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Sammanfattning 
 

Detta kandidatarbete syftar till att utreda hur ett hus på bästa sätt kan optimera sin energiförbrukning. 

Idag har boendet ofta den största energiförbrukningen i en konsuments liv, varvid en optimering av 

denna ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Det är viktigt att effektivisera gamla hus, men 

framförallt att ställa höga energikrav på nybyggnationer. Då installationerna fungerar som ett hus 

hjärta och hjärna är det även här som stora energibesparande åtgärder kan införas, kontrolleras och 

bestämmas. Utifrån denna bakgrund inriktar sig därför kandidatarbetets fördjupning på olika typer av 

uppvärmningssystem och vilket som utifrån husets förutsättningar passar bäst. De aspekter som togs 

hänsyn till vid valet var hur ekonomiska systemen är, både i drift- och investeringskostander samt hur 

miljö- och driftsvänligt ett system är.  

 

Genom litteratursökning gjordes en jämförelse mellan fyra olika uppvärmningssystem; fjärrvärme, 

pelletspanna, bergvärme och solvärme. Jämförelsen utgår ifrån vilket uppvärmningssystem som bäst 

lämpar sig för huset i fråga. Solvärme kunde uteslutas då huset inte har de förutsättningar som krävs - 

t.ex. är husets takvinkel relativ flack. Pelletspannan ansågs vara för krävande för konsumenten då det 

krävs konstant underhåll vilket inte är optimalt för det familjehushåll som huset är tänkt för. 

Fjärrvärmen kan beroende på vad som eldas vara ett alternativ med tanke på miljön, men är desto 

dyrare att konsumera. Därför ansågs bergvärme vara det mest optimala uppvärmningssystemet för 

huset, ett system som är ekonomiskt försvarbart om man betänker livslängden men som även är 

miljövänligt och underhållsfritt. 

 

 

  



 

 

Abstract 
 

This bachelor thesis aims at investigate how a specified house can optimize its energy consumption. 

Today the house often stands for the major part of the energy consumption in a consumers’ life, 

whereas an energy optimization creates economic as well as environmental advantages. It is important 

to make old houses more energy efficient, but putting high energy demands on new houses could be 

argued to be more important. The installations functions as both the heart and brain in a house, thus 

making it important to energy optimize these. Since the background describes the importance of 

energy efficiency and optimization in a house, the focus area of this report will be an investigation of 

different types of heating systems in order to be able to choose the one most suited for the house. 

Aspects considered when choosing the heating system was how economic the system is both in 

service- and investment costs and how environmental and operational friendly the system is. 

 

Through literature reviews there were sufficient information gathered that served as a foundation when 

comparing and choosing between the four systems - district heating, pellet-fired boiler, geothermal 

heating and solar heating. The comparison aims at investigate which of the systems that will suit the 

house best, based on given conditions. Solar heating could be eliminated since the angel of the roof is 

too flat. Pellet-fired boiler was deemed too demanding for the consumer since it requires constant 

maintenance – something which is not desirable given that the house is designed for a family. 

Depending on what is combusted in the district heating the environmental impact could either be 

minimized or maximized, but even with the environmental impact minimized district heating is still 

more expansive in the longer run than geothermal heating. This led to that geothermal heating was 

considered the most suitable heating system option for the house, a cheap system that requires no 

maintenance and does not affect the environment. 
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1 Inledning 

Nedan följer en introduktion till kandidatarbetet, där området för fördjupningen motiveras och 

beskrivs.  

1.1 Bakgrund 

Alla ingående delar och komponenter i ett hus bidrar till vilken energiförbrukning huset i slutändan 

får, där ett specifikt hus typ av uppvärmningssystem och hur väl detta är anpassat till valda hus i stor 

mån ger utslag på energiförbrukningen. Då detta kandidatarbete utgår från ett specificerat energikrav 

är därför uppvärmningssystem av största intresse. 

 

I dagens samhälle pratas det mycket om miljö och hållbarhet, där energiförbrukning har fått stort 

utrymme. För ett antal år sedan var det mycket vanligt att man värmde upp huset och tappvarmvattnet 

med hjälp av någon form av förbränningsmekanism, t.ex. av ved, pellets eller olja. Av olika orsaker är 

detta inte särskilt miljövänligt, förbränning leder till koldioxidutsläpp, smog och askpartiklar samtidigt 

som olja inte är en förnyelsebar energikälla. På grund av miljö- och hålbarhetsskäl har det idag 

utvecklats ett antal miljömässiga alternativ, även om det för en vanlig svensk familj ofta är 

ekonomiska faktorer som installations-, underhålls- och driftskostnader som styr vid valet av 

uppvärmningssystem. För vissa kommer även den erfordrade kunskapen och svårighetsgraden att 

driva systemet att spela in vid valet av uppvärmningssystem.  

 

Fördjupningen kommer undersöka fyra uppvärmningssystem utifrån ovan beskrivna utgångspunkter - 

ekonomi, miljö och drift, för att resultera i ett val av uppvärmningssystem där kandidatarbetets villa är 

mottagaren – med hänsyn tagna till givna förutsättningar i området och huset. Frågeställningen lyder 

således: 

 

 Utifrån givna förutsättningar i kandidatarbets villa och omgivning, vilket uppvärmningssystem 

passar bäst? 

1.2 Syfte 

Syftet med fördjupningen är att komma fram till ett uppvärmningssystem som med tanke på 

ekonomin, miljön och driften bäst passar kandidatarbets villa, där hänsyn även tagits till området 

runtomkring.  

1.3 Metod 

Initialt gjordes en litteratursökning där fakta samlades genom internet, böcker, rapporter samt även 

intervjuer och studiebesök. Ena intervjun utfördes på Fortums kraftvärmeverk i Högdalen och den 

andra intervjun med en villägare som har bytt uppvärmningssystem från oljepanna till bergvärme.  

Utifrån källorna sammanställdes fakta och information, där två av systemen tidigt ansågs mer 

intressanta än de andra varvid ytterligare fördjupning av dessa skedde. Efter faktainsamlingen 

jämfördes systemen för att på ett rättvist sätt välja det uppvärmningssystem som passar 

kandidatarbetets villa bäst. När faktainsamlingen ansågs tillräckligt utfördes en jämförelse av de fyra 

systemen för att kunna bestämma vilket av systemen som passade bäst.  
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2 Fastigheten 

Nedan följer en allmän beskrivning av den framtagna fastigheten, där placering på den givna tomten, 

husets boende och rummens planering behandlas mer ingående.   

2.1 Husets placering 

Fastigheten är placerad i Malmö och tomt är placerad i ett hörn mellan en större och en mindre väg. 

Det är en relativt plan tomt – mellan högsta och lägsta punkten skiljer det bara 0,5 m. Huset har 

placerats med största möjliga avståend till vägen då de boende i största möjliga mån ska bli förskonade 

från buller samtidigt som placeringen av huset har tagit hänsyn till utsikt ur en boendes perspektiv där 

utsikt mot grannen bedömds som icke önskvärt. De rum där de boende bedöms spendera mest vaken 

tid – köket och vardagsrummet- prioriterades till att ges trevligast utsikt. Genom en stor altan 

möjliggörs en samlingsplats på sommaren samt att intryck ges av större vardagsrum då dörrarna kan 

öppnas fullständigt då vädret tillåter. 

 

Huset placerades i öster på tomten men lite vridet, detta på grund av solens bana och aspekten att i 

största möjliga mån sträva efter att minimera insyn från/till grannar. Möjlighet till garage bedömdes 

som önskvärt nära husets ingång, vilken ligger i tomtens nordöstra hörn, och garaget bedömdes kunna 

bli placerat mellan huset och tomtgränsen. I dagsläget finns det bestämmelser om att en huvudbyggnad 

inte får ligga närmre tomtgränsen än fyra meter, vilket resulterade i att huset placerades sju meter från 

tomtgränsen för att möjliggöra ett garage. 

 

2.2 Husets boende 

Huset är dimensionerat utrymmesmässigt efter en familj på två vuxna och två barn. I planlösningen 

har hänsyn tagits till att familjen ska kunna växa och de olika rummen har anpassats efter en 

barnfamiljs behov.  

2.3 Invändig planering 

Det minsta sovrummet i huset är placerat intill det rum som antas bli föräldrarnas rum, i syfte att det 

minsta barnet ska bo nära föräldrarna. Om familjen har två barn finns det även ett rum placerat en bit 

ifrån föräldrarnas rum, tänkt att husera det äldre barnet, men även om bara ett barn finns ökar 

familjens möjlighet med två mindre rum. Huset planerades för att upplevas så luftigt som möjligt, 

varvid taket är öppet ända upp till nocken i hallen samt att vardagsrum och kök samspelar i en öppen 

planlösning. För att åstadkomma en funktionell, trevlig gemensam yta planerades det för en köksö – 

som avgränsar rummen utan att minska känslan av rymd och öppna ytor. Badrummet på den övre 

våningen är medvetet planerat för att vara stort då just trånga badrum på morgonen för en stor familj 

kan upplevas som ett störande moment i det dagliga livet. Badrummet på den nedre våningen är ett 

badrum anpassat för barnen med möjlighet att slå ut väggen mot förrådet om huset skulle behöva 

handikappanpassas.  

