öka med tiden. Ett exempel på detta är plastmattor som blir 
spröda och hårda med tiden (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 1998) 

Det finns en rad olika ämnen i ytmaterial som bidrar till en försämrad innomhusluft. Tre av dessa 
ämnen som anses ha störst förekomst och påverkan är VOC, formaldehyd och ftalater. De 
redovisas mer ingående nedan. 

VOC 

Är en grupp bestående av flyktiga organiska föreningar (på engelska volatile organic compounds) 

med en kokpunkt på högst 250°C. I gruppen tillhör hundratals olika organiska ämnen såsom 
alkoholer, ketoner, estrar och terpener (Socialstyrelsen, 2006). Det som karaktäriserar dessa 
ämnen är att de är mycket flyktiga vid inomhustemperaturer. Summan av alla förekommande 
flyktiga organiska föreningar kallas för TVOC. Man har försökt att använda TVOC som en 
indikation på hur ohälsosam inomhusmiljön är, men underökningar har visat att det är viktigare 
att se till enskilda föroreningar (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 1998). 
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VOC avges i stora mängder i samband med nybyggnad. Vid ommålning kan halterna vara 100 
gånger högre än normalt. Efter en tid avtar halten från emissionen och ämnena från materialet 
har förts ut med ventilationen. Den ytterligare emissionen från materialet uppkommer sedan pga. 
användandet och slitaget av materialet (Socialstyrelsen, 2006) 

Halterna av VOC är vanligen under 1-10 µg/m3 i miljöer varifrån hälsoeffekter har rapporterats, 
men som vissa människor upplever besvärsfria. (Socialstyrelsen, 2006) I kemikalieinspektionens 
författningssamling KIFS 1998:8 kap 9-10 redovisas gränsvärden för VOC i färger och lacker 
(Kemikalieinspektionen, 1998). 

Formaldehyd 

Formaldehyd är en färglös och allergiframkallande gas som finns i träprodukter som är limmade 
med hartser t.ex. Plywood, spånskivor, lamellträ och träfiberskivor (Kemikalieinspektionen, 
1998). Formaldehyd finns även i lim, färger och lacker som innehåller alkyd- eller naturliga 
hartser. Vid målning med en alkydfärg kan en lukt av formaldehyd kännas i veckor. Ämnet kan 
även avges från dammpartiklar som finns i hemmet. Viktigt att tänka på är att oxidationen och 
emissionen påverkas av ämnets temperatur och damm på lampor och andra varma ställen i huset 
bör undvikas (Åsbrink, 2005).  

I början av 1990-talet var det stora problem då spånskivor med höga emissioner fanns på 
markanden. Anledningen till de då höga halterna kom sig av att limmet i spånskivorna inte fick 
härda tillräckligt vid tillverkningen (Johansson, 1994). Idag finns det däremot krav på hur mycket 
emissioner av formaldehyd träbaserade skivor får släppa ifrån sig. Kemikalieinspektionens 

riktlinjer säger att skivorna inte får släppa ifrån sig mer än 330 µg/m3 luft i provningar enligt 
Svensk Standard SS 270236 (Kemikalieinspektionen, 1998). Även Arbetsmiljöverket har ställt 
krav på hygieniska gränsvärden för arbetsmiljön. Dessa nivåer gäller vid en viss tid av exponering 
som en arbetsdag. Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17 finns ett 

nivågränsvärde på 600 µg/m3 (Arbetsmiljöverket, 2010). Studier visar att då halten formaldehyd 

uppgår till 300 µg/m3 så uppkommer symptom som irritationer i andningsvägar och ögon hos 

människan. Vanliga nivåer för exponering i Sverige är 20-25 µg/m3 och ca 5 % av befolkningen 

utsätts för halter över 50 µg/m3 (Naturvårdsverket, 2004). 

Ftalater 

Ftalater är ämnen som finns i plastmattor (PVC-mattor) färg, lim, tapeter, fogmassor och 
tätningsmassor. Användningen av ftalater har ökat sedan 1950-talet och studier visar på ett 
samband mellan halt av ftalater i inomhusluften och allergibesvär hos barn (Von Essen, 2004). 

Då ftalater har ett stort temperaturintervall (-50-340°C) där de är flytande används de som 
mjukgörare i produkter. Ibland kan halten mjukgörare uppgå till 30 % i en PVC-matta. När 
ftalater är iblandade i plast kommer de att avgå till omgivningen genom emission under hela dess 
livslängd, detta då ftalaterna inte binds till plastmolekylerna. Emissionerna sker dels genom 
avgivning direkt till luften eller genom bindning till damm och partiklar (Socialstyrelsen, 2006). 
Nedbrytningen av mjukgöraren och avgivningen av ftalater till omgivningen ökar med ökad 
fukthalt (Johansson, 1994). 

Ftalaterna är inte bara allergiframkallande utan också reproduktionsstörande. De farligaste 
ftalaterna heter DEHP, DBP och BBP som är klassade som giftiga (Socialstyrelsen, 2006).  
Användningen av dessa i byggmaterial är oreglerad, dock ansågs de var så giftiga att de 2007 
förbjöds i alla produkter såsom leksaker och barnvårdsprodukter om halten uppgick till mer än 
0,10 viktprocent av den färdiga produkten (Kemikalieinspektionen, 1998). Även 
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Arbetsmiljöverket har ställt ett nivågränsvärde på ftalater på 3 mg/m3 för visstidsexponering 
(Arbetsmiljöverket, 2010). 

5.2.2 Funktion 

Ett material kan vara mer eller mindre allergivänligt utifrån dess funktion. Med ett materials 
funktion menas hur materialet är format, dess struktur, yta, städbarhet och slittålighet. För att ha 
en allergifritt boende med bra inomhusmiljö är det viktigt att materialet är lätt att städa och inte 
samlar på sig smuts och damm (Eskilsson, 2011).  

En vedertagen uppmaning är att välja material som är släta och med enkelhet kan rengöras. 
Städbarheten för material är viktig ur allergisynpunkt då samband mellan exponering av damm 
och luftrörsallergier har visats (Astma och Allergiförbundet, 2003). Dammet som finns innomhus 
kan innehålla en rad olika ämnen bl.a. pollen ,bakterier, virus, mögelsporer, textilfibrer, 
mineralullsfibrer, pällsdjursallergen, födoämnesrester och kemiska ämnen. Man vill därför 
undvika att damm kan samlas ihop och virvlas upp i luften. Detta kan göras genom val av interiör 
i huset. Två exempel för att undvika detta är att låta skåp gå hela vägen upp till vägg för att 
undvika dammsamlande avsatser och att badrumsporslin hängs på väggen för att minska 
dammsamlande utrymmen (Socialstyrelsen) (Eskilsson, 2011). 

Det är även viktigt att tänka på vad ytmaterial används till, hur de är utformade och hur de ska 
städas. Materialen skall tåla slitage av städning och daglig användning utan att de med tiden avger 
partiklar och emissioner till omgivningen. Då fuktiga städmetoder är rekomenderade är det vikigt 
att materialen tål vätan, dock är det vikigt att dessa metoder skall användas i begränsad 
utsträckning. Fuktiga städmetoder kan ge emissioner och mikrobiell tillväxt (Socialstyrelsen) 

5.3 Skivmaterial 

5.3.1 Träbaserade skivor 

I gruppen träbaserade skivor menas spånskivor, plywood och träfiberskivor. Skivorna består av 
en bas av träspån och limmas ihop med ett lim som är baserat på formaldehyd. Dessa skivor har 
ett brett användningsområde och används i byggkonstruktioner som innerväggar, golv och tak 
men också i möbler, skår och hyllor (Lindh & Olofsson, 2006).  

Ett problem med dessa skivor är att de emitterer formaldehyd till luften. Under 1970-talet 
uppmärksammades problematiken med emissionerna från skivmaterialen och riktvärden för 
formaldehydemission togs fram (Johansson, 1994) (se stycket emissioner, formaldehyd). 
Undersökningar har visat att skivorna, främst spånskivor, är mycket känsliga för fukt och att 
formaldehydavgivningen ökar med ökad fuktighet. Emissionerna ökar även med den dubbla 
halten om skivans temperatur ökar med 7°C (Lindh & Olofsson, 2006).  

Då träbaserade skivmaterial används till snickerier som t.ex. skåpsstommar är det viktigt att de 
nya skåpen får acklimatiseras till innetemperaturen innan de placeras på plats. På så vis undviker 
man onödigt stora emissioner inomhus (Astma och Allergiförbundet). 
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5.3.2 Gipsskivor 

Gipsskivor har använts på den svenska markanden sedan 1950-talet och används idag i 
konstruktioner som väggar, tak och golv. Gipsskivor anses vara lågemitterande och ett bra val för 
allergifritt boende. Dock kan gipsskivans yta av papp fungera som en grogrund för mögel 
(Johansson, 1994). Det är därför av stor vikt att gipsskivorna hålls torra under såväl byggtid som 
vid brukandet (Knutsson). 

5.4 Val av skivmaterial 

Valet av skivmaterial har gjorts helt utifrån allergisynpunkt, se avsnitt 5.3.1–5.3.2. I huset är alla 
skivmaterial på väggar och tak gipsskivor som ger låga emissioner. 

5.1 Väggmaterial 

5.1.1 Färger 

Färger används som ytbehandling på en rad olika produkter. Färger finns som 
lösningsmedelburna eller vattenburna. De lösningsbaserade färgerna kännetecknas på den 
kraftiga doft och höga nivå av emissioner som uppstår vid målning. Koncentratioen avtar dock 
snabbt med tiden (Johansson, 1994). 

De vattenbaserade färgerna som finns har jämfört med lösningsmedelsburna färger mycket 
mindre emission. Dessa färger innehåller istället en liten mängd organiska ämnen och får en 
längre avklingningstid (Johansson, 1994). 

Linoljefärger är en färgtyp som innehåller olika typer av fettsyror med alkyder och hartser. När 
man målar med dessa färger fås en stark lukt då aldehyderna som bildats vid reaktion mellan syre 
och fettsyrorna. Dessa färger har hög emission av aldehyder men halten beror även på vilket typ 
av material som målas. Gipsskivor som har en porös yta ger högre andel emission och trä ger en 
lägre emission (Åsbrink, 2005). 

5.1.2 Lacker 

Lacker används som ytbehandling på en rad olika produkter. Lacker finns som 
lösningsmedelbundna eller vattenbundna. För att vattenbundna lacker ska fungera och bilda en 

skyddande hinna krävs temperaturer över 80°C, vilket ej uppnås i inomhusmiljö, eller att lacken 
får en tillsats av filmbildare. Filmbildaren är däremot en VOC och kommer att avges till 
inomhusluften vid torkning (Andreasson, 2009). 