 

Det finns en stor klädkammare i föräldrarnas sovrum och ett till förråd/klädkammare i huset samt en 

tvättstuga där det finns möjlighet att placera garderober som underlättar förvaring. Rummen har 

dimensionerats så att en garderob samt ett skrivbord ska få plats i varje rum. Trappan mellan 

våningarna är en spiraltrappa, dels för att minimera utrymmet trappan tar men även för att en 

spiraltrappa bedöms som en oväntad och estetsikt tilltalande detalj samt bidrar till en viss avskärmning 

mellan köket och hallen. Genom att trappa ej är solid och sikt genom den tillåts eliminerar den ej dock 

inte den genomgående känslan av rymd och luftighet som har varit det övergripande målet med den 

invändiga planeringen av huset.  

2.4 Mått 

Huset har en biarea på 29,3m
2
, en boarea på 113,5m

2
 och en Atemp på 142,8m

2 

Se Bilaga 4 för ritningar  
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3 Byggteknik 

3.1 U-värden 

Tabell 1. U-Värden 

Ufönster=0,89 w/m
2
 k Afönster= 15,31 m

2
 U*A= 13,696W/K 

Uglasdörr=1,2 w/m
2
 k Aglasdörr= 13,44 m

2
 U*A= 16,128W/K 

Uytterdörr= 0,8 w/m
2
 k Aytterdörr= 1,9 m

2
 U*A=1,52W/K 

Uplatta på mark= 0,13 w/m
2
 k Aplatta på mark= 62,64 m

2
 U*A= 8,143 W/K 

Utak= 0,818 w/m
2
 k Atak= 62,99 m

2
 U*A= 51,526 W/K 

Uyttervägg: 0,11 w/m
2
 k Ayttervägg= 163 m

2
 U*A= 17,93 W/K 

   

 

U*A= 108,943 W/K Atot=319,28m
2 

 

 

3.2 Köldbryggor 

Tabell 2. Köldbryggor 

  
 

l: 


 

l

l*: 

Vertikal anslutning vid ytterväggshörn:  19,2m   0,045 0,864 

Anslutning yttervägg-takbjälklag:  31,8m  0,0225 0,7155 

Anslutning golv-yttervägg:  31,8m 0,06 1,908 

Fönster:  73,4m 0,0375 2,7525 

Dörr:  6m 0,0375 0,225 

 

 

l*=6,465 

 

3.3 Um för huset 

Um=(U*A+l*)/Atot=(108,943+6,465)/319,28=0,361 W/m
2
K 

 

Uppbygganden av hela huset grundar sig på det ställda energikravet som är 7MWh/år. 

 

Utförligare beräkningar för energin bifogas i Bilaga 1. 
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4 Konstruktion 

Nedan följer en beskrivning av husets konstruktion, där grunden, den bärande stommen och taket 

behandlas separat.  

 

4.1 Grunden 

Husets grund utgörs av en platta på mark med L-element vid kanterna som förstärkning. Plattan 

isoleras med flera lager av Styrolit Isolerskiva samt STYROFOAM för att minska värmegenomgång. 

Direkt på marken placeras en geotextilduk och över den ett dränerande skikt samt ett dräneringsrör för 

att förhindra fuktspridning upp genom plattan. På plattan läggs ett lager PE-folie - även det för att 

förhindra fuktskador.(Konstruktionslösningar, 2012) 

4.2 Bärande stomme 

Då trä är ett av de vanligt använda stommaterialen valdes det till stommen i det här huset. 

Ytterväggarna har stående träreglar som är 250x45 mm med ett c/c avstånd på 600 mm samt 

horisontella reglar på insidan med dimensionen 70x45 mm för att möjliggöra upptagning av 

sidokrafter och för att hålla det horisontella lagret av isolering på plats. Husets hall är öppen upp till 

taknocken och två avlastningsbalkar behövs därför över ingången till vardagsrummet och i taket för att 

ge kortare spännvidder. I hjärtväggen som går i mitten av huset finns det två pelare placerade med 

dimensionen 130x130 mm med avsikt att ta upp lasten från avväxlingsbalkarna. Beräkningar rörande 

den bärande stommen finns redovisade i Bilaga 2. Se Bilaga 4 för ritningar (Derome, 2011) 

(Nordingrå, 2012), (Träguiden, 2012b). 

4.3 Tak 

Husets tak är ett parallelltak med en lutning på 4°. Den flacka lutningen beror på en önskan att minska 

höjden på huset då detaljplanens höjdbegränsning var ett problem när ett tjockt tak bedömdes 

nödvändigt för att uppnå de specificerade energikraven. Med hänsyn till spännvidder valdes lättbalkar 

till taket, men även för att minska avståndet mellan isoleringen och på så sätt minska köldbryggorna i 

taket. Lättbalkarna har en höjd på 450 mm, flänsar som mäter 70x47 mm och ett liv som är 8 mm. 

Lättbalkarna har även lastberäknats för att konstatera att de håller för lasterna som taket utsätts för. 

Lasterna som beräkningarna har baserats på utgår från snölast samt takets egentyngd och har 

dimensionerats enligt Boverkets författningssamling. Lasten på taket av dels snötyngden och dels 

takets egentyngd ses i figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Lasten på taket 

Typ av 
last last [kN/m²] 

  Snölast 1 

Egentyngd 0,3 

 

Efter att ha lastkombinerat de olika lasterna så beräknades nedböjningen men det säkerställdes även att 

den givna balken håller för brottlastkraven. Beräkningar för nedböjning och brottlast gjordes även för 

avväxlingsbalken i taket. Beräkningar rörande taket finns redovisade i Bilaga 2 (BYGGMAGroup, 

2012) 
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5 Materialval 

Nedan följer en redovisning av materialval gällande huset, där takmaterial, fasadmaterial och 

invändiga golvmaterial finns särskilt beskrivna. I varje materialval har såväl externa krav från 

myndigheter och organisationer som interna från författarna tagits hänsyn till. 

5.1 Takmaterial 

Nedan följer en redovisning av externa och interna krav för takmaterial för hus, där tre alternativa 

material beskrivs för att resultera i ett val av takmaterial. 

5.1.1 Krav från BBR 

 ”Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändningen försvåras, brandspridning 

begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden.”  – sid 85 

 ”Taktäckning bör utformas så med material av klass A2-sl,d0 alt. med material av lägst klass 

BROOF(t2) på underliggande material av klass A2-sl,d0.” –sid 186 

 ”Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutningen.” –sid 

211 

(Boverket, 2012) 

5.1.2 Interna krav 

Nedan följer en lista på krav ställda av författarna, där de specificerade aspekterna endast är 

uppräknade och inte är rangordnade.  

 

 Estetiskt tilltalande 

 Lätt att gå på 

 Beständighet 

 Lätt att hålla rent 

 Svårantändligt 

 Miljövänligt 

 Vattentätt 

 Ljudisolerande 

 Energieffektivt 

 Lågt Pris 

 Kräver lite underhåll 

5.1.3 Mål för de estetiska kraven 

Eftersom huset byggs i en miljö där det just nu byggs mycket nya hus eftersträvas ett tak som upplevs 

som modernt ur ett estetiskt perspektiv i och med att denna stil upplevs kommer korrelera på bästa sätt 

med de övriga taken i området. Det bedöms som önskvärt att huset inte sticker ut gentemot andra hus 

utan upplevs vara i samma stil.  

5.1.4 Tre alternativa material 

Eftersom det finns ett specificerat krav som förbjuder höga- samt pulpettak har husets tak en flack 

lutning på 4°, vilket begränsar antal takmaterial som är möjliga att välja. Nedan följer en beskrivning 

av tre möjliga takmaterial 

  

Plåttak 

En fördel med ett plåttak jämfört ett betong- eller tegeltak är att det är mycket lättare och därför 

förenklas hanteringen. Plåttak kan också väljas med brandtäckning som finns med klassiska utseenden 

men ändå passar in i moderna miljöer. Vissa plåttak klarar en så flack lutning som 3,6° även om de 
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flesta fungerar bäst vid en lutning på 6° och brantare. Plåttak är relativt billigt och har en livslängd på 

40-50 år. Taket behöver inte heller en så kraftig konstruktion men däremot kan färgen mattas av och 

behöver då underhåll i form av ommålning. (Iworld, 2012) samt (Träguiden, 2012) 

 

Papptak 

Papptak är enkelt att lägga och kan ha en lutning ner till 3°. Livslängden är ca 30 år och 

arbetskostnaden är hyfsat låg. Taket håller tätt väldigt bra och det finns papptak tillgängliga i otaliga 

färger och utseenden.  (Iworld, 2012) och (3ptak AB, 2012) 

 

PVC-duk 

Livslängden på ett tak av PVC-duk är ca 30-40 år. Fördelen med ett gummitak är att det i princip är 

helt underhållsfritt och att det släpper igenom fukt underifrån men är helt tät på ovansidan. PVC är 

även självslocknande och ökar därför brandsäkerheten på ett hus. PVC-tak finns att få i många olika 

kulörer men kan dock vara halt att gå på. (Takduksproducenterna, 2012)  

5.1.5 Värdeanalys av taket 

Nedan följer en värdeanalys av priset på de tre olika taksorterna, se tabell 2, där prisuppgifterna 

kommer från Byggmax
1
, ett byggvaruhus specialiserat på låga priser. Betygen varierar mellan ett och 

fem, där högre betyg betyder ett billigare tak och något som alltså är eftersträvansvärt.  

 
Tabell 3. Analys av de olika taktypernas pris. 

Material Kostnad (kr/m2) Betyg 

Papp 84 2 

Plåt 73 3 

PVC 60 4 
 

Nedan följer en analys av hur väl estetiken bedöms passa in med specificerade krav, där källan är 

XLBygg
2
. Ett högre betyg är mer eftersträvansvärt. Estetikanalysen ses i tabell 3 nedan. 