Strukturen på det material som lackas spelar en betydande roll vad gäller framtida emissioner av 
VOC: er. Då målning sker på porösa material kan ämnena sugas in i materialet och få det svårare 
att emittera. Porositeten på materialet har verkan på storleken på framtida emissioner men också 
hastigheteten på emissionen (Andreasson, 2009). Vid jämförelse mellan vattenbaserade lacker kan 
man säga att de vattenbaserade har lägre emissioner med avklingningstiden är desto längre 
(Johansson, 1994). 
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5.1.3 Tapet 

Tapeter används som ytmaterial på väggar. De två främsta typerna av tapeter är papperstapeter 
och plasttapeter. Plasttapeter innehåller mjukgörare (se avsnitt om ftalater) och är limmade med 
ett speciallim med irriterande ämnen (Helsingfors Stad). Att ha en plasttapet på väggen innebär 
dels att väggens fukttransport stoppas upp vilket kan leda till problem i form av mögel och ökad 
emission av formaldehyder. Papperstapeter däremot lämpar sig i allergifria boenden. Dessa bör 
vara av slät struktur då de lätt kan rengöras och inte samlar damm. Viktigt vid appliceringen av 
papperstapeter på väggarna är att använda sig av ett vattenbaserat tapetklister som du blandar 
själv (Astma och Allergiförbundet, 2012). 

5.2 Val av väggmaterial 

Valet av ytmaterial på väggarna i huset har gjorts helt utifrån allergisynpunkt, se avsnitt 5.1.1–
5.1.3. Väggarna i huset kläs med släta papperstapeter limmad med ett vattenbaserat tapetlim som 
blandas på plats. 

5.3 Golvmaterial 

5.3.1 Linoleum 

Linoleumgolv tillverkas av en juteväv som förses med en massa av linolja, krita och trämjöl. I 
linoljan som används finns fettsyror som efter reaktion med syret i luften kan bilda aldehyder. 
Dessa aldehyder kan sedan avgå till luften inomhus genom emission. Emissionen från 
linoleummattor ökar väsentligt med ökad fukthalt. Mätningar har gjorts i jämförande syfte för 

och efter våt städning. Emissionerna innan städningen var 80 µg/m2h och efter 230 µg/m2h 
(Johansson, 1994).  

Linoleummattor anses svårskötta och bör inte finnas i miljöer där de utsätts för stort slitage. 
Linoleummattorna kräver underhåll och för att inte förstöras måste de regelbundet förses med ett 
ytskikt av vax eller polish. Om utförandet av polishen på golvet gjorts fel riskerar det att släppa 
från golvet och bilda ett vitt damm som är allergiframkallande för människan (Arbets och 
miljömedicin, 2003). 

5.3.2 Plastmattor 

Plastmattor gjorda med bindemedlet PVC (polyvinylkorid) innehåller mjukgörare, ofta ftalater, 
för att hålla mattan formbar. Emissioner av ftalater från plastmattor varierar kraftigt mellan olika 
mattor. Uppmätta nivåer på mattor som är 6 månader gamla och inte lagda uppvisar på 

emissioner mellan 35-1400 µg/m2h. Emissionerna avtar sedan med tiden och efter ytterligare sex 
månader hade emissionerna minskat med 2/3. En egenskap som påverkar mattans tendens att 
avge ftalater till omgivningen är tätheten av dess ytbehandling. Emissionerna från PVC-mattor 
ökar med ökad fukthalt, därför är det viktigt att inte lägga dessa på betongplattor som ej ännu 
hunnit torka ut helt. Det är även viktigt att inte städa matten med vatten allt för ofta då 



29 

 

 

emissionerna har visats öka med 2,5 gånger jämfört med torra mattor (Johansson, 1994). Det är 
även viktigt att tänka på att underlaget är torrt då vattenbaserade limmer används för applicering 
av mattan för att undvika emissioner (Socialstyrelsen, 2006). Emissionerna ovan gäller endast 
egenemissionen från materialet och ej underliggande material.  

Plastmattor anses av Astma och Allergiförbundet i vissa fall som olämpliga att ha i allergifria 
boenden då emissionerna anses vara tillräckligt höga för ett sådant beslut. Lågemitterande mattor 
godkänns dock, vad som menas med lågemitterande är däremot ej definierat. Ur 
funktionssynpunkt är platsmattor släta och relativt lättstädade däremot har de svårigheter i att stå 
emot slitage och fallande föremål. När ytskiktet har skadats blir det lättare för smuts att samlas 
och få fäste (Astma och Allergiförbundet, 2012). 

5.3.3 Heltäckningsmattor 

Många heltäckningsmattor baseras på en underdel av PVC. PVC-plasten kan med tiden brytas 
ned och ftalaterna i plasten avges till inomhusluften (Johansson, 1994). Vid användande av 
syntetiska mattor finns även risken att materialet kommer att avge en mäng VOC till luften 
(Astma och Allergiförbundet, 2007) 

Helstäckningsmattor är inte bra ur funktionssynpunkt då de är svåra att städa. Damm, pollen och 
partiklar samlas med enkelhet i mattans fibrer (Astma och Allergiförbundet, 2003). När 
heltäckningsmattan är ny kan den ha en dammuppsamlande effekt och uppvirvlingen av damm 
kan vara mindre än för släta golv. Med tiden kommer dock mattan fyllas med partiklar som är 
svåra att städa bort  (Socialstyrelsen, 1996). Astma och Allergiförbundet och Socialstyrelsens 
författningssamling 1996:33 avråder användandet av heltäckingsmattor i allergifria hus (Astma 
och Allergiförbundet, 2012) (Socialstyrelsen. 2006). För att heltäckningsmattor ska kunna vara 
lämpliga i allergifria hus krävs en mycket noggrann städning och skötsel vilket kräver stora 
resurser i form av pengar. Det är inte någon skillnad i lämplighet mellan heltäckningsmattor av 
syntetiskt material eller av t.ex. ull då dessa har lika ojämn yta (Astma och Allergiförbundet, 
2007). 

5.3.4 Parkett och laminat 

Parkett och laminatgolv är båda baserade på en spånskiva eller en skiva av lamellträ. Skillnaden 
dem emellan är att parketten har ett yttre slitskikt av en ytbehandlad trälamell. Laminatgolv har 
ett yttre slitskit av en härdplastlamineradepappersark med en ytbehandling av melaminharts. 
Parkett- och laminatgolv har visat sig ha låga värden av emissioner, dock förekommer låga 
emissioner av formaldehyd från spånskivan (Johansson, 1994). Astma och Allergiförbundet 
rekommenderar användandet av parkettgolv, men de avråder inte från användandet av 
laminatgolv (Astma och Allergiförbundet, 2012). 

5.3.5 Trägolv 

Då trägolv skall väljas från allergisynpunkt är det en fördel att välja golv som är färdiglackade på 
fabrik då de innan läggning i huset redan hunnit avge lukt. Oljebehandlade golv är inte att 
rekommendera då dessa avger en stark lukt och irriterande ämnen (Astma och Allergiförbundet, 
2012).  Astma och Allergiförbundet avråder att oljade trägolv används i boenden för allergiker 
däremot gå det bra med fabrikslackade trägolv (Astma och Allergiförbundet, 2012). 
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5.3.6 Klinker 

Klinker är ett slittåligt material med mycket låga emissioner (Eskilsson, 2011). Klinkerplattorna är 
tillverkade helt i naturmaterial som inte ger upphov till skadliga effekter. Plattorna innehåller inte 
några organiska ämnen som med tiden kan avges till omgivningen och alla ämnen binds kemiskt i 
godset och glasyren vid bränningen. Klinkerplattorna är även mycket slittåliga tack vare brända 
glasyren och det finns klinkerplattor som har högre slittålighet än granit (Höganäs keramik).  

Klinker är bra ur städsynpunkt då de är släta och har bra beständighetsvärden mot kemiskalier 
och rengöringsmedel. Detta innebär att man har stora möjligheter i att hitta en rengöringsmetod 
som ger helt rent resultat. Då klinkerplattorna är väldigt slittåliga möjliggörs användning av 
maskiner och högtrycksrengöring vid städning (Höganäs keramik). Klinker rekommenderas som 
lämplig golvbeläggning i allergifria boenden av Astma och Allergiförbundet (Astma och 
Allergiförbundet, 2012). 

5.4 Val av golvmaterial 

5.4.1  Krav enligt BBR 

Brandskydd (Boverket) 

 Golvbeläggning A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl.  

 Klassen A1fl är det högsta kravet och kan inte kombineras med någon tilläggsklass. 

 Klasserna A2fl, Bfl, Cfl, Dfl kombineras alltid med någon av följande tilläggsklasser: 

 s1 golvmaterialet får avge en begränsad mängd med brandgaser. 

 s2 inget krav på begränsad produktion av brandgaser. 

 Klassen Efl är den lägsta klassen och kombineras inte med någon tilläggsklass. 

Halka (Boverket) 

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

o För torra gångytor bör friktionskoefficienten vara minst 0,30, mätt enligt SS-EN 
13893. 

o Referensmetod för provning av golvprodukter med högre krav på stegsäkerhet 
finns i SS-EN 13845. 

o Stödhandtag bör finnas i duschutrymmet i sådant tillgängligt hygienrum som avses i 
3:146. 

o Regler om största tillåtna golvlutning i duschutrymmen finns i avsnitt 6:5335. 

Fuktskydd (Boverket) 

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

o Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en 
ångspärr och ett vattentätt skikt, bör verifiering ske, t.ex. med 
fuktsäkerhetsprojektering, av att det högsta tillåtna fukttillståndet för materialet 
inte överskrids. 

o Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1·106 s/m 
(1,35·1011 m2 s·Pa/kg) om man inte vid fuktsäkerhetsprojekteringen påvisat att 
annat ånggenomgångsmotstånd kan användas. Ånggenomgångsmotståndet bör 
bestämmas vid förhållanden som liknar det aktuella fallet, t.ex. mellan 75 % och 
100 % RF. 

o En metod för kontroll av fogars vattentäthet hos färdiga tätskikt av plastmattor 
finns i SS 92 36 21. Standarden avser även målade väggytor. 

o För vattentäta skikt som utgörs av tätskiktsmassa under eller bakom keramiskt 
material finns det för närvarande ingen lämplig mätmetod för att kontrollera 
tätheten på det färdiga tätskiktet. Lämpligen utförs en okulär kontroll av tätskiktet 
och dess anslutningar före plattsättning och plattläggning. Kontroll av att rätt 
mängd tätskiktsmassa har applicerats per ytenhet bör dokumenteras. 

o Genomföringar och infästningar i vattentäta skikt bör undvikas på ställen som kan 
bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Fogar bör placeras på de ställen 
som är minst utsatta för vattenbegjutning. Vid genomföringarn för rör i golvs 
vattentäta skikt bör tätning ske mot rörgenomföring och mot det vattentäta 
skiktet. 

o Bad- och duschrum är utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt på väggar 
och på golv. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt toalettrum 
är utrymmen där det normalt krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta 
skiktet bör dras upp på vägg. 

o Regler om utbytbarhet finns i avsnitt 2:2 och regler om projektering och utförande 
i avsnitt 2:31. 

 Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller 
hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt. 

o Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en 
ångspärr och ett tätt vattenavvisande ytskikt, bör verifiering ske av att högsta 
tillåtna fukttillstånd för materialet inte överskrids. Fogar bör placeras på de ställen 
som är minst utsatta för vatten. Vid genomföringar för rör i golvets 
vattenavvisande ytskikt bör tätning ske mot rörgenomföring och mot underlaget. 
Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare är utrymmen där det normalt 
krävs vattenavvisande ytskikt på väggarna. Även i utrymmen med större 
fuktbelastning än normalt, t.ex. groventréer, bör golv förses med vattenavvisande 
ytskikt. 
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5.4.2  Övriga krav: 

 Slitstarkt. 

 Ekonomiskt gångbart. 

 Låg energiåtgång vid tillverkning. 

 Låga halter av miljöfarligt utsläpp vid tillverkning. 

 Litet underhållsbehov. 

 Lätt att lägga. 

 Lättstädat. 

 Låga halter av emissioner. 

 Hög komfortkänsla. 

 Lagom mjukt så att inte saker går sönder om man tappar dem på golvet. 

5.4.3   Mål för estetiska krav 

Den öppna planlösningen i huset gör det lämpligt att ha ett enhetligt golv genom alla husets rum 
och golvet bör därför passa in estetiskt i så väl kök som vardagsrum och hall. 

 Färg, en ganska ljus nyans på golvet får rummen att kännas större, men en allt för ljus 
nyans kan ge ett kallt intryck. 

 Mönster, ett golv med mönster från naturmaterial som t.ex. trä ger en hemtrevlig känsla. 

 Ytfinish, En yta som inte är allt för blank önskas. 

5.4.4   Material alternativ 

Då huset anpassas till att vara allergivänligt utifrån val av ytmaterial har tre olika material som är 
bra ur allergisynpunkt valts ut och behandlas. 

5.4.5 Beskrivning av material 

Parkettgolv 

Ek 4-stav rustic lackat 14 mm, Byggmax. 

Klinker 

Cementi, Bianco naturale, matt 608x608x10,5, CC Höganäs 

Plastmatta 

Plastgolv forbo Novilon Piso pumice 7315, Rullvara - Bredd 4 m, golvshop.se 
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5.4.6   Investeringskostnad 

5.4.7   Miljöbedömning 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Parkett A  (Sunda Hus) 5 

Klinker A  (Sunda Hus) 5 

Plastmatta  C  (Sunda Hus) 3 

Tabell 14 Miljöbedömning golvmaterial 

5.4.8  Tekniska aspekter 

Med tekniska aspekter avses materialets beständighet och möjlighet till reparation 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Parkett Parketten har en slittålig yta och det går 

dessutom att slipa om golvet efter en tid 
för att ge nytt liv åt golvet. 

 (Barlinek) 4 

Klinker Ett klinkergolv är mycket slittåligt. Om 
ändå en platta går sönder går det att byta 

ut endast den utan att behöva byta hela 
golvet. 

 (Köksingången) 
(Gör det själv) 

5 

Plastmatta Plastmattan är slittålig, men det är svårt 
att reparera vid skador utan att byta ut 

hela mattan. 

 (Din byggare, 
2011) 

3 

Tabell 15 Tekniska aspekter golvmaterial 

Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 
Parkett 174,95  (Byggmax) 3 

Klinker 608  (Höganäs 
Byggkeramik) 

1 

Plastmatta 159  (Golvshop) 4 

Tabell 13 Investeringskostnad golvmaterial 
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5.4.9  Estetiska aspekter 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Parkett Parkett är ett golv som passar bra in i 

alla typer av rum, förutom 
våtutrymmen. Då det är ett 

naturmaterial ger det en levande 
känsla åt rummen. Kulören ger en 
bra balans mellan ljust, öppet och 

lite mörkare, mysigare. Ytan har en 
önskad finish. 

Egen bedömning 
5 

Klinker Klinker är ett bra alternativ i framför 
allt hall, kök, badrum och tvättstuga. 

Det ger däremot ett allt för hårt 
intryck för att passa in i sovrummen 

och vardagsrummet. Det går att välja 
en kulör som passar önskemålen. 

Naturmaterialen i klinkerplattan ger 
ett vackert mönster medan ytan är 

lite väl matt. 

Egen bedömning 
3 

Plastmatta Plastmatta kan väljas i en önskad 
kulör. Däremot ger mönstret ett 

tråkigt intryck och ytan känns plastig 
och onaturlig.  

Egen bedömning 
1 

Tabell 16 Estetiska aspekter golvmaterial 
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5.4.10 Övriga aspekter 

Med övriga aspekter avses montering, komfortkänsla och materialets brandbeständighet. 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Parkett Click-systemet gör att inget lim behövs 

vid montering och parkettgolvet är 
mycket lätt att lägga. Ett trägolv ger även 

mycket bra komfort och det är lagom 
hårt. Då trä är ett organiskt material är 

parkettgolvet inte av högsta 
brandsäkerhetsklass.  

(Byggmax) 
 (Institutet för 

Träteknisk 
Forskning, 2003) 

4 

Klinker Klinkergolv går att lägga själv, men är 
långt ifrån det golv som är lättast att 

montera. Ett klinkergolv har nackdelen 
att det kan kännas kallt och hårt. Ur 

brandsäkerhetssynpunkt står sig klinker 
mycket bra då det är ett keramiskt 

material och obrännbart. 

 (Vi i Villa, 2001) 
 (Institutet för 

Träteknisk 
Forskning, 2003) 

3 

Plastmatta Plastmattan är mycket lättlagd. 
Komfortkänslan är ganska hög, även om 

det är i mjukaste laget. Brandsäkerheten 
är däremot låg. Vid brand utvecklar 

plastmattan giftiga gaser som kan vara 
direkt dödliga. 

 (Din byggare, 
2011) 

 (Abrahamson, 
2006) 

2 

Tabell 17 Övriga aspekter golvmaterial 

5.4.11 Allergivänlighet 

Med övriga allergivänlighet avses materialets städbarhet och halt av emissioner. 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Parkett Då golvet är lackat på fabrik har det 

ganska låga halter av emissioner. Det är 
också ett slätt golv som är lättstädat. 

 Kapitel 5.2.4 
4 

Klinker Ett bra material som både har låga halter 
av emissioner samt är mycket lättstädat. 

Kapitel 5.2.6  
5 

Plastmatta Ganska låga halter av emissioner, dock 
risk för ökade halter av emissioner om 

golvet utsätts för fukt. Plastgolvet är även 
det lättstädat. 

Kapitel 5.2.2 
3 

Tabell 18 Allergivänlighet golvmaterial 
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5.4.12 Sammanfattning 

Material  Parkett Klinker Plastmatta 

 
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 

Investerings-
kostnad 

0,1 3 0,3 1 0,1 4 0,4 

Miljöbedömning 0,1 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

Tekniska aspekter 0,05 4 0,2 5 0,25 3 0,15 

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

Övriga aspekter 0,05 4 0,2 3 0,15 2 0,1 

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

Summa 1,0  4,3  3,8  2,55 

Tabell 19 Sammanfattning golvmaterial 

Det material som fick högst betyg är parkettgolvet och således får huset parkettgolv i alla rum 
utom badrum och tvättstuga där golv avsedda för våtrum används. 
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6 Värme 

6.1 Effektbehov 

För att dimensionera värmesystemet i huset beräknas det effektbehov som krävs för att erhålla en 
inomhustemperatur på 20 °C. För att få fram de olika rummens effektbehov beräknas U-värden 
för ytterväggar, golv och tak i huset. Dessa U-värden används sedan för att beräkna U-värdet för 
varje rum i huset. Beräkningar för detta redovisas i Bilaga 15.2 och 15.3. 

 

Effektbehovet är individuellt för varje rum och beror på rummets omslutande areors storlek och 
byggtekniska egenskaper. Utifrån effektbehoven kan lämpliga radiatorer väljas, se tabell nedan för 
de valda radiatorernas effekt. Radiatorerna i huset är valda från tillverkaren Thermopanel 
(Thermopanel, 2011). Beräkningar för radiatorer redovisas i Bilaga 15.6. 

U-värden  
Husdel U-värde 

W/(m2K) 
Vägg  0,178 

Tak 0,0779 

Grund 0,0612 

Ytterdörr 0,77 

Altandörr 1,25 

Sidoljus 1,75 

Fönster 1,1 

Tabell 20 U-värden husdel 

U-värden  

Rum U-värde 
W/(m2K) 

Sovrum 1 0,199 

Sovrum 2 0,163 

Klädkammare 0,186 

Hall 0,224 

Vardagsrum och kök 0,214 

Tvättstuga 0,188 

Badrum 0,175 

Hela huset 0,203 

Tabell 21 U-värde rum 
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Effektbehov per rum 

Rum Effekt 
W 

Effekt radiator 
W 

Sovrum 1 404 412 

Sovrum 2 168 177 

Klädkammare 155 177 

Hall 287 343 

Vardagsrum och kök 
  

1086 2*412 
309 

Tvättstuga 97 145 

Badrum 112 145 

Tabell 22 Effektbehov per rum 

6.2 Värmesystem 

I huset installeras ett vattenburet radiatorsystem. Det varma vattenet distribueras till radiatorerna 
med en distributionsledning och en returledning. Framledningstemperaturen till radiatorerna är 
55°C och returledningstemperaturen är 45°C (Thermopanel, 2011). Vattenförsörjningen till 
radiatorerna utgår ifrån husets tvättstuga där en bergvärmepump är placerad. Ledningarna till 
radiatorerna är mjuka stålrör som gjuts in i betongplattan. Stålrören kan böjas och därmed kan 
ledningarna läggas i betongplattan utan skarvar och kopplingar. De anslutningar som finns är 
över golvnivån och i anslutning till varje radiator. För att undvika att tränga igenom 
badrumsgolvets tätskikt går ledningarna till denna radiator upp i hallen mellan en garderob och 
yttervägg där vidare koppling sker. Ledningarna till radiatorn går sedan genom väggen och in i 
badrummet.  