 
Tabell 4. Analys av de olika taktypernas estetik. 

Material Bedömning Betyg 

Papp 4 3 

Plåt 5 4 

PVC 3 2 
 

Nedan följer en analys av de olika taktypernas livslängd, där längre livslängd såklart premieras med ett 

högre betyg. Livslängden är bedömd utifrån författarnas egna erfarenheter. Livslängdsanalysen ses i 

tabell 4 nedan. 

 
Tabell 5. Analys av de olika taktypernas livslängd. 

Material Bedömning Betyg 

Papp 2 2 

Plåt 5 5 

PVC 4 4 
 

Nedan följer en sammanfattning över de tre taktyperna och de analyserade faktorerna. Faktorerna är 

viktade där högst viktning betyder att mest hänsyn tas till den faktorn. Sammanfattningen ses i tabell 5 

nedan. 

  

                                                      
1
 www.byggmax.se 

2
 www.xlbygg.se 
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Tabell 6. Sammanfattning av värdetabellen. 

  Papp Plåt PVC 

 Vikt Betyg 
Viktat 

betyg 
Betyg 

Viktat 

betyg 
Betyg 

Viktat 

betyg 

Pris 0,1 2 0,2 3 0,3 4 0,4 

Estetik 0,3 3 0,9 4 1,2 2 0,6 

Livslängd 0,1 2 0,2 5 0,5 4 0,4 

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

Summa 1  3,8  3  3,4 

5.1.6 Valt takmaterial 

Genom värdetabellens resultat väljs takpapp, och specifikt en takpapp från Byggmax som heter 

Glaciär 141. Det är en svart/grå takpapp som levereras i rullar som är 7x1 m. Innan takpappen ska 

även en underlagspapp av polyesterstomme läggas. Pappen har en självklistrande skarv som 

underlättar arbetet med att lägga pappen. Skälet till att just denna takpapp valdes är att den tillåter en 

taklutning ner till 3°. (Byggmax, 2012a) 

5.2 Fasadmaterial 

Nedan följer en redovisning av externa och interna krav för fasadmaterial för hus, där tre alternativa 

material beskrivs för att resultera i ett val av fasadmaterial. 

5.2.1 Krav från BBR 

 Reglerna ställer inte upp några gränsvärden för lufttätheten i byggnadens klimatskal, men i ett 

allmänt råd belyses vikten av god lufttäthet för att minska risken för fuktskador. – sid 49 

 Tanken bakom att ställa krav på värmeisolering, fastän det finns ett krav på byggnadens 

specifika energianvändning, är att säkerställa att byggnadens klimatskal får en godtagbar 

kvalitet oavsett övriga tekniska installationer som installeras för att uppfylla energikravet. – 

sid 64 

 Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. – sid 

180 

 Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så att: 

risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas – sid 180 

 Ytterväggar, i byggnader i klass Br2 och Br3, ska utformas så att brandspridning 

längs fasadytan begränsas. Fasadbeklädnader bör uppfylla kraven för klass D-s2,d2. – sid 181 

 Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas så att utifrån 

kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. Detsamma gäller för fönster, dörrar, 

infästningar, ventilationsanordningar, fogar och andra detaljer som går igenom eller ansluter 

mot väggen. Väggar av material med byggfukt, och mot vilka väggfasta fuktkänsliga 

inredningar m.m. monteras, bör ges möjlighet att torka ut eller så bör de fuktkänsliga delarna 

av inredningen skyddas. Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör 

vara minst 20 cm så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned denna. – sid 211 

 

(Boverket, 2012) 
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5.2.2 Interna krav 

Nedan följer en lista på krav ställda av författarna, där de specificerade aspekterna endast är 

uppräknade och inte är rangordnade.  

 

 Estetiskt tilltalande 

 Avvisa smuts 

 Svårantändligt 

 Miljövänligt 

 Låg investeringskostnad 

 Kräver lite underhåll 

 Isolerande 

 Hög beständighet 

 Vattentätt 

 Energieffektivt 

5.2.3 Mål för de estetiska kraven 

När det gäller fasadmaterial finns det inte jättemycket att välja mellan, men ett fräscht material som 

passar in i omgivningen med många nybyggda hus önskades. Precis som med yttertaket vill vi däremot 

inte att vårt fasadmaterial sticker ut för mycket med annorlunda färgsättning eller materialval samt att 

fasadmaterialet önskas ha ett modernt utseende.  

5.2.4 Tre alternativa material 

Träpanel 

En träfasad är snyggt och passar in i alla områden. Däremot krävs det kontinuerligt underhåll för att 

träet ska hålla sig snyggt och rent. Men om man tvättar fasaden ett par gånger om året, beroende på 

vilken färg man har använt och hur ren omgivningen är, är trä ett både ett ekonomiskt och miljövänligt 

val. Om träet inte är torrt när man målar det kan det angripas av svamp eller drabbas av husbock som 

kan spridas vidare till hela fasaden. Underhåll sker i form av nymålning var 5-10 år inklusive 

skrapning och målning. (Dinbyggare, 2012)  

 

Puts 

Puts består av bindemedel, ballast och vatten och kan fås i oändligt många färger. Det är också ett 

vanligt fasadmaterial och passar därför oftast in överallt.  Cement innehåller dock lite hälsofarliga 

ämnen, t.ex. kromföreningar, som är både cancerogent och allergiframkallande. Om man inte gör på 

rätt sätt när man putsar kan det leda till mögel och risk för människors hälsa. Puts bör spricklagas till 

en yta av ungefär 10 % efter 25 år och bytas ut helt efter ca 45 år. (Wikipedia, 2012c) 

 

Tegel  

Tegel är ett vanligt fasadmaterial, det passar oftast in i omgivande landskap och med grannbyggnader 

och kan fås i en del olika nyanser. Man har dock inte samma färgmöjligheter som man har när det 

gäller puts och trä. Tegel är ett väldigt starkt material och står sig bra mot väder och vind. Det är också 

underhållsfritt till skillnad från trä och putsen. Tegel har ansetts omodernt att bygga med ett tag, men 

nu har trenden vänt och det har blivit väldigt modernt igen. Tegel är väldigt fukttåligt jämförelsevis 

mot andra fasadmaterial och det skadas heller inte nämnvärt av fukt. Det är en stor fördel eftersom vi i 

Sverige har mycket nederbörd. Tegel är i princip underhållsfritt och håller i 50-60 år. (Wienerberger, 

2012) 

5.2.5 Värdeanalys av fasadmaterialet 

Nedan följer en värdeanalys av investeringskostanden för de tre olika fasadmaterialen, se tabell 6, där 

källan är rapport080811.pdf. Betygen varierar mellan ett och fem, där högre betyg betyder ett billigare 

tak och något som alltså är eftersträvansvärt.  
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Tabell 7. Analys av de olika fasadtypernas investeringskostnader. 

Material Kostnad (kr/m2) Betyg 

Trä 300 1 

Puts 150 3 

Tegel 200 2 
 

Nedan följer en analys av hur väl estetiken bedöms passa in med specificerade krav, där källan är 

Byggfaktadocu.se
3
. Ett högre betyg är mer eftersträvansvärt. Estetikanalysen ses i tabell 7 nedan. 

 
Tabell 8. Analys av de olika fasadtypernas estetik. 

Material Bedömning Betyg 

Trä 5 5 

Puts 2 1 

Tegel 3 2 
 

Nedan följer en analys av de olika taktypernas bedömda underhållsbehov, där mindre behovsåklart 

premieras med ett högre betyg. Underhållsbehovet är bedömd utifrån källan rapport080811.pdf och 

analysen ses i tabell 8 nedan. 

 
Tabell 9. Analys av de olika taktypernas behov av underhåll. 

Material Bedömning Betyg 

Trä 1 1 

Puts 2 2 

Tegel 3 3 
 

Nedan följer en sammanfattning över de tre fasadtyperna och de analyserade faktorerna. Faktorerna är 

viktade där högst viktning betyder att mest hänsyn tas till den faktorn. Sammanfattningen ses i tabell 9 

nedan. 

 
Tabell 10. Sammanfattning av värdetabellen. 

  Trä Puts Tegel 

 Vikt Betyg 
Viktat 

betyg 
Betyg 

Viktat 

betyg 
Betyg 

Viktat 

betyg 

Pris 0,1 1 0,1 3 0,3 2 0,2 

Estetik 0,7 5 3,5 1 0,7 2 1,4 

Underhåll 0,2 1 0,2 2 0,4 3 0,6 

Summa 1  3,8  1,4  2,2 

5.2.6 Valt fasadmaterial 

I och med att träfasaden får högst samlat värde väljs detta, där den tänkta leverantören är Sveden Trä. 

De tillverkar utomhusträpaneler som finns i många olika profiler och panelen målas även två gånger i 

den färg man önskar i en så kallad NCS-kulör. Man kan målad dem i antingen akrylat, alkyd eller i 

slamfärg. När panelerna levereras är de klara för montering men en toppfärg ska strykas på inom 12 

månader.  

 

5.3 Invändiga golvmaterial 

Nedan följer en redovisning av externa och interna krav för invändiga golvmaterial för huset, där tre 

alternativa material beskrivs för att resultera i ett val av golvmaterial. 