Radiatorerna är placerade efter två slingor på 942W respektive 1590W. Fördelningen av element 
utefter slingorna kan ses i figur 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Radiatorsystem 
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7 Ventilation 

7.1 Dimensionerande luftflöden 

Luftflöden till och från varje rum har dimensionerats enligt BBR och redovisas nedan i tabell 23. 
Det dimensionerande luftflödet i huset är 35 l/s. Utförliga beräkningar redovisas i Bilaga 15.7. 

 

Ventilationsdimensionering 

Rum Tilluft 
l/s 

Frånluft 
l/s 

Sovrum 1 9   

Sovrum 2 8  

Klädkammare 2  

Hall 5  

Vardagsrum 11  

Tvättstuga 10 

Badrum  10 

Kök   15 

Totalt 35 35 

 

 

7.2 Ventilationssystem 

Ventilationen i huset styrs med ett FTX-system. Ventilationsaggregatet i huset är från tillverkaren 
Swegon, modell Casa W80. Detta aggregat lämpar sig bra till detta hus på 85m2 då det anpassat 
till villor under 170m2 och luftflöden under 80l/s.   

Med ett FTX-system fås ett kontrollerat flöde i bostaden då det är mekanisk till och frånluft. 
Aggregatet har även en plattvärmeväxlare som återvinner en stor del av värmen i frånluften. Det 
valda ventilationsaggregatet har en verkningsgrad på 80 %. För att säkerställa att tilluften i huset 
håller temperaturen 20°C är värmeväxlaren kompletterad med en inbyggd elektrisk eftervärmare. 
Det finns även en möjlighet att koppla på en vattenburen eftervärmare (Swegon). 

Ventilationsaggregatet är placerat i tvättstugan ovanför diskhon. I Bilaga 15.10.7 redovisas 
dragningar av ventilationskanaler. Ventilationskanalerna från aggregatet går rakt upp till vinden. 
Kanalen för avluft leds rakt upp och ut en avluftshuv på taket och tilluftskanalen kommer från ett 
tilluftsgaller placerat på husets gavel i öster. På vinden går en huvudkanal för tilluften längsmed 

Tabell 23 Ventilationsdimensionering. 
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husets ena långsida där tilluftszonerna finns. Tilluftskanalerna går därmed rakt ner i sovrum, 
klädkammare, hall och vardagsrum till tilluftsdon i taket. Tilluftsdonen är placerade långt in i 
rummen så långt ifrån dörrarna som möjligt för att få bästa luftomsättning. På vinden löper även 
två kanaler för frånluften. En kanal går över tvättstuga, badrum och kök där frånluftsdon placeras 
i taket. I köket finns en köksfläkt som tar det forcerade luftflödet på 30 l/s som behövs vid 
matlagning. Frånluften från köksfläkten leds till ventilationsaggregatet men inte igenom 
plattvärmeväxlaren. På så vis behövs endast en genomträngning i yttertaket för avluft. Den 
längsta ventilationssträckan har tryckfallsberäknats och redovisas i Bilaga 15.7.2. Till- och 
frånluftsdon är av fabrikatet REC Indovent. Frånluftsdonen av modelllen CKK och tilluftsdon 
av modellen VST (Ventilationsbutiken). Avluftshuven är av modellen ABC-VF från fabrikatet 
abc vent (Luftbutiken) och ttilluftsgallret av modellen RYHA, fabrikat HAGAB (Hagab Industri). 

Husets totala ventilationsbehov är 35 l/s. Dimensionering av ventilationsbehovet har utförts 
utifrån BBRs krav och redovisas i Bilaga 15.7.1.  För att kontrollera den faktiska luftomsättningen 
i det färdiga huset kan en kontroll med mätning av spårgas göras. Spårgasmätningen görs genom 
att från en tidpunkt med känd halt gas mäta koncentrationen gas efter vissa tidpunkter. Husets 
luftomsättning fås då utifrån koncentrationsförändringen med tiden. Spårgas beräkningar har 
gjorts för huset och finns redovisade i Bilaga 15.7.3. Utifrån beräkningarna kan vi se att vid en 
mindre luftomsättning än som avsetts i huset, kommer den uppmätta spårgaskoncentrationen att 
vara större D.v.s. spårgasen tar längre tid att vädra ut vid lägre luftomsättningar. 

8 Sanitet 

8.1 Spillvatten 

Spillvattnet dras under golvet i plattan, vilket ger ett bra fall i ledningarna som bidrar till att 
undvika baksug. En luftningsledning är placerad vid väggen mellan badrum och kök. En 
planritning med inritade spillvattenledningar redovisas i Bilaga 15.10.8. Spillvattnet har 6 
anslutningsledningar, två från tvättstugan, tre från badrummet och en anslutning från diskbänken 
i köket. De olika anslutningarna grenar ihop sig och leds sedan ut under marken i hallen till 
servisledningen.  

8.2 Tappkallvatten 

Servisledningen för kallvatten kommer från vägen söder om huset, går via infartsvägen och 
rundar huset. Där dras tappvattnet in till tvättstugan och värmepannan med inbyggd 
varmvattenberedare som står intill väggen för lätt anslutning. Servisledningen är av plast och 
dimensioneras utifrån det anslutna normflödets sannolika flöde i ledningen. Servisledningen är 27 
m och har ett tryckfall på 9,18 kPa. Dimensioneringen av servisledningen redovisas i Bilaga 
15.8.4.  

Från bergvärmepumpen dras ledningar till de tre rummen som förses med vatten. En ritning över 
tappkallvattenledningarnas dragningar redovisas i Bilaga 15.10.9. För att undvika risk för dolda 
läckage i tappvattenledningarna är rören dragna synligt. De dras längs taket i tvättstuga, hall och 
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badrum. I det nordvästra hörnet av badrummet grenas en ledning av, går ner och fortsätter längs 
golvet in i köket. I köket finns anslutning till tappkallvatten under diskbänk för blandare och 
diskmaskin, i badrummet dras anslutning till dusch, toalett och tvättställ. I tvättstugan finns en 
ledning med anslutning för både tvättmaskinen och diskbänken. Dimensioneringen av 
tappkallvattenledningarna redovisas i Bilaga15.8.3.  

För att kunna välja lämpliga kranar till huset, får man se till den kran som är placerad längst bort 
ifrån varmvattenberedaren i bergvärmepumpen. Detta innebär att kranen i duschen är längst bort 
och dimensionerande. Beräkningar av tryckskillnader och dimensionering av 
spillvattenledningarna finns redovisade i Bilaga 15.8.1. Tryckfallet i den aktuella ledningen är 92 
kPa. Det tillgängliga vattentrycket i ledningarna är 550 kPa och med tryckdifferensen 92 kPa. 
Trycket i ledningen vid kranen blir därmed 550-92= 458 kPa. Utifrån detta värde kan en lämplig 
kran väljas. 

 

8.3 Tappvarmvatten 

Likt tappkallvatten (se 8.2) dras även ledningarna för tappvarmvatten synligt och längs taket i 
tvättstuga, hall och badrum. Sedan dras en ledning ner i nordvästra hörnet av badrummen för att 
gå längs golvet till diskbänken i köket. En ritning över tappvarmvattenledningarnas dragningar i 
huset finns redovisad i Bilaga 15.10.10.  I köket ansluts blandare till tappvarmvatten, i badrummet 
ansluts dusch och tvättställ och i tvättstugan ansluts blandaren vid diskbänken. För att inte de 
varma rören med tappvarmvatten skall värma upp tappkallvattnet eller omvänt dras dessa med 
distans emellan på 6 cm. Dimensionering av tappvarmvattenledningar redovisas i Bilaga 15.8.2. 



42 

 

 

9 Elinstallationer 

Husets maximala effekt som vi kan ta ut samtidigt har beräknats som summan av effekten från de 
största förekommande apparaterna i huset. För att ta hänsyn till att alla apparater inte är igång 
samtidig reduceras den totala effekten till 70 %. 

 

Effektbehov   
Sort Typ Effekt (kW) 
Bergvärmepump Nibe F1226 1,14 

Spis IKEA Udden CG3 6 

Spisfläkt Bosch DHI625ASD 0,145 

Ventilationsfläkt Swegon Casa W80 0,24 

Frys Bosch GSD34N11 0,09 

Kyl Bosch KSR38N11  0,09 

Mikrovågsugn Bosch HMT75G451 0,8 

Diskmaskin Bosch SBU50M62SK  2,4 

Torktumlare Bosch Avantixx 2,3 

Tvättmaskin Bosch 1000 Classixx 5 2,3 

Totalt  15,50 

Totalt viktat 70 %  10,85 

Tabell 24 Effektbehov av installerade apparater 

Servissäkringen för huset bedöms utifrån husets effektbehov och väljs till 16 A och har ett 
maximalt effektuttag på 11kW. För dimensionering se bilaga 15.9.1. 

Husets elcentral är placerad 1,8m upp på väggen i hallen. Elsystemet är uppdelat i 14 
gruppledningar som är försedda med varsin effektbrytare. Gruppledningarna har försetts med en 
jordfelsbrytare vardera. En gruppförteckning över alla gruppledningar och jordfelsbrytare 
redovisas i Bilaga 15.9.1. Alla vägguttag förutom de som sitter i anslutning till strömställare, är 
tvåvägsuttag. Uttagen sitter i regel 30 cm ovanför golvet, med undantag för de som sitter intill 
fönster, då de placeras 80 cm över golv. De vägguttag som är placerade vid strömställarna är 
envägsuttag.  
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10 Energihushållning 

Kravet på maximal energihushållning i huset är 7MWh vid användande av direktverkande el. För 
att klara av det kravet har vi valt att använda en bergvärmepump från Nibe. Bergvärmepumen har 
en lägsta värmeeffekt, COP, på 4,22 vilket innebär att den producerar 4,22 gånger så mycket 
värmeenergi än den elenergin som förbrukas. I den valda pumpen finns även en 
varmvattenberedare på 180l som förser huset med varmvatten (Nibe). 

Energibehovet för vårt hus har beräknats utifrån husets effektbehov och energin som går åt för 
ventilationen. Energibehovet i vårt hus är11,28 MWh och med bergvärmepumpen som har COP 
4,22 ger oss att energin vi måste tillföra är 2,67 MWh, vilket är under kravet. Beräkningar för 
detta redovisas i Bilaga 15.9.2. 

11 Kostnadskalkyl 

Sort Typ Pris, kr Enhet Antal Summa 

Byggteknik      
Platta på mark 4.015  (Wikells Byggberäkningar) 708,13 kr/m2 100,5 71167,1 

Yttervägg 7.052 (Wikells Byggberäkningar) 2078,93 kr/m2 85 176709,1 

Målarfärg yttervägg LSC.21 Oljefärg (Wikells 
Byggberäkningar) 

89,04 kr/m2 85 7568,4 

Ytterdörr Ryd (Skånska Byggvaror) 2695 kr/st 1 2695 

Altandörr Energi Aluminium (Skånska Byggvaror) 11695 kr/st 1 11695 

Fönster 0,9*1,3m Energi Aluminium (Skånska Byggvaror) 4245 kr/st 11 46695 

Fönster 0,6*1,3m Energi Aluminium (Skånska Byggvaror) 3845 kr/st 3 11535 

Sidoljus Lomma (Skånska Byggvaror) 3695 kr/st 2 7390 

Tegeltak 11.028 (Wikells Byggberäkningar) 674,05 kr/m2 137 92344,9 

Takfot, oinklädd 
inkl. hängrännor 

11.074 (Wikells Byggberäkningar) 708,34 kr/m 42 29750,3 

Stuprör Stuprör (Beijer Byggmaterial) 79,6 kr/m 10 796 

Utkastare Utkastare (Beijer Byggmaterial) 129 kr/st 4 516 

Innervägg 8.003 (Wikells Byggberäkningar) 932,7 kr/m2 21,3 19866,5 

Innertak 12.017 (Wikells Byggberäkningar) 511,65 kr/m2 85,2 43592,6 

Parkettgolv MCC.2 15 Eklamellparkett limfritt 
(Wikells Byggberäkningar) 

497,08 kr/m2 85,2 42351,2 

Tapet LCS.21 (Wikells Byggberäkningar) 116.07 kr/m2 190 22053,3 

Innerdörrar Diplomat lättdörr (Bygg Hemma) 659 kr/st 5 3295 

Köksskåp 18.001 (Wikells Byggberäkningar) 27516,94 kr/st 1 27516,9 

Vitvaror kök 18.002 (Wikells Byggberäkningar) 32084,7 kr/st 1 32084,7 
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Inredning Badrum 18.021 (Wikells Byggberäkningar) 18608,19 kr/st 1 18608,2 

Inredning tvätt inkl. 
maskiner 

18.029 (Wikells Byggberäkningar) 23459,47 kr/st 1 23459,5 

      

VVS      
Badrum 4.009 (Wikells Byggberäkningar) 19234,08 kr/st 1 19234,1 

Tvättstuga 4.025 (Wikells Byggberäkningar) 26258,3 kr/st 1 26258,3 

Kök 4.001 (Wikells Byggberäkningar) 7172,34 kr/st 1 7172,3 

Bergvärmepump och 
varmvattenberedare 

NIBE F1226 (Nibe) 55250 kr/st 1 55250 

Ventilationsaggregat Casa W80 (Swegon) 24385 kr/st 1 24385 

Radiatorer Thermopanel V4  (VVS on net) 10504 kr Alla 10504 

      

El      
Kök 4.001 (Wikells Byggberäkningar) 15384,56 kr/st 1 15384,6 

Badrum 4.007 (Wikells Byggberäkningar) 3427,18 kr/st 1 3427,2 

Hall 4.018 (Wikells Byggberäkningar) 6537,07 kr/st 1 6537,1 

Sovrum 1 4.012 (Wikells Byggberäkningar) 5226,49 kr/st 1 5226,5 

Sovrum2 4.012 (Wikells Byggberäkningar) 5226,49 kr/st 1 5226,5 

Tvättstuga 4.022 (Wikells Byggberäkningar) 10514,3 kr/st 1 10514,3 

Klädkammare 4.024 (Wikells Byggberäkningar) 2197,88 kr/st 1 2197,9 

Vardagsrum 4.014 (Wikells Byggberäkningar) 7240,79 kr/st 1 7240,8 

      

Totalt hela 
huset 

    
890248,0 

Tabell 25 Kostnadskalkyl för hela huset 

Kostnaden för den årliga energiförbrukningen bestäms utifrån det beräknade energibehovet i 
Bilaga 15.9.2. Husets energibehov är 2,67 MWh och med ett bundet elpris i 5 år på 110 öre/kWh 

(Elprisguiden) innebär det en årlig kostnad på 1,1*2670 2937 kr. 
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12 Slutsats 

Att hålla sig till energikrav och andra tekniska krav är oftast en självklarhet när man ska bygga en 
villa. Att dessutom lägga till krav på anpassning till allergiker och skapa förutsättningar för en 
riktigt bra inomhusluft är inte lika självklart. Genom att tidigt i projekteringsskedet ha i åtanke 
alla de krav som ställs på ett allergivänligt boende kan man undvika onödiga brister och därmed 
uppnå ett betydligt bättre resultat. 

När man ser på olika klasser inom invändiga ytmaterial finns det tydliga skillnader och vissa 
grupper är bättre än andra. Det finns inte många material som är riktigt bra med hänsyn till alla 
aspekter och i alla lägen, men det finns en del material som har mindre brister än andra. Det kan 
också finnas stora skillnader inom en materialgrupp för hur allergivänligt materialet är. Ett 
exempel är att plastmattor som innehåller olika halter mjukgörare, de emitterar i och med det 
mycket olika halter skadliga ämnen.  

Vissa material påverkas även i stor utsträckning av fukt, de kan vara mycket bra i normalt stadie, 
medan de emittera höga halter av ämnen om de kommer i kontakt med fukt. Vad det gäller 
väggmaterial är papperstapeter ett bra val för ett allergifritt boende. Vid tapetsering bör ett 
vattenbaserat tapetlim som blandas på plats användas. Det material som enligt studier uppfyller 
kraven för att vara allergivänligt bäst är golvmaterialet klinker. 

Totala halterna av emissioner till ett rum påverkas även av vilka underliggande skivmaterial som 
används. Skivmaterial täcker stora delar av de invändiga ytorna och därför är det extra viktigt att 
välja lågemitterande skivmaterial. Ur allergisynpunkt är gipsmaterial det bästa valet av skivmaterial 
då det har låga emissioner. 

I planeringen av ett småhus finns det väldigt många olika delar att tänka på. För att de olika 
delarna ska fungera tillsammans krävs att de anpassas till varandra. Det är viktigt att tänka på är 
hur allt samverkar och hur en ändring i en del påverkar en annan, allt för att undvika problem i 
slutändan. I planeringen av huset är det viktigt att tänka på att alla ledningar och rördragningar 
ska fungera tillsammans och inte störa den bärande konstruktionen. Det är en fördel att samla 
rum med samma installationsbehov i anslutning till varandra för att undvika långa ledningar och 
stora tryckfall. 

Huset på Sjöängen 5:28 har allergianpassats utifrån val av invändiga ytmaterial. Golvmaterial har 
valts till parkettgolv vilket är det näst bästa alternativet för golvmaterial. Materialet på väggar har 
valts till det bästa alternativet ur allergisynpunkt, släta papperstapeter på en innervägg klädd med 
gipsskivor. 
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13 Diskussion 

Att bygga ett allergivänligt boende behöver inte vara allt för komplicerat. Med de riktlinjer som 
tas fram i rapporten kan ett val av invändiga ytmaterial spela en betydande roll för 
inomhusklimatet. I projekteringen av en villa är ytmaterial lättast att påverka utan att det i sin tur 
påverkar utformningen och dimensioneringen av hela huset.  

Problemen man lätt stöter på när allergivänliga material ska väljas är saknade av tydliga riktlinjer 
och rekommendationer. Det är ofta svårt att hitta information om material på marknaden som 
kan ställas mot de riktlinjer som finns. Det gör att riktlinjerna är svåra att tillämpa i praktiken och 
det blir ofta en tolkningsfråga. Ett nationellt klassificeringssystem bör tas fram för att underlätta 
för konsumenter att välja bäst lämpade material. Klassificeringssystemet bör ta upp nationella 
samt internationella gränsvärden för emissioner och klassificera material därefter. För att riktlinjer 
ska bli tillämpbara bör även material märkas utifrån klassificeringen. 

Vid nybyggnad av ett hus är det lättare att göra val utifrån de krav som ställs utifrån och de krav 
man själv har på materialen. En fördel med detta är att man kan välja de material som är bäst 
lämpade ur allergisynpunkt. En nackdel man inte kan komma ifrån med nybyggnation är att 
byggmaterial emitterar mer i början av sin livstid. Efter en tid avklingar emissionerna förutsatt att 
de inte utsätts för till exempel fukt. Det gör att ett äldre hus ur en synvinkel kan te sig bättre ur 
allergisynpunkt. En viktig aspekt i den frågan är att de material som användes för 10-20 år sedan 
oftast var av sämre kvalitet och kan fortfarande utgöra en hälsorisk. 

Det som talar mot att välja allergivänliga ytmaterial genomgående i hela huset är 
kostnadsaspekten. Ett exempel är att det golvmaterial som visat sig vara bäst ur ett allergifritt 
perspektiv är långt ifrån det billigast på marknaden. Däremot om man ser det ur ett större 
perspektiv kan det löna sig att välja de allergivänliga materialen trots ett högre pris. Den högre 
kvaliteten på inomhusluften kan bidra till att människor som bor och vistas dagligen i huset mår 
betydligt bättre, det kan i sig vara värt sitt pris. Om folkhälsan ökar tack vare ett bättre 
inomhusklimat kan det även minska utgifter för sjukvård och på så vis vara en 
samhällsekonomisk vinst. 

Att allergianpassa ett hus i projekteringen kräver inte allt för stor insats då material ändå måste 
väljas. Vid anpassning av ett befintligt hus krävs betydligt större insatser. Alla ytskikt som inte är 
allergivänliga måste då rivas ner för att ge plats åt nya allergivänliga material. Renoveringen som 
krävs kan vara olika omfattande från hus till hus och beror ofta på hur gamla de befintliga 
materialen är och vilka material är. Som allergiker får man avgöra i vilken utsträckning 
ombyggnaden är motiverad utifrån hälsa och ekonomi. 

Golvmaterial i huset har inte valts till det som enligt studier visat sig bäst lämpat utan ett 
alternativ som var näst bäst. Detta då det bästa alternativet, klinker är dyrt och dessutom inte lika 
estetiskt tilltalande för alla typer av rum. Klinkergolvet ger dessutom inte lika hög komfortkänsla 
till huset då det upplevs kallt och hårt. 
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15 Bilagor 

15.1 Dimensionering takstol 

Takstolen förenklas enligt figur nedan. 
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Centrumavstånd mellan takstolarna är 1,2 m. 