                                                      
3
 www.byggfaktadocu.se 
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5.3.1 Krav från BBR 

 Fallolyckor, som är en av de vanligaste olycksformerna, kan förebyggas genom omsorgsfull 

utformning av byggnaden. Man kan t.ex. välja lämpliga golvmaterial, utforma greppvänliga 

ledstänger eller montera stödhandtag vid duschplatserna. – sid 57 

 Golvmaterialet får avge en begränsad mängd med brandgaser. – sid 125 

 Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i 

byggnadsdelar på ett sådant sätt att de 

o – är svåra att antända, 

o – inte medverkar till snabb brandspridning, 

o – inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 

o – inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå, 

o – inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador 

   ökar, 

o – inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. 

Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i 

byggnaden. – sid 167 

 Yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC (i hygienrum lägst 18 

ºC och i lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) och kan begränsas till högst 26 ºC. – sid 206 

 

(Boverket, 2012) 

 

5.3.2 Interna krav 

Nedan följer en lista på krav ställda av författarna, där de specificerade aspekterna endast är 

uppräknade och inte är rangordnade.  

 

 Estetiskt tilltalande 

 Varmt att gå på 

 Mjukt att gå på 

 Låg investeringskostnad 

 Hög beständighet  

 Svårantändligt 

 Lättstädat 

 Kräver lite underhåll 

 Isolerande 

 Miljövänligt 

 

5.3.3 Mål för de estetiska kraven 

Ett snyggt golv önskades som passar in i vår moderna, nybyggda villa. Vi vill att det ska vara snyggt 

samtidigt som det ska vara praktiskt och bra för barn att gå/leka på. Med tanke på barnaspekten är det 

även bra om golvet är enkelt att rengöra och torka av.  

5.3.4 Tre alternativa material 

Plastmatta 

Plastgolv är både vattentäta, slitstarka och skyddar bra mot brand. De är alltså lättstädade pga. att de 

klarar vatten och även de flesta städkemikalier. De är även hyfsat mjuka och ljudisolerande som kan 

vara bra om man har barn som leker och hoppar runt. En fördel med plastgolv är också att det är 

väldigt lätt att få tag på eftersom det säljs i princip överallt. Det är även hyfsat billigt. Golven finns 
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även i olika färger och stilar. Man kan få plastgolv som liknar t.ex. trä eller sten. (Golvportalen, 

2012a) 

 

Trägolv 

Trägolv kan man få i många olika träslag och förhöjer känslan av lyx i ett hus. Det är också bekvämt 

att gå på ett riktigt trägolv. Värdet på huset kan även vid en försäljning öka om man har riktigt trägolv 

istället för plast eftersom helhetsintrycket generellt blir bättre (Golvportalen, 2012b). Trä är även ett 

miljövänligt ämne. Det som också är roligt med ett trägolv är att varje golv är unikt med sin egen färg 

och struktur och ådring. Träet är också levande och kan eventuellt bli lite mörkare eller ljusare med 

åren och kan på grund av det bli vackrare och vackrare. En till fördel är att man lätt kan slipa och måla 

om golvet (Colorama, 2012).  

 

Klinkergolv 

Klinkergolv går att få i många olika material och är väldigt slitstarkt och tidlöst. Det gör också ett 

väldigt vackert och lyxigt intryck (Golvportalen, 2012c). Det är också lätt att städa och hålla ett 

klinkergolv rent eftersom det inte suger åt sig någon smuts och fukt och förstörs heller inte av 

städkemikalier eller vassa föremål. En nackdel med klinkers är att det är väldigt hårt och är inte så bra 

för lekande barn att ramla på. Om man inte heller har golvvärme blir det väldigt kallt att gå på. 

(Alltombostad, 2012)  

 

5.3.5 Värdeanalys 

Nedan följer en värdeanalys av investeringskostanden för de tre olika fasadmaterialen, se tabell 10, där 

källan är AllOmBostad
4
. Betygen varierar mellan ett och fem, där högre betyg betyder ett billigare tak 

och något som alltså är eftersträvansvärt.  

 
Tabell 11. Analys av de olika golvtypernas investeringskostnader. 

Material Kostnad (kr/m2) Betyg 

Plast 150 4 

Trä 250 3 

Klinker 1045 2 
 

Nedan följer en analys av hur väl estetiken bedöms passa in med specificerade krav, där källan är 

Golvportalen
5
. Ett högre betyg är mer eftersträvansvärt. Estetikanalysen ses i tabell 11 nedan. 

 
Tabell 12. Analys av de olika golvtypernas estetik. 

Material Bedömning Betyg 

Plast 4 3 

Trä 5 4 

Klinker 3 2 
 

Nedan följer en analys av hur praktiska de olika golvmaterialen är med avseende på barn, städning etc. 

Ett mer praktiskt golv premieras med ett högre betyg, där källan är Golvportalen. Analysen ses i tabell 

12 nedan. 

 
Tabell 13. Analys av hur pratiska de olika golvtyperna anses vara. 

Material Bedömning Betyg 

Plast 5 4 

Trä 4 3 

Klinker 3 2 

                                                      
4
 www.alltombostad.se 

5
 www.golvportalen.se 
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Nedan följer en sammanfattning över de tre golvtyperna och de analyserade faktorerna. Faktorerna är 

viktade där högst viktning betyder att mest hänsyn tas till den faktorn. Sammanfattningen ses i tabell 

13 nedan. 

 
Tabell 14. Sammanfattning av värdetabellen. 

  Plast Trä Klinker 

 Vikt Betyg 
Viktat 

betyg 
Betyg 

Viktat 

betyg 
Betyg 

Viktat 

betyg 

Pris 0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

Estetik 0,3 3 0,9 4 1,2 2 0,6 

Praktiskt 0,5 4 2 3 1,5 2 1 

Summa 1  3,7  3,3  2,0 
 

5.3.6 Valt golvmaterial 

Valet faller på det golv med högst poäng- plastgolv, där husets golv köps från Forbo-Flooring 

Systems. Själva golvet i sig heter Novilon, Scandinavia vilket finns i många olika mönsteräven om 

valet föll på ett som ser ut som ett trägolv. Det är ett starkt golv som klarar mycket påfrestningar. 

Golvet är både mjukt, tyst och varmt att gå på samt har ett ytskikt som heter Diamond SealTM vilket 

skyddar mot fläckar och underlättar städningen. Golvmattan går att få på rullar med de olika bredderna 

2, 3 och 4 meter. (Forbo, 2012a) 
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6 Uppvärmningssystem 

Nedan följer en beskrivning av de fyra olika undersökta uppvärmningssystemen, där fördjupat fokus 

har lagts på de tidigare beskrivna aspekterna ekonomi, miljö och drift. 

6.1 Fjärrvärme 

De första fjärrvärmesystemen sattes i bruk redan under antiken för att värma upp t.ex. badhus. I Cantal 

i Frankrike finns det ett system som byggdes på 1300-talet och som fortfarande är i bruk även om de 

första moderna fjärrvärmesystemen installerades i slutet av 1800-talet i USA och Tyskland. Under 

början av 1900-talet planerades ett antal nya system men dessa förverkligades aldrig på grund av 

finansieringsproblem och motstånd från företag som arbetade med andra uppvärmningssystem, t.ex. 

vattenkraft. Efter andra världskriget förändrades mycket i Sverige, många flyttade från landsbygden in 

till städerna och behovet av värme och elektricitet ökade kraftigt. Detta ledde till ett ökat behov av 

fjärrvärme och det första kommunala fjärrvärmesystemet byggdes i Karlstad år 1948. Under mitten av 

1900-talet var det möjligheten att kunna utvinna elektricitet och energi ur samma process som 

värdesattes, samtidigt som miljöaspekter fick oerhört lite utrymme. Fjärrvärmen expandera sakta i 

begynnelsen men efter 70-talets OPEC-kris ökade behovet kraftigt. Mellan åren 1975 och 1985 

fördubblades försäljningen och levererade då ca 35 TWh per år, jämfört med idag då de levererar ca 

50 TWh per år och omsätter ca 100 TWh. I dagens Sverige använder nästan alla städer fjärrvärme, 

närmare 270 av 290. Hos flerbostadshusen är siffran högst, där använder sig närmare 90 % av 

fjärrvärme. (Svensk fjärrvärme, 2012) 

6.1.1 Teknisk beskrivning 

Fjärrvärme är ett effektivt sätt att värma upp småhus, i framför allt tätorter. I Sverige bidrar 

fjärrvärmen med ungefär 50 % av all uppvärmning. Värmen produceras centralt i ett värmeverk eller 

kraftvärmeverk för att sedan transporteras och distribueras till konsumenterna. I värmeverk används 

värmen till att värma upp ett värmemedium, oftast vatten, som sedan distribueras till konsumenterna, 

medan ett kraftvärmeverk producerar även vattenånga tänkt att användas till elproduktion. Transporten 

av värmen sker i isolerade rörsystem, nedgrävda i marken och för att förhindra beläggningar och 

korrosion i rören är viktigt att vattnet är rent. När vattnet når fastigheterna för man över värmen med 

hjälp av värmeväxlare till fastighetens eget, slutna värmesystem som värmer upp huset och 

tappvarmvattnet. Det kallare vattnet distribueras tillbaka till värmeverket för förnyad uppvärmning. 

Vattnet brukar ofta även färgas för att eventuella sprickor och läckor lättare ska kunna upptäckas. 

Traditionellt har även ånga använts som värmemedium, något som blir allt ovanligare i 

nybyggnationer då ånga medför högre värmeförluster än vatten på grund av ett högre volymflöde. 

(Fortum, 2012)  

 

Det finns olika principer för fjärrvärmesystem där Sverige använder ett 2-rörssystem som går ut på att 

det finns ett rör för framledning och ett rör för returledning. På bland annat Island har man 1-

rörssystem som innebär att man bara har en ledning för framledningen. En fördel med 1-rörssystem är 

att det blir lägre materialkostnader vid installationen tack vare det minskade rörbehovet, men detta 

system medför även högre värmeförluster. Berlin använder sig av ett 3-rörssystem, vilket medger olika 

temperaturer i uppvärmningsvattnet och en annan temperatur på tappvattnet, ett system som även 

medför höga kostnader. (Wikipedia, 2012a) 

 

Rören 

Rören som bildar rörsystemen är oftast tillverkade av isolerade stålrör, men även koppar- eller plaströr 

förekommer. För att lättare kunna upptäcka skador på rören brukar det i isoleringen finnas en så kallad 

larmtråd, som är en oisolerad metalltråd och med hjälp av denna kan man upptäcka var det finns fukt.  

Ledningarna är idag oftast prefabricerade för att underlätta montering av ledningarna i marken. 

Ledningarna kan läggas ovanpå jorden men oftast är de nedgrävda för att ta mindre plats och för att 

inte förstöra landskapsbilden. Den totala längden på ledningarna i Sverige idag är 18000 km lång.  

Temperaturen på vattnet i framledningsrören varierar mellan 80-90°c och vattnet i returrören är mellan 

40-50°c. (Wikipedia, 2012a) 
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Det sker alltid en viss värmeförlust i värmeledningsnäten. Hur mycket som går förlorat är beroende av 

hur mycket rören är isolerade, rörens diameter och temperaturerna på vattnet. I Sverige brukar man 

säga att ca 10 % av värmen går förlorad men det är oftast mindre i större städer än i mindre och där det 

finns nya rörsystem brukar förlusterna vara mindre på grund av bättre isolationsförmåga. (Wikipedia, 

2012a) 

 

Bränsle  

I slutet på 1800-talet var kol den mest använda förbränningskällan för att ändras till olja under 50-

talet. Efter oljekriserna på 70-talet insåg man att oljeanvändandet var tvunget att minska och många 

återinförde kolet som eldmedium, men även torv och biobränslen användes som förbränningskälla. 

Under 80-talet minskade användningen av oljan dramatiskt, i början av 80-talet utgjorde 90 % av 

fjärrvärmen värme som alstrats genom oljeförbränning för att åtta år ha minskat till 14 %. Då använde 

man inte bara torv och biobränslen utan även spillvärme från industrin och även solvärme. På 90-talet 

förstärktes miljömedvetenheten varvid kolförbränning bedömdes som mindre bra i och med att den 

bidrog till växthuseffekten. Politikerna införde skatter för koldioxid- och svavelutsläpp, vilket ledde 

till att företag som använde kol fick höga kostnader medan de som använde fossila bränslen inte fick 

det. (Svensk fjärrvärme, 2012) 

6.1.2 Ekonomi 

År 2008 gjordes en jämförelse mellan olika uppvärmningssystem, den så kallade Nils Holgersson-

rapporten, vilken kom fram till att av alla städer som använde sig av fjärrvärme var denna metod i 60 

% av fallen det billigaste alternativet.  En jämförelse mellan bergvärme och fjärrvärme visade att det i 

80 % av städerna var billigare med fjärrvärme, även om priserna varierade kraftigt mellan olika städer. 

I de dyraste städerna kunde priset vara dubbelt så högt som i de billigaste städerna. (Svensk 

fjärrvärme, 2012) 

 

Beroende på i vilken kommun man bor kostar det olika mycket att ansluta sig till fjärrvärmenätet. 

Priset på själva värmen varierar också på grund av vilket företag man använder sig av, hur många 

konsumenter de har och beroende på de lokala förutsättningarna (Energimyndigheten(1), 2012).  

I Malmö kan man använda sig av fjärrvärme från EON, i dagens läge har de ett grundpris på 3925 kr 

per år och energipriset ligger på 61 öre/kWh (E.ON, 2012). Installationskostnaden för ett hus som det 

redan distribueras fjärrvärmeledningar till är ungefär 44000 kr (Umeå energi, 2012).  

6.1.3 Miljö 

Miljöpåverkan varierar beroende på vad som eldas och hur mycket förluster det förekommer i det 

lokala nätet. Enligt energimyndigheten blir inneklimatet mer miljövänligt om man använder sig av 

fjärrvärme istället för pelletspanna även om ventilationen kan förändras till det sämre. 

(Energimyndigheten, 2012a) 

6.1.4 Drift 

När fjärrvärmesystemet väl är installerat är det i princip underhållsfritt för konsumenten, det är då upp 

till företaget att se till så att allt fungerar tillfredsställande och att värme distribueras 

(Energimyndigheten, 2012a). Det är dock upp till konsumenten att se säkerställa att det vattenburna 

systemet i huset fungerar tillfredsställande. 

6.2 Pelletspanna 

Genom att förbränna pellets i en värmepanna kan konsumenten dra nytta av värmen till att värma upp 

vattnet som cirkulerar i husets uppvärmningssystem. Själva pelletarna består av spill från sågverk -

bark, sågspån, hyvelspån, kutterspån mm. Detta torkas och pressas samman till massiva cylindrar som 

är mellan 6 och 8 millimeter i diameter och som transporteras i säckar (Vattenfall(1), 2012). Jämfört 

med olja, som också är en vanlig förbränningskälla i uppvärmningspannor, är pellets mer miljövänligt 

eftersom trä är ett biobränsle medan olja är ett fossilt bränsle som ger miljöskadliga utsläpp. En 
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kubikmeter olja eller 8000 kWh el ger samma energiinnehåll som två ton pellets och då kandidatarbets 

villa skulle kräva ca tre ton pellets per år för att tillgodose uppvärmningsbehovet innebär det att 1,5 

ton olja skulle ha krävts. (Vattenfall, 2012a) 

 

Pellets köper man antingen i storsäck, småsäck, lösvikt eller bulkleverans. Bulkleverans betyder att en 

lastbil kommer och blåser in pellets med tryckluft direkt in i den stora silon - För konsumenten är detta 

ett enkelt och även det billigaste sättet. En storsäck rymmer 500-800 kg, där konsumenten själv kan 

distribuera pelletsen i pannan. En småsäck rymmer bara 15-25 kg och är egentligen inte ett effektivt 

alternativ om hela huset ska värmas upp med pellets, utan fungerar tillfredställande om man har 

pelletskaminer eller pelletskorgar. (Rundbergs, 2012) 

 

Fördelar med pellets jämfört med olja och el är att det är lägre driftkostnader. Jämfört med ved krävs 

det en mycket lägre arbetsinsats. Det som också är bra är att det inte blir några större miljöfarliga 

utsläpp, vilket är bra eftersom EU har som mål att minska koldioxidutsläppen med 20 % innan år 

2020. Vid förbränning med pellets släpps det inte ut mer koldioxid än vad växterna kan ta upp igen. 

Negativt med pellets är att det kräver ganska stort lagringsutrymme och en hel del tillsyn.  

(Vattenfall, 2012a) och (Energimyndigheten, 2012b) 

6.2.1 Teknisk beskrivning 

Pellets kan i ett hus användas till uppvärmning av själva huset samt till uppvärmning av tappvattnet. 

Bränslet matas automatiskt från en behållare, en silo, till själva pannan där det förbränns. Lagret för 

pellets ska vara anpassat för husets egna behov men brukar rymma ungefär sex kubikmeter. Denna kan 

vara belägen utanför husets umgängesutrymmen, t.ex. i ett garage eller i källaren. Pellets matas sedan 

från den stora silon till en mindre, belägen i anslutning till själva pannan. Från den lilla silon matas 

sedan automatiskt pellets till pannan i den mån det behövs. (Energimyndigheten, 2012b) 

 

Från den lilla silon förs pellets med hjälp av en externskruv fram till pannan och faller sedan ner i ett 

internförråd, med hjälp av en horisontell doseringsskruv förs sedan pellets fram till ett fallschakt och 

en nedre horisontell doseringsskruv för att transporteras vidare in till förbränningskammaren. För att 

förbränningen ska kunna ske krävs luft, som förs in med hjälp av en fläkt (Accredited Laboratory, 

2006). I styrsystemet ställs en viss temperatur in och när panntemperaturen når denna förspecificerade 

temperatur stängs den automatiskt av. Den undre gränsen i pannan är 10 °C, när pannan når denna 

temperatur startar förbränningen ånyo. Pannan värmer sedan upp huset med hjälp av radiatorer eller 

med golvvärme medan varmvattnet värms upp med hjälp av en varmvattenslinga som finns inuti 

pannan. En pelletspanna kan ersätta minst 70-80% av värmebehovet i en villa - för att pannan ska 

fungera krävs ungefär lika mycket el som till en glödlampa (Malå/ Norsjö, 2012).  

6.2.2 Ekonomi 

En installation för en matarskruv och ett pelletsförråd kan kosta 15000 kr (Hempellets, 2012) medan 

en panna inklusive brännare kan kosta 53000 kr (Nibe, 2012). Nordanå Pelletsterminal, ett 

pelletsföretag lokaliserat i Staffanstorp, erbjuder bulkleverans av pellets för 2800 kr per ton och 

levererar som minst tre ton per gång, en leverans kostar därför från 8400 kr. (Nordanå Pelletsterminal, 

2012). Enligt energimyndigheten krävs det ungefär tre ton pellets per år för en villa med samma 

förbrukning som den villa som kandidatarbetet beskriver, vilket inkluderar både uppvärmning och 

tappvarmvatten. Det betyder alltså att pelletspriset för ett år skulle bli ungefär 8400 kr 

(Energimyndigheten, 2012b). 