Laster som verkar på takstolen 

Takets egenvikt: 0,6*1,2 0,72 /tq kN m   (Svenskt Trä, 2012) 

Karaktäristisk snölast: 1,0*1,2 1,2 /ks kN m   

Vindsbjälklagets egenvikt: 0,5*1,2 0,6 /vbq kN m   

Nyttig last på vinden (installationer och förvaring): 0,5*1,2 0,6 /kq kN m   
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Snölast 

Formel 13 i svensk standard EN 1991-1-3 fås snölasten som * * *i e t ks C C s  

Formfaktor: 0,8i   

Exponeringskoefficient: 1,0eC   

Temperaturkoefficient: 1,0tC   

0,8*1,0*1,0*1,2 0,96 /s kN m   

Dimensionerande lasteffekter 

Den variabla lasten är störst vilket betyder att ekvation 6.10 b i EKS 8 används 

 , ,* * * ; * *d d j G j k j d QE E G Q     . Säkerhetsklass 2 ger 0,91d   

0,89

1,5

1,35

Q

G













 

 lasteffekterna för överramen respektive underramen av takstolen blir följande 

Överramen: , 0,91*0,89*1,35*0,72 0,91*1,5*0,96 2,0976228 /ö Edq kN m    

Underramen: , 0,91*0,89*1,35*0,6 0,91*1,5*0,6 1,475019 /u Edq kN m    

Knutpunktslast och Upplagskraft 

De utbräddalasterna approximeras som punktlaster i knutpunkterna enligt figur nedan. 
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Normalkrafterna i stängerna 

Normalkrafterna i stängerna tas fram med knutpunktsmetoden. 

Knutpunkt A 
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Knutpunkt B 
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Knutpunkt C 
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Knutpunkt D 
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: *sin 27 *sin 57 0

*sin 27 *sin 57 1,58223688
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Q N N
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Vilket är det samma som antaget 3Q  och därmed är det okej. 

Materialdata 

Konstruktionsvirke, hållfasthetsklass C24 används. Då huset ligger i Malmö gäller klimatklass 1. 
Lastens varaktighet är medium term action.  

mod 0,8

1,3M

k






 

, ,

6 6mod
,0, ,0,

,0, ,0,

24 14,76923077
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* * 14 *10 8,615384615 *10
1,3

21 12,92307692

m d m k
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9

0,05 7,4*10E Pa  

Balkarna är av standardbredd 45 mm. 
Tvärnittshöjderna för balkarna tas fram så att brottkriterierna uppfylls. 

Överramen 

Den dimensionerande normalkraften fås i del AB och är , 22,92658507ö EdN kN   vilket 

innebär att den är tryckt och brottkriterierna för tryck- och böjbelastad stång ska uppfyllas. 

Maximalt böjmoment i överramen orsakad av ,ö Edq  är: 

2 2
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    Där b är tvärsnittsbredden och h är tvärsnittshöjden. 

Brottkriterium: 
,0, ,

, ,0, ,
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Där 0,2c   för konstruktionsvirke. 

0,2
150

min

1,3

hk h

  
     
 
 

 Där h mäts i mm. 

Om tvärsnittshöjd 195 mm ansätts fås följande. 

 

,
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Då brottkriteriet är uppfyllt med så stor marginal ansätts en mindre tvärsnittshöjd enligt 
standardmått för konstruktionsvirke. Tvärsnittshöjd h=95 mm väljs och beräkningar ger då. 
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Kriteriet är då ej uppfyllt och nästa standardhöjd ansätts, h=120 mm och följande fås. 
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De valda dimensionerna för överramen blir således 45*120 mm. 

Underramen 

Den dimensionerande normalkraften fås i del AC och är , 20,42773687u EdN kN  vilket innebär 

att den är dragen och brottkriterierna för drag- och böjbelastad stång ska uppfyllas. 

Maximalt böjmoment i överramen orsakad av ,ö Edq  är: 
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    Där b är tvärsnittsbredden och h är tvärsnittshöjden. 

Brottkriterium: 
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Tvärsnittshöjden ansätts till 120 mm följande fås. 
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De valda dimensionerna för underramen blir således 45*120 mm. 

Diagonal a 

Den dimensionerande normalkraften för stång BC är , 4,252646586a EdN kN   vilket innebär 

att den är tryckt och brottkriterierna för tryckbelastad stång ska uppfyllas. 

Brottkriterium: 
,0,
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1
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Där 0,2c   för konstruktionsvirke. 

0,2
150

min

1,3

hk h

  
     
 
 

 Där h mäts i mm. 

Om tvärsnittshöjd 95 mm ansätts fås följande. 
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Då brottkriteriet är uppfyllt med så stor marginal ansätts en mindre tvärsnittshöjd enligt 
standardmått för konstruktionsvirke. Tvärsnittshöjd h=45 mm väljs och beräkningar ger då. 
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De valda dimensionerna för diagonal a blir således 45*45 mm. 

Diagonal b 

Den dimensionerande normalkraften för stång CD är , 9,116897765u EdN kN  vilket innebär att 

den är dragen och brottkriterierna för dragbelastad stång ska uppfyllas. 

Brottkriterium: 
,0,
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Tvärsnittshöjden ansätts till 45 mm följande fås. 
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De valda dimensionerna för underramen blir således 45*45 mm. 
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15.2 U-värdeberäkningar konstruktionsdel 

15.2.1 U-värdeberäkningar Vägg 

 

För att ta fram ett U-värde för hela konstruktionen använd U-värdesmetoden. Det innebär att vi 
delar in konstruktionen i flera fält i den riktning värmen går igenom. För varje fält beräknas det 
totala U-värdet från fält luft till luft. Väggen är uppbyggd av en bärande stomme om 45x170mm 
reglar på ett cc avstånd av 60 cm. Mellan reglarna isoleras det med mineralullsisolering. Innanför 
detta lager finns ett ytterligare lager med 45x45mm reglar på ett cc avstånd av 60 cm med 
mineralull emellan. 

Fält x ger: 

31 2

1 2 3

x si se

x x x

dd d
R R R

  
       

1
x

x

U
R

  

 2

min 0,154W / m KullU   

 20,483W / m KregelU   

 
min * *ull regel

tot

U a U b
U

a b





 

Vägg    

Material d, bredd 
m 

λ, värmekonduktivitet, 
W/(mK) 

R, Värmegenomgångsmotstånd 
m2K/W 

Utanför - - 0,04 

Träpanel 0,022 0,14 0,157142857 

Träpanel 0,022 0,14 0,157142857 

Luftspalt 0,028 - - 

Vindpapp 0,0013 - Försummas 

Mineralullsisolering 0,17 0,036 4,722222222 

träregel cc 60 0,045x0,17 0,14 1,214285714 

Mineralullsisolering 0,045 0,036 1,25 

träregel cc 60 0,045x0,045 0,14 0,321428571 

PE-folie 0,0002 - Försummas 

Gipsskiva 0,013 0,25 0,052 

Innanför - - 0,13 
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 20,178W / m KväggU 
 

15.2.2 U-värdeberäkningar Tak 

 

212,842m /takR K W  

 
1

tot

tot

U
R

  

 20,0779W / m KtakU 
 

15.2.3 U-värdeberäkningar Grunden 

Grunden    

Material d, bredd 
m 

λ, värmekonduktivitet 
W/(mK) 

R, Värmegenomgångsmotstånd 
m2K/W 

Utanför - - 0,04 

Mark  - 2 

Makadam 0,15 - - 

Cellplast 0,15 0,036 4,17 

Betongplatta 0,9 1,7 0,529 

PE-folie 0,0002 - Försummas 

Golvspånskiva 0,22 0,18 1,22 

Ekparkett 0,14 - försummas 

Innanför - - 0,17 

 

Taket    

Material d, bredd 
m 

λ, värmekonduktivitet 
W/(mK) 

R, Värmegenomgångsmotstånd 
m2K/W 

Utanför - - 0,04 

Tegelpannor - - Försummas 

Läkt - - Försummas 

Takpapp - - Försummas 

Råspont 0,021 0,14 0,15 

Mineralull 0,45 0,036 12,5 

PE-folie - - Försummas 

Gipsskiva 0,013 0,25 0,052 

Innanför - - 0,1 
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2R =8,128m /grund K W  

För att få fram U-värdet på betongplattan måste vi ta hänsyn till ytövergångsmotståndet, Rsi och 
väggens tjocklek. För att ta reda på hur de förhåller sig, beräknar vi den karaktäristiska längden av 
grunden. 

Invändig area:  
212,73*6,94 88,35A m    

Omkrets grundplatta: 13,33*7,543 41,75P m   

Väggtjocklek:  0,3015w m  

Markens värmekonduktivitet: 2 / ( )W mK   

Karaktäristisk längd: 
' 2 / 4,23195B A P m   

Dt förhållande till B’: ( ) 16,8981mark grund sidt w R R m     

Då dt är >B’ gäller:  20,0612W / m K
0,457* '

mark
grundU dt

B
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15.3 U-värdeberäkningar rum 

15.3.1 Sovrum 1 

Sovrum 1 är 3,4x4,22m och har tre fönster om 0,9x1,3m och en takhöjd på 2,6m. 

Sovrum 1    

Husdel U-värde 
W/(m2K) 

Area 
m2 

U*A 
W/K 

Golv 0,0612 14,3 0,88 

Tak 0,0779 14,3 1,11 

Vägg 0,178 16,3 2,90 

Fönster 1,1 3,51 3,86 

Totalt   48,4 8,75 

 

För att ta hänsyn till köldbryggor antas U-värdet att öka med 10 % 

2

1 0,199 / ( )sovrumU W m K  

 

15.3.2 Sovrum 2 

Sovrum 2 är 3,0x2,75m och har ett fönster om 0,9x1,3m och en takhöjd på 2,6m. 

Sovrum 2    

Husdel U-värde 
W/(m2K) 

Area 
m2 

U*A 
W/K 

Golv 0,0612 8,25 0,50 

Tak 0,0779 8,25 0,64 

Vägg 0,178 5,98 1,06 

Fönster 1,1 1,17 1,29 

Totalt   23,7 3,50 

För att ta hänsyn till köldbryggor antas U-värdet att öka med 10 % 

2

2 0,163 / ( )sovrumU W m K
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15.3.3 Klädkammare 

 

Klädkammaren är 2,6x1,735m och har ett fönster om 0,6x1,3m och en takhöjd på 2,6m. 

Klädkammare    

Husdel U-värde 
W/(m2K) 

Area 
m2 

U*A 
W/K 

Golv 0,0612 4,51 0,28 

Tak 0,0779 4,51 0,35 

Vägg 0,178 10,4 1,86 

Fönster 1,1 0,858 0,94 

Totalt   20,3 3,43 

 

För att ta hänsyn till köldbryggor antas U-värdet att öka med 10 % 

20,183 / ( )klädkammareU W m K  

15.3.4 Tvättstuga 

Tvättstugan är 2,6x1,545m och har ett fönster om 0,6x1,3m och en takhöjd på 2,6m. 

Tvättstuga    

Husdel U-värde 
W/(m2K) 

Area 
m2 

U*A 
 W/K 

Golv 0,0612 4,02 0,25 

Tak 0,0779 4,02 0,31 

Vägg 0,178 3,16 0,56 

Fönster 1,1 0,858 0,94 

Totalt  12,1 2,07 

 

För att ta hänsyn till köldbryggor antas U-värdet att öka med 10 % 

20,188 / ( )tvättstugaU W m K
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15.3.5 Badrum 

Badrummet är 2,6x1,9m och har ett fönster om 0,6x1,3m och en takhöjd på 2,6m. 

Badrum    

Husdel U-värde 
 W/(m2K) 

Area 
m2 

U*A 
W/K 

Golv 0,0612 4,94 0,30 

Tak 0,0779 4,94 0,38 

Vägg 0,178 4,08 0,73 

Fönster 1,1 0,858 0,94 

Totalt   14,8 2,36 

 

För att ta hänsyn till köldbryggor antas U-värdet att öka med 10 % 

20,175 / ( )badrumU W m K  

15.3.6 Hall 

Hallen är på 11,235 m2 och har en dörr på 2,1*1,0m samt två sidoljus á 2,1x0,3m samt en takhöjd 
på 2,6m. 

Hall    

Husdel U-värde 
W/(m2K) 

Area 
m2 

U*A 
W/K 

Golv 0,0612 11,2 0,69 

Tak 0,0779 11,2 0,88 

Vägg 0,178 4,4 0,78 

Ytterdörr 0,77 2,10 1,62 

Sidoljus 1,75 1,26 2,21 

Totalt   30,2 6,16 

 

För att ta hänsyn till köldbryggor antas U-värdet att öka med 10 % 

20,224 / ( )hallU W m K  
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15.3.7 Vardagsrum och kök 

Vardagsrummet inkl. köket är på 37,9 m2 och har en altandörr på 2,1*1,2m samt sju fönster på 
0,9x1,3m och en takhöjd på 2,6m. 

Vardagsrum och kök   

Husdel U-värde 
W/(m2K) 

Area 
m2 

U*A 
W/K 

Golv 0,0612 37,9 2,32 

Tak 0,0779 37,9 2,95 

Vägg 0,178 34,5 6,14 

Altandörr 1,25 2,52 3,15 

Fönster 1,1 8,19 9,01 

Totalt   121,0 23,57 

 

För att ta hänsyn till köldbryggor antas U-värdet att öka med 10 % 

2

var , 0,214 / ( )dagrum kökU W m K  

15.3.8 Totala huset 

Totalt huset   

Husdel U-värde 
W/(m2K) 

Area 
m2 

U*A 
W/K 

Golv 0,0612 85,16 5,21 

Tak 0,0779 85,16 6,63 

Vägg 0,178 78,80 14,03 

Ytterdörr 0,77 2,10 1,62 

Altandörr 1,25 2,52 3,15 

Sidoljus 1,75 1,26 2,21 

Fönster 1,1 15,444 16,99 

Totalt   270,4 49,83 

 

För att ta hänsyn till köldbryggor antas U-värdet att öka med 10 % 

20,203 / ( )husetU W m K  
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15.4 Beräkning av en köldbrygga, Ψ–värdet 

En köldbrygga för ett vertikalt fasadhörn har beräknats utifrån referensmodellen som ses 
illustrerad nedan (Isolerguiden).  

 

Schablonfallet har bärnade stomme i trä med mineralullisolering och träreglar på ena sidan. 
Denna modellen fungerar utifrån att vi har en ventilerad fasad och ett yttre 
värmegenomgångsmotstånd på 0,13 W/(m2K).   

λ ges som det viktade värdet av λiso och λregel i varje lager d.v.s. 

0,045 0,6 0,045 0,045 0,6 0,045
* * *0,14 *0,036

0,6 0,6 0,6 0,6
regel iso  

        
          
       

 

0,0438  W/(m2K) 

I fallet med den för huset aktuella väggen har parametrarna värden enligt tabell nedan: 

d1 (m) d2 (m) λ1 W/(m2K)   λ2 W/(m2K)   b (m) 

0,17 0,045 0,0438 0,0438 0,045 

 

 

   

 

0,22

1 1 2

1,6 0,68

1 2 1

24

2

0,02446 3,055* 0,03141* /

3,244*10 * * 0,05844* /

7,431*10 * /

d d b

d b

   


 



   

 



 

Vilket med insatta värden ger: 

0,0377   W/mK 
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15.5 Effektbehov per rum 

Vid beräknande av effektbehovet till varje rum används formeln nedan. 

,dim ,dim ,dim ,dim ,dim*( ) ( * * *( )) / 3600f i u u luft pl i uQ UA M c         

Läckluftflödet, Mu i varje rum beräknas utifrån antalet omsättningar, n och rummets volym, V. 

*uM n V  

Dimensionerande innetemperatur: ,dim 20i C   

För att få fram den dimensionerande utetemperaturen fås tabellvärdet för EUT1 i Malmö till -
22°C och värmetillskottet är 4°C 

Dimensionerande utetemperatur: ,dim 18u C    

Densitet luft:   
31,2 /luft kg m   

   1010 / ( )plc J kgC  

Husets totala effektbehov utifrån varje rum blir då 2310 W. 

Effektbehov per rum     

Rum Volym 
 m3 

Omslutande area 
 m2 

U-värde 
W/(m2K) 

Mu 
l/s 

θi,dim-θu,dim  
l/s 

Effekt 
W 

Sovrum 1 37,2 48,4 0,199 2,97 38 404 

Sovrum 2 21,5 23,7 0,163 1,72 38 168 

Klädkammare 11,7 20,3 0,186 0,94 38 155 

Hall 29,2 30,2 0,224 2,34 38 287 

Vardagsrum och 
kök 

98,6 121 0,214 7,9 38 1086 

Tvättstuga 10,4 12,1 0,188 0,84 38 97 

Badrum 12,8 14,8 0,175 1,03 38 112 
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15.6 Radiatorsystem 

15.6.1 Val av radiatorer 

Utifrån de olika rummens effektbehov väljs sedan lämpliga radiatorer. 

Radiatorer av typ TP11 har en lamell, TP21 har två lameller och TP 33 har 3 lameller.  
(Thermopanel, 2011) 

 

Val av radiatorer     

Rum Effektbehov 
W 

Effekt radiator 
W 

Höjd 
m 

Längd 
m 

Typ 

Sovrum 1 404 412 500 700 Thermopanel V4 TP21 

Sovrum 2 168 177 500 400 Thermopanel V4 TP11 

Klädkammare 155 177 500 400 Thermopanel V4 TP11 

Hall 287 343 400 400 Thermopanel V4 TP33 

Vardagsrum och 
kök 

1086 2*412 
309 

500 
500 

700 
700 

Thermopanel V4 TP21 
Thermopanel V4 TP11 

Tvättstuga 97 145 400 400 Thermopanel V4 TP11 

Badrum 112 145 400 400 Thermopanel V4 TP11 
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15.6.2 Tryckfallsberäkning radiatorsystem 
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15.6.3 Pumpkapacitet värmepump 

Pumpkapacitet för värmebärarsida värmepump Nibe F1226  (Nibe). 

Det tillgängliga trycket vid flödet 0,13 l/s är ca 41 kPa. Detta är mer än de 6,3 kPa som behövs. 
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15.7 Ventilation 

15.7.1 Dimensionerande luftflöden 

Ventilationsbehovet i varje rum dimensioneras efter BBR. 

 Sovrummen tillförs 4l/s och sovplats. 

 Klädkammare, hall och vardagsrum till förs 0,35l/s och m2. 

 Tvättstugan har frånluft på 10l/s och är mindre än 5 m2 

 Badrummet har ett öppningsbart fönster och frånluft på 10l/s, mindre än 5 m2. 

 Köket har öppen planlösning och har då ett jämnt frånluftsflöde på 15l/s och forcerat flöde 

på 30l/s. 

Luftflöden     

Rum Area 
m2 

Tilluft 
l/s 

Frånluft 
l/s 

Korr. Tilluft  
l/s 

Korr. Frånluft 
l/s 

Sovrum 1 14,3 8   9   

Sovrum 2 8,25 8  8  

Klädkammare 4,51 1,575  2  

Hall 11,2 3,92  5  

Vardagsrum 26,7 9,345  11  

Tvättstuga 4,02  10  10 

Badrum 4,94  10  10 

Kök 11,2   15   15 

Totalt 85,117 30,84 35 35 35 

 

Utifrån detta blir frånluften på 35l/s dimensionerande. Detta skall jämföras med minimikravet i 
BBR som säger att det totala luftflödet för ett hus med arean A skall vara 0,35*A. Vårt hus är 85 
m2 vilket ger ett minimiflöde på 29,75 l/s. Därmed är det dimensionerande vala flödet 35l/s. 
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15.7.2 Tryckfallsberäkning radiatorsystem 
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15.7.3 Spårgasmätning 

Genom spårgasmätning kan luftomsättningen i det färdiga huset kontrolleras. 
Ventilationsbehovet i huset är 35 l/s och huset har en innerarea på 85,16 m3 och en takhöjd på 

2,6 m. En koncentration på gasen vid tiden 0 sätts till 500 ppm, 0 500K  ppm. Då spårgasen ej 

förutsätts finnas i uteluften är 0JK  ppm. Husets specifika luftflöde beräknas med formeln: 

ventV
n

V
  

där ventV är volymflödet ventilationsluft för byggnaden (m3/s) och V är byggnadens volym (m3). 

35
0,035

1000
ventV   m3/s 

85,16*2,6 221,42V   m3 

40,035
1,58*10

221,42

ventV
n

V

   m3/sm3 

Spårgaskoncentrationen, K som finns i inneluften vid tiden t och vid det specifika luftflödet n ges 
då i vårt fall som: 

0 0

n t
n tJ

J

K K e
e K

K K K

 
 

  


 

 

Vid tiden 30 min, 1800 s: 

41,58*10 1800

0

0,0015
500

n te e
K

K

   

   ppm 

 

Vid tiden 60 min, 3600 s: 

41,58*10 3600

0

0,0011
500

n te e
K

K

   

   ppm 

 

Vid tiden 120 min, 7200 s: 

41,58*10 7200

0

0,00064
500

n te e
K

K

   

   ppm 

Således kan vi se att vid en mindre luftomsättning än som avsetts, kommer ett större uppmätt K-
värde fås vid samma tidpunkter. 
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15.7.4 Fläktkurva Ventilationsaggregat 

Teknisk data ventilationsaggregat Swegon Casa W80  (Swegon).  

Tryckdifferens 

Då huset har lulftflödet 35 l/s och det dimensionerade tryckfallet för grundflödet frånluft är 135 
Pa kävs det att vämepunmpen körs på minst 62% (Punkt A nedan). Detta ger en total 
effektförbrukning på ca 62 W. 