6.2.3 Miljö 

Vid förbränning av pellets, som är en förnybar energikälla, frigörs den lagrade solenergin och 

utsläppen till naturen är minimala. Pellets består av träbaserat material och det är bara den energin som 

träden har tagit upp som frigörs och kan tas upp av nya träd. Resultatet blir alltså ett kretslopp där det 

inte frigörs någon överbliven koldioxid som det gör när man bränner t.ex. olja, kol eller gas.  Man 

tillsätter heller inga andra ämnen vid tillverkningen av pellets (Malå/Norsjö, 2012). Transportbilen 
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släpper dock i viss mån ut farliga ämnen samt kan orsaka buller som tör omgivningen. Bullret orsakas 

av kompressorn vid inblåsning av pellets till den stora silon (Älvdalens kommun, 2012). Pellets är ett 

lokalt producerat material som leder till skapade arbetstillfällen och leder till ökad köpkraft i Sverige 

(Värmebaronen, 2012). 

6.2.4 Drift 

Det krävs inga tillstånd för att installera en panna men som konsument ska man alltid göra en 

bygganmälan till kommunen (Rundbergs, 2012) och (Energimyndigheten, 2012b). Det är lätt som 

konsument att sköta en pelletspanna men för installationen krävs en fackmannamässig installatör. 

Kontinuerligt underhåll innefattar borttagning av askan ungefär en gång i veckan genom att koppla en 

speciell behållare, en askhink, direkt till en dammsugare där askan sedan förvaras i slutna plåtkärl. 

Brännaren måste även grundligare rengöras en gång i månaden, för att säkerställa effektiv förbränning.  

(Rundbergs, 2012)  

 

Själva pelletsen kan lätt slitas vid ovarsam hantering, om den utsätts för fukt eller mekanisk 

påfrestning kan den smulas söner till damm och spån (PIR, 2012). Konsumenten bör därför alltid 

säkerställa att pelletsen är i tillfredställande kondition vid leverans. Förrådet där pelletsen förvaras ska 

vara tätt, fritt från fukt samt ha bra ventilation. Ett pelletsförråd ska minst kunna förvara tre ton där 

titthål och lucka för kontroll även efterfrågas. Det finns speciella brandkrav förrådet måste uppfylla i 

form av isolerings- och gipstjocklek och vid placering av förrådet är en avgörande faktor att 

sladdlängden helst ej bör överstiga 10 m. Konsumenten ska också se till att det är bra framkomlighet 

för leveransbilen, t.ex. snöröjt, sandat och att vägen klarar tyngden från lastbilen. (PIR, 2012)  

6.3 Bergvärme 

Nedan följer en redogörelse för bergvärme, dess fördelar och nackdelar utifrån ett tekniskt, 

ekonomiskt, hållbarhetsmässigt samt driftsmässigt perspektiv. 

6.3.1 Teknisk beskrivning 

Bergvärme utnyttjar värmen och energin ur grundvattnet och berggrunden för uppvärmning. 

Grundvattnet har värmts upp av solen vid jordskorpan och har sedan transporterats ner i berggrunden 

där vattnet håller en konstant temperatur på ungefär 6-8 grader året om (Wikipedia, 2012b). När 

värmepumpen installeras borras ett hål i berget på mellan 50-200 meter, och avståndet mellan två hål 

måste vara minst 20m. I hålet sänks en dubbelvikt slang ner som kallas kollektorn (SBB, 2012). Hålet 

är isolerat och fyllt med vatten som värmer upp köldmediet i kollektorslangen och för att slangen ska 

stanna i hålet anbringas en vikt längst ner på slangen. Den dubbelvikta slangen innehåller en 

köldbärarvätska som består av vatten och frostskyddsvätska t.ex. bioetanol, vilken värms upp några 

grader av värmen i berget. Den varma vätskan transporteras tillbaka till huset där den värmer upp 

köldmediet i värmepumpen. Ett exempel på en bergvärmeinstallation kan ses i figur 1 nedan. 

 
Figur 2. Bergvärme (Energimyndigheten, 2012c). 
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Bergvärmepumpen består av olika komponenter så som förångare, kompressor, kondensor, 

expansionsventil samt ett köldmedium som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet har en låg 

kokpunkt vilket leder till att denna förångas vid uppvärmning. Gasen leds in i den eldrivna 

kompressorn där trycket höjs – vilket i sin tur får temperaturen att höjs till ca 100ºC. Den varma gasen 

leds därefter vidare till kondensorn där köldmediet övergår till vätska och värme kan avges. Värmen i 

kondensorn används sedan till att värma upp mediet som cirkulerar i huset och återgår sedan till 

förångaren genom expansionsventilen (SBB, 2012). Man använder värmen till uppvärmning v hus och 

tappvarmvatten. En värmepump har en värmefaktor (COP) på tre, d.v.s. om en kWh kommer in så kan 

konsumenten ta ut tre kWh.  

6.3.2 Ekonomi 

Ett bergvärmepumpsystem har en ganska hög investeringskostnad men inga driftkostnader när den väl 

är installerad. Att borra hålet samt installation kostar mellan 40000–130000 kr och värmepumpen 

kostar 30000–70000 kr. Priserna varierar på grund av att borrningen och installationen är dyrare i 

storstadsområden och värmepumpens prisdifferens kommer av hur stort energikrav huset har. Pumpen 

beräknas ha en livslängd på 15-20 år och hålet på 45-60 år, vilket resulterar i en total kostnad på 

100000–150000 för en normalvilla. (Bergvärme, 2012)  

6.3.3 Drift 

När man ska installera bergvärme måste man först ansöka och få godkänt av kommunens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd (Energimyndigheten, 2012c). När man ska borra hålet måste en certifierad borrare 

anlitas, detta för att säkerställa erfarenhet, kunskap och försäkringar. Dessa krav har bestämts av SGU, 

Sveriges Geologiska Undersökningar tillsammans med Svenska brunnsborrares branschorganisation 

och Sveriges Avantiborrares förening. Som konsument uppmanas man att i största möjliga mån anlita 

samma firma för installation och borrning vilket leder till mindre problem med eventuellt ansvar om 

fel skulle upptäckas vid ett senare tillfälle. När pumpen väl är installerad och hålet är borrat är 

bergvärme i princip underhållsfritt (Energimyndigheten, 2012c). 

6.3.4 Miljö 

Bergvärme är väldigt miljömässigt försvarbart då jordens egna resurser används och ingen förbränning 

sker (Höjdens, 2012).  

6.4 Solvärme 

Nedan följer en redogörelse för bergvärme, dess fördelar och nackdelar utifrån ett tekniskt, 

ekonomiskt, hållbarhetsmässigt samt driftsmässigt perspektiv. 

6.4.1 Teknisk beskrivning  

I en så kallad solfångare finns det rör som är fyllda med vätska, oftast vatten och glykol. Utanpå rören 

finns det ett skyddande glas som har som funktion att hålla den upptagna värmen kvar inuti rören. När 

solfångaren träffas av solstrålarna värms vätskan i rören upp och åker vidare till den så kallade 

ackumulatortanken. I ackumulatortanken bevaras värmen och kopplas sedan ihop med husets interna 

värmesystem. Värmen förs sedan med hjälp av vattnet ut till radiatorerna eller värmer tappvarmvattnet 

(Energifakta, 2012), vilket ses i figur 2 nedan. 
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Figur 3. Solvärme (Energimyndigheten, 2012d) 

 
Det finns även solceller som genererar el. En solcell består av ett så kallat halvledarmaterial, t.ex. 

kisel, med en kontakt på framsidan och en på baksidan. I en solcell skapar strålarna från solen en 

spänning mellan kontakterna på fram – och baksidan vilket gör att elektroner frigörs i materialet och 

det genereras elektisk ström. Elektriciteten kan sedan lagras eller på en gång använda till t.ex. 

belysningen i huset. För att solcellerna och solfångarna ska fungera effektivt och tillfredsställande bör 

de vara monterade på den södra sidan av huset och ha en lutning på 40 grader på taket (Energifakta, 

2012). Nackdelen med solvärme som uppvärmningskälla är att energin ofta inte räcker för ett hus året 

om vilket gör att solvärmen måste kompletteras med t.ex. elvärme.  

6.4.2 Kostnad 

Kontinuerliga driftskostnader för solvärme finns inte eftersom solenergi är gratis. Däremot är priset för 

en solfångare på 10 kvm 40000–60000 kr och genererar ca 4000 kWh värme per år. En 

ackumulatortank kostar ungefär 15000 kr och en solcellsmodul på 10 m
2
 40000–60000 kr och 

genererar per år ca 1000 kWh el. Livslängden på ett solenergisystem är ungefär 20-30 år. 

Driftkostnaden är nästan försumbar, det kostar ungefär 100 kr per år i el för att kunna driva 

ackumulatortanken och installationskostnaden för solvärmen är beräknas till 2000 kr. För att kunna 

ersätta det föreslagna husets energibehov med enbart solfångare skulle det krävas solfångare på 

ungefär 28 m
2
, vilket bedöms som orimligt med tanke på husets förutsättningar. (Energifakta, 2012) 

6.4.3 Miljö 

Det är bra för miljön att man inte förbränner något eftersom det leder till koldioxidutsläpp. Det är 

också bra att ta vara på solens energi eftersom det är en miljövänlig källa. Däremot innehåller solceller 

en del ovanliga ämnen så som silver, selen och gallium vilket begränsar tekniken en aning (Vattenfall, 

2012b). Men eftersom det inte räcker med bara solenergi och man måste komplettera med något annat 

kan det systemet i sig påverka miljön på ett negativt sätt.  

6.4.4 Drift 

 I vissa kommuner krävs det bygglov för att få installera solfångare. När systemet väl är på plats finns 

det nästan inget att underhålla eftersom få rörliga delar existerar. Det finns exempel på system i 

Sverige som har varit i drift sedan 70-talet och än inte behövt något underhåll (Svensk solenergi, 

2012).  
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6.5 Prisjämförelse 

Vi har valt att jämföra priserna över 20 år, vilket kan ses i tabell 1 nedan. Priserna i tabellen är ett 

genomsnitt av beskrivna prisintervall. 

 
Tabell 15. Prisjämförelse av de fyra uppvärmningssystemen, räknat över 20 år och i kronor. 

Typ av uppvärming 
Installationskostnad 

(kr) 
Materialkostnad 

(kr) 
Driftskostnad (kr) Totalt (kr) 

Fjärrvärme 44 000 - 216 055 260 055 

Pelletspanna 15 000 53 000 168 000 236 000 

Bergvärme 85 000 50 000 - 135 000 

Solvärme 2 000 155 000 2 000 159 000 

 
Driftkostnaden för fjärrvärmen innehåller både det årliga grundpriset på 3925 kr och energipriset som 

idag ligger på 61 öre per kWh. Materialkostnaden för pelletspannan består både av själva pannan och 

brännaren. Installationskostnaden för bergvärmen består av både borrningen för hålet och själva 

installationen. Materialkostnaden för solvärmen är både för en ackumulatortank och för en solfångare 

på 28 m
2
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7 Installationer 

Nedan följer en beskrivning av de olika områdena rörande installationer, där ventilation, värme och 

sanitet beskrivs särskilt. 

7.1 Ventilation 

Nedan ses en uppdelning över husets luftflöden, se tabell 13. 

 
Tabell 16. Husets luftflöden 

 Tilluft   Frånluft     

    10  Kök   

    22,21  Badrum   

 4,96     Klädkammare  

    10  Tvättstuga   

 20     Sovrum   

 17,25     Hall/tambur/vardagsrum 

         

SUMMA 42,21   42,21     

         

 Total ventilation= 42,21 l/s      

 

Huset har ett FTX system (HERU, 2012) som är placerat i installationsrummet på undervåningen för 

att minska störning av buller.  

Det största problemet med kanaldragningen var på undervåningen där kanalerna måste gå i bjälklaget. 

För att inte dra kanalerna tvärs balkarna så drogs de på några ställen där taket och väggen möts 

inbyggda i en kanal. På övervåningen drogs de däremot mellan taket och undertaket och kunde på så 

sätt döljas.   

 

Beräkningar bifogas i Bilaga 3, för ritningar se Bilaga 4. 

7.2 Värme 

Det uppvärmningssystem som har valts är bergvärme efter en noggrann undersökning om vilket 

system som var effektivast för huset. Bergvärmepumpen har en inbyggd varmvattenberedare och är av 

märket IVT och modell Greenline HE (IVT, 2012). Värmen distribueras med hjälp av ett vattenburet 

radiatorsystem. Alla rör är utanpåliggande då det var en bra lösning för huset i fråga. P.g.a. det valde 

vi att ha kopparrör då de är mer estetiskt tilltalande. 
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Tabell 17. Energianalys. 

RUM 
AREA 

(m2) 

OMSLUTA

NDE AREA 

(m2) 

Um 

(W/m2

K) 

Mu 

(m3/h) 
ΔT (°C) 

EFFEK

T (W) 

Badrum (uv) 5,805 17,445 0 0 35 52,445 

Tvättstuga 4,05 14,13 0 0 35 0 

Kök/Vardagsrum 37,845 79,605 0 0 35 0 

Hall (uv) 17,563 13,125 0 0 35 0 

Installationsrum 4,115 7,47 0 0 35 0 

Badrum (öv) 5,619 12,585 0 0 35 0 

Sovrum (stora) 11,876 28,665 0 0 35 0 

Sovrum 1 7,68 13,44 0 0 35 0 

Hall (öv) 5,85 5,49 0 0 35 0 

Garderob 4,05 14,13 0 0 35 0 

Sovrum 2 10,56 26,16 0 0 35 0 

Klädkammare 3,465 12,345 0 0 35 0 

TOTALT 
 

244,59 
 

0 
 

52,445 

 

För hela huset:  

Qf,dim=3,13 MWh/år 

 

Alla beräkningar bifogas i Bilaga, för ritningar se Bilaga 4. 

7.3 Sanitet 

 

 

Servisledningen är av plast och den dimensioneras utifrån det sannolika flödet på tappkallvatten (0,7), 

tappvarmvatten (0,7) och bevattning (0,2), alltså 1,6 l/s. Detta totalflödet på 1,6 l/s och ett normflöde 

av högst 0,3 ger ett sannolikt flöde på 0,5 l/s. En servisledning som dimensioneras för 1,5-2 m/s och 

har ett sannolikt flöde på 0,5 l/s bör dimensioneras med ett plaströr 25*2,3mm. Utifrån 

tryckfallsdiagram fås då ett tryckfall på 1400 Pa/m. Servisledningens totala längd är på 17,3 m, vilket 

leder till ett totaltryck på 24,22 kPa. 

 

Ledningen till tappventilen i köket är den ledning som ligger längst bort från vattenberedaren. Den 

sträckan är dimensionerande och är 10,8 m och har ett totalt tryckfall på 40,3 kPa. Kommunledningen 

som ligger 2 m under tomtgränsen har ett tillgängligt vattentryck på 550 kPa. Det tryck som ska 

jämföras med det är summan av tryckfall i längsta ledningen på 10,8 m och servisledningen. 

Stighöjden är 3,4 m för ledningen och tryckskillnaden blir då 33,35 kPa. 

 

Totalt tryckfall blir då 24,22+40,3+33,35=97,87 kPa och 550-97,87=452,13 kPa. 

Med det trycket och ett flöde på 0,2 l/s kan vi i köket använda en tappvattenkran från FM Mattsson 

(9000) (FM Mattsson, 2012) 

 

Tappvattenledningarna är tänkt att vara i koppar eftersom det är ett vanligt och bra material. 

Livslängden är upp till 50 år och eftersom många av våra tappvattenledningar ligger utanpå väggen 

ville vi ha snygga ledningar och det anser vi att koppar är. När koppar används är det en fördel att 

rören och anslutningarna är i samma material eftersom det minskar risken för läckage och hållbarheten 

är bättre än om olika material hade använts. (Cupori, 2012) 
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Spillvattenledningarna går i väggarna eller i bjälklaget och är av plast. Plaströr är billigare än koppar 

och eftersom dessa rör inte kommer synas valde vi plaströr.  

Alla beräkningar bifogas i Bilaga 3, för ritningar se Bilaga 4. 

 

7.4 El 

En trefasledning går in i huset som är uppdelat på 8 grupper se figur 4. Då en elcentral inte ska 

placeras nära ledningar med vatten eller i våtutrymmen fick elcentralen ett eget schakt som nås via 

hallen. Komponenter som drar mycket el så som tvättmaskin och dylikt har försökt spridas ut på de tre 

olika faserna. 

 

Ledningarna har dragits så att långa parallella dragningar ska undvikas och för att minimera 

kapacativa och induktiva överhörningar. Ledningarna är placerade mellan de två lagren med 

mineralull men på insidan av PE-folien. De dras även i taket och mellanbjälklaget där de är lätta att 

dölja.   

 

Efter beräkningar framgick att huset behöver 25,26 A per fas. Närmaste större säkringsstorlek är 28 A, 

men 32 A valdes med tanke på ett framtida garagebygge då mer tillgång till el kan behövas.  

 
Figur 4. Gruppindelning 

Gruppindelning 

Tvättstuga/Hall 

Kök 

Vardagsrum 

Badrum/Installationsrum 

garderob 

Sovrum 

Sovrum 

Badrum/Klädkammare 

 

Alla beräkningar bifogas i Bilaga 3, för ritningar se Bilaga 4. 
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8 Kostnadskalkyl 

 
Tabell 18. Kostnadskalkyl 

Kategori Underkategori   

Pris/kv

antitet Enhet 

Kvan

titet 

Total

pris   

BYGGTE

KNIK Yttervägg   ≈1000 kr/m2 

117,7

4 

1177

40 (Byggmax, 2012b) 

  Innervägg bärande   950 

kr/löp

meter 9,45 

8977,

5 (Byggahus, 2012) 

  

Innervägg icke 

bärande   475 

kr/löp

meter 27,52 

1307

2 (Byggahus, 2012) 

  Platta på mark   895 kr/m2 76 

6802

0 

(Markarbeten, 

2012) 

  Stuprör   199 kr/st 6 1194 (Beijer, 2012a) 

  Hängrännor   239 kr/st 2 478 (Beijer, 2012b) 

  Hängrännor   129 kr/st 1 129 (Beijer, 2012c) 

  Utkastare   129 kr/st 2 258 (Beijer, 2012d) 

  Tak   1000 kr/m2 65 

6500

0 (Hagmans, 2012) 

  Innertak   109 kr/m2 62,64 

6827,

76 (Byggmax, 2012c) 