 

Totaleffekt 
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15.8 Sanitet 

15.8.1 Spillvatten 

 

 

Spillvatten 

Ledning Avlopp Norm. 
Flöde 

(l/s) 

Anslutning 
(mm) 

Samling 
(mm) 

1 DB(+DM) 1,2 50  

2 WC 1,8 100  

3 Dusch 1,5 75  

4 TS 0,6 50  

5 TM 0,6 50  

6 DB 0,6 50  

7 DB(+DM)+WC 3  100 

8 WC+Dusch+DB 
(+DM) 

4,5  100 

9 WC+Dusch+DB 
(+DM)+TS 

5,1  100 

10 TM+DB 1,2  50 

11 Totalt 6,3  100 
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Spillvatten 

Ledning Avlopp Norm. Flöde 
(l/s) 

Anslutning 
(mm) 

Samling 
(mm) 

Fall 
(‰) 

1 DB(+DM) 1,2 75  15 

2 WC 1,8 75  15 

3 Dusch 1,5 75  15 

4 TS 0,6 50  15 

5 TM 0,6 50  15 

6 DB 0,6 50  15 

7 DB(+DM)+WC 3  100 15 

8 WC+Dusch+DB(+DM) 4,5  100 15 

9 WC+Dusch+DB(+DM)+TS 5,1  100 14 

10 TM+DB 1,2  75 15 

11 Totalt 6,3  100 13 

 

Valet av luftningsledning för spillvattenledningarna dimensioneras utifrån dess flöde och lägsta 

dimensionerande utetemperatur. Då det aktuella huset är i Malmö fås en DUT på -18 eller 
varmare. Då det summerade normflödet på 6,3 l/s är >5 l/s får lutningsledningen en diameter på 
75 mm.  
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15.8.2 Tappvarmvatten 

 

Tappvarmvatten 

Ledning Tappställe Norm. 
Flöde 

(l/s) 

Koppling 
(mm) 

Fördelning 
(mm) 

Hastighet 
(m/s) 

Tryckfall 
(Pa/m) 

Längd 
(m) 

Tryckfall 
(kPa) 

1 Dusch 0,2 15x1  1,5 4000 2,11 8,4 

2 DB 0,2 15x1  1,5 4000 1,36 5,4 

3 Dusch+DB 0,4  18x1 3 5000 1,82 9,1 

4 TS 0,2 15x1  1,5 4000 0,52 2,1 

5 DB+Dusch+
TS 

0,6  22x1 3 3500 4,75 17 

6 DB 0,2  15x1 1,5 4000 1,44 5,8 

 

15.8.3 Tappkallvatten 
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Tappkallvatten 

Ledning Tappställe Norm. 
Flöde 

(l/s) 

Koppling 
(mm) 

Fördelning 
(mm) 

Hastighet 
(m/s) 

Tryckfall 
(Pa/m) 

Längd  
(m) 

Tryckfall 
(kPa) 

1 Dusch 0,2 15x1  1,5 4000 1,5 6 

2 WC 0,1 12x1  1,25 4000 0,2 0,8 

3 Dusch+WC 0,3  18x1 2,3 3000 0,59 1,8 

4 DB(+DM) 0,4 15x1  3 16000 1,36 22 

5 Dusch+WC
+DB(+DM) 

0,7  18x1 3,4 16000 1,82 29 

6 TS 0,2 15x1  1,5 4000 0,52 2,1 

7 Dusch+WC
+DB(+DM)+
TS 

0,9  22x1 2,8 8000 4,75 38 

8 TM+DB 0,4  18x1 3 5000 1,04 5,2 

9 TM 0,2 15x1  1,5 4000 0,2 0,8 

10 DB 0,2 15x1  1,5 4000 0,4 1,6 

 

15.8.4 Dimensionering av servisledning 

Vid dimensionering av servisledningen i bostadshuset kan de summerade normflödena sättas till 
0,7 l/s för tappkallvatten, 0,7 l/s för tappvarmvatten och 0,2 l/s för gårdsbevattning.  

Totala lödet= 0,7+0,7+0,2=1,6 l/s 

Det sannolika flödet bestäms då till 0,35 l/s utifrån ett utdelat diagram över sannolika flöden i 
fördelningsledningar. 

Servisledningen är av plast och dimensioneras till 32x2,9 vilket motsvarar en radie på 26,2 mm. 
Efter avläsning från diagram för friktionstryckfall i plaströr med radie 26,2mm och flöde 0,35 l/s 
får ett friktionstryckfall på 340 Pa/m. Då servisledningen är 27 m är det totala tryckfallet i 
ledningen 9,18 kPa. 

För att kunna välja lämpliga kranar till huset, får man se till den kran som är placerad längst bort 
ifrån varmvattenberedaren i bergvärmepumpen. Detta innebär att kranen i duschen är längst bort 
och dimensionerande. Tryckfallet i den aktuella ledningen är summan av tryckfallen i 
tappkallvattenledning 1, 3, 5 och 7, Bilaga 15.8.3. Vilket är 78,5 kPa. Det tillgängliga vattentrycket 
i ledningarna är 550 kPa och med tryckdifferensen 78,5+9,18=87,68 kPa. Trycket i ledningen vid 
kranen blir därmed 550-87,68= 462,32 kPa. Utifrån detta värde kan en lämplig kran väljas. 
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15.8.5 Val av kran 

Valet av kran utgår ifrån duschblandaren som har det dimensionerande tryckfallet. Flödet i 
duschen är 0,2 l/s. Vid kranen finns ett tillgängligt tryck på 462,32 kPa (redovisas i bilaga 15.10). 
Den kran som välj kommer ifrån tillverkaren FM Mattson. Blandarens tryckfallsdiagram kan ses i 
figur nedan (FM Mattson). 

 

 

Vid ett flöde på 0,2 l/s fås ett tryckfall i kranen på 70 kPa. Detta innebär att tryckskillnaden 

mellan ledningen och duschmunstycket är 462,32 70 392,32  kPa. 
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15.9 El och energi 

15.9.1 Dimensionering av servissäkring 

Det Servissäkringen för huset bedöms utifrån husets effektbehov, P, och formeln: 

* * 3P U I  

10850
15,7

* 3 400* 3

P
I

U
   A  

Val av storlek på säkringen görs sedan utifrån Vattenfalls rekommendationer (Vattenfall, 2012). 
Säkringen som skall användas i huset är 16A, grå. Den har ett maximalt effektuttag på 11kW och 
en årlig energiförbrukning på 0-20000 kWh. 

15.9.2 Gruppförteckning El 

Gruppförteckning 

Gruppledning Grupp Fas Area Strömstyrka 
1 Spis 3-fas 2,5mm2 16A 

2 Fläkt 1-fas 1,5mm2 10A 

3 Diskmaskin 1-fas 1,5mm2 10A 

4 Värmepump 3-fas 2,5mm2 16A 

5 Ventilationsfläkt 1-fas 1,5mm2 10A 

6 Kyl 1-fas 1,5mm2 10A 

7 Frys 1-fas 1,5mm2 10A 

8 Tvättmaskin 1-fas 1,5mm2 10A 

9 Torktumlare 1-fas 1,5mm2 10A 

10 Utebeslysning 1-fas 1,5mm2 10A 

11 Kök 1-fas 1,5mm2 10A 

12 Vardagsrum 1-fas 1,5mm2 10A 

13 Tvättstuga 1-fas 1,5mm2 10A 

14 Badrum & Hall 1-fas 1,5mm2 10A 

15 Sovrum 1 & Klädkammare 1-fas 1,5mm2 10A 

16 Sovrum 2 1-fas 1,5mm2 10A 
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15.9.3 Energibehov 

Det totala energibehovet för huset nås med formeln: 

,dim ,dim ,dim( * * * *(1 ))*( ) 2310 0,035*1,2*1010*38 3922f u pl t pl å i uQ UA M c M c W         

 

( * * * *(1 ))* 3922*77000 / 38 7947211U u pl t pl å korrQ UA M c M c S Wh       

tot u vvQ Q Q   

Där Qvv är behovet för uppvärmning av tappvatten. 

21800 / 18 /vvQ kWh årlägenhet kWh årm lägenhet   

1800 18*85,16 3332866vvQ kWh    

7947211 3332866 11280077 11,28tot u vvQ Q Q Wh Mwh       

COP värmepump är 4,22 vilket ger oss den tillförda energin: 

11,28
2,67

4,22

totO
Q MWh

COP
  

 



83 

 

 

15.10 Ritningar 

15.10.1 Planlösning 
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15.10.2 Fasad långsidor 
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15.10.3 Fasad kortsidor 
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15.10.4 Sektionsritning 
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15.10.5 Situationsplan 
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15.10.6 Radiatorsystem 
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15.10.7 Ventilation 
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15.10.8 Spillvatten 
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15.10.9 Tappkallvatten 
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15.10.10 Tappvarmvatten 
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15.10.11 Elritning 
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15.10.12 Tvärsnitt vägg 
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15.10.13 Anslutning vägg-tak 
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15.10.14 Tvärsnitt vägg-grund 
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15.10.15 Takstol 
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15.11 Monteringsanvisning 

15.11.1 Grundläggning 

Det första som händer i byggskedet är att marken schaktas och en fiberduk läggs på plats. Sedan 
sker en återfyllnad med ett dränerande skikt av tvättad makadam. I det dränerande skiktet läggs 
dräneringsrör ut för att säkerställa en god dränering av huset. Isolering av cellplast placeras på 
marken och en sockel byggs upp för att kompensera nivåskillnad på marken. Slutligen gjuts en 
platta på plats. 

15.11.2 Ytterväggar 

Det första som kommer på plats vid montering av väggarna är syllen som placeras på syllisolering 
av bitumen. Efter detta monteras stommen av träreglar på plast. Ett lager isolering av mineralull 
sätts på plats med en PE-folie på insidan. Innanför PE-folien fästs horisontella väggreglar och 
ytterligare ett lager isolering sätts på plats. På utsidan av väggen fästs vindpapp upp och utanpå 
den monteras spikläkt. På spikläkten kan sedan lockpanelen av gran spikas upp och målas. 
Insidan kläs sedan med gipsskivor. 

15.11.3 Yttertak 

Takstolarna byggs vid sidan av och monteras sedan på väggarna och lyfts på plats och placeras på 
hammarband som fästs upptill på väggen. Takstolarna stadgas upp av en nockbalk som går längs 
toppen. Därefter spikas råspont fast horisontellt så att de täcker hela taket. Takpapp fästs och 
utanpå placeras först bärläkt vertikalt. Ovanpå bärläkten monteras ströläkt som sedan 
tegelpannorna fästs på. Slutligen läggs nocktegel över nocken på huset och hängrännor fästs vid 
takfoten. 

 