  Fönster (1,3*0,9)   545 kr/st 7 3815 

(Fönsterlagret24, 

2012) 

  Fönster (1,3*1,2)   1397 kr/st 3 4191 

(Fönsterlagret24, 

2012) 

  Fönster (1,8*0,4)   2708 kr/st 2 5416 

(Fönsterlagret24, 

2012) 

  Fönster (0,5*2)   2841 kr/st 1 2841 

(Fönsterlagret24, 

2012) 

  Innerdörrar   1195 kr/st 9 

1075

5 (Mindörr, 2012) 

  Ytterdörrar   10301 kr/st 1 

1030

1 

(Bygghemma, 

2012a) 

  Altandörr 1   43494 kr 1 

4349

4 

(Bygghemma, 

2012b) 

  Altandörr 2   36545 kr 1 

3654

5 

(Bygghemma, 

2012c) 

  Köksö   15499 kr 1 

1550

0 (Port House, 2012) 

  

Kök(inkl. skåp, 

spis, ho, bänk mm)   18112 kr 1 

1811

2 (IKEA, 2012a) 

  Badrummen   26613 kr 1 

2661

3 

(VVS och bad, 

2012a) 

  

Tvättstuga inkl. 

maskiner   7574 kr 1 7574 (IKEA, 2012b) 

  Tapeter   33,5 kr/m2 61,47 

2059,

245 

(Tapetshopen, 

2012) 

  Plastgolv   159 kr/m2 

117,0

15 

1860

5,385 (Forbo, 2012b) 

  SUMMA         
4875

17,89   

EL kabel   11,98 kr/m 46 551,0 (Byggmax, 2012d) 

http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/41953-pris-innervaggar.html
http://www.porthouse.se/hem/möbler/köksöar-23569
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8 

  luftaggregat   31400 kr/st 1 

3140

0 

(Ventilationsbutike

n, 2012a) 

  SUMMA         
3195

1,08   

VVS Sanitet kopparrör 53 kr/m 56 2968 

(VVS och bad, 

2012b) 

    

spillvattenrö

r 163 kr/m 27 4401 

(Bygghemma, 

2012d) 

    

avloppsvär

meväxlare 3970 kr/st 1 3970 

(Ekologiska 

byggvaruhuset, 

2012) 

  Ventilation 

spiralfalsad

e rör 89 kr/m 54,28 

4830,

92 (Soliduct, 2012) 

    tilluftsdon 191 kr/st 5 955 

(Ventilationsbutike

n, 2012b) 

    frånluftsdon 188 kr/st 4 752 

(Ventilationsbutike

n, 2012c) 

  Värme rör 53 kr/m 101,4 

5374,

2 

(VVS och bad, 

2012c) 

    radiatorer 2075 kr/st 11 

2282

5 (Watt, 2012) 

  Bergvärmepump   158500 kr/st 1 

1585

00 (IVT, 2012) 

  FTX-aggregat   31400 kr/st 1 

3140

0 

(Ventilationsbutike

n, 2012d) 

  SUMMA         
2359

76,12   

TOTAL 

SUMMA           
7554

45,09   

 

  

http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/rt-400s-ec.pdf
http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/rt-400s-ec.pdf
http://www.vvsochbad.se/Roer-Kopplingar-Kopparroer--Kopparroer-Mjuk-15mm-(Rulle-50-meter-)-181481.html
http://www.vvsochbad.se/Roer-Kopplingar-Kopparroer--Kopparroer-Mjuk-15mm-(Rulle-50-meter-)-181481.html
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/p/272/avloppsvarmevaxlare
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/p/272/avloppsvarmevaxlare
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/p/272/avloppsvarmevaxlare
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9 Slutsats 

 

Vid valet av det uppvärmningssystem som anses passa bäst till villan beskriven i kandidatarbetet 

elimineras solvärme på grund av att huset saknar förutsättningar för att möjliggöra uppvärming med 

endast solvärme. Först och främst har taket ej erforderlig lutning samt att 28 m
2
 solfångare bedöms 

som både mycket och svårt att installera och montera.  

 

I prisjämförelsen över 20 år utmärker sig bergvärme positivt som det billigaste alternativet över tid – 

även om installationskostnaden är relativt hög. Om pelletspannan och fjärrvärmen jämförs utifrån 

driftaspekten kommer en pelletspanna kräva mer underhåll än fjärrvärme, på grund av kraven att 

pelletsen ej får ta slut, rengöring och genom att se till att bulkbilen ges rätt förutsättningar till transport 

av pelletsen. Pellets kräver även jämförelsevis stora utrymmen eftersom man har en silo med ett stort 

pelletsförråd. Ur miljöhänsyn är fjärrvärme och pelletspanna lika, i och med att fossila bränslen i 

största mån undviks vid förbränning till fjärrvärme idag. Genom förbränning av pellets minimeras 

även koldioxidutsläppen i och med att det endast är växternas upptagna koldioxid som släpps ut vilket 

gör denna förbränning till ett kretslopp. Inneklimatet blir däremot bättre med fjärrvärme än med 

pelletspanna enligt Energimyndigheten. På grund av det kontinuerliga underhållsbehovet elimineras 

pelletspannan.  

 

Detta lämna fjärrvärme och bergvärme och jämförs kostnaden över 20 år är bergvärme i längden 

mycket billigare än fjärrvärme, 125 000 kr billigare. Kostnadsmässigt är det betydligt bättre med 

bergvärme och jämförs underhållskrav och driften utmärker sig inget av systemet som bättre än det 

andra i och med att inget underhåll krävs endera av systemen när de väl är installerade. Ur 

miljöhänsyn är bergvärme positivt då man utnyttjar jordens egna oändliga och förnyelsebara resurser. 

Huruvida fjärrvärme bedöms som miljövänligt beror till största del på vad som förbränns, där 

sopförbränning får anses som miljöpositivt då detta sätt tar till vara ett ofrånkomligt avfall från 

samhället. Som konsument kan man inte påverka vad som förbränns vid uppvärmnigen av fjärrvärmen 

varvid det anses mer miljövänligt med bergvärme. Konklusionen blir att bergvärme totalt har fler 

fördelar än fjärrvärme.  

 

Efter att de fyra systemen är jämförda med tanke på ekonomi, driften och miljö kvarstår framstår 

bergvärme som det bästa alternativet, givet villans försutsättningar. Givet en 20-årsperiod är 

bergvärme det billigaste alternativet, minst underhållskrävande och samtidigt miljömässigt försvarbart 

i och med att inga utsläpp av vare sig luftburna eller markburna föroreningar förekommer. 
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10 Diskussion 

I vårt resultat kom vi fram till att bergvärme lämpade sig bäst för vår villa. Vi tycker att det kändes 

som ett rimligt svar då bergvärme är ett vanligt system bland villor i Sverige idag. Bergvärme har 

funnits ett tag på marknaden och har därför hunnit utvecklas och prövats under längre tid än t.ex. 

solenergi som var ett av våra andra alternativ. 

 

Under vår undersökning har vi märkt att solenergi är på frammarsch och att många är intresserade av 

tekniken men att utvecklingen inte har hunnit så långt så att ett helt hus kan värmas upp av bara 

solenergi. Att ha flera uppvärmningssystem är krångligare och kräver ofta mer underhåll. För vår villa 

som är tänkt för en barnfamilj är detta då inte optimalt. 

 

För vårt hus är anslutningen till fjärrvärmenätet inte ett problem. Däremot är det inte alla villaområden 

som är det. Ett annat problem är att det finns olika bränslekällor som är mer eller mindre miljövänliga. 

Det ligger då på konsumenten att ta reda exakt vad som eldas och bedöma hur miljövänligt bränslet i 

fråga är.  

 

Pellets är ett miljövänligt alternativ men vi anser att det kräver för mycket underhåll då det tar mycket 

tid och även plats. Eftersom bulkbilen kräver en viss standard på skottning och närhet mellan väg och 

förråd så måste ett visst mått av planering ske innan placering av förrådet bestäms. Även om vår villa 

har en stor tomt kan det vara svårt i villaområden i förorter där tomten ofta är liten och vi tror att detta 

kan dra ner intresset för pelletspannor. Rent praktiskt kan vår barnfamiljha pellets men tidsaspekten 

väger för tungt.  

 

I framtiden tror vi att det kommer komma många nya innovativa och miljömässigt anpassade system. 

Kraven från samhället är redan idag höga när det gäller energiförbrukning och kommer säkert i 

framtiden bli ännu högre. Vi tror att detta kommer tvinga fram en snabb utveckling generellt inom 

installationsteknik och då även för uppvärmningssystem.  

 

Med tanke på att utvecklingen kommer att gå framåt så valde vi även att ha ett vattenburet 

radiatorsystem. Om konsumenten någon gång skulle vilja byta uppvärmningssystem är det praktiskt 

att ha det eftersom de flesta andra system går att ansluta till det vattenburna radiatorsystemet.  

 

Men som det ser ut nu så känns bergvärme som det självklara valet. 
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Bilaga 1. Energiberäkningar 
 

U-värden och köldbryggor för varje rum 

 

 

 

Badrum (undervåning)

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2)(omslutande) U*A

Tak 0,818 0 0

Golv 0,13 5,805 0,75465

Vägg 0,11 11,64 1,2804

Fönster 0,89 0 0

SUMMA 17,445 2,03505

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 2,4 0,108

yttervägg-takbjälklag 0,0225 0 0

golv-yttervägg 0,06 4,85 0,291

Fönster 0,0375 0

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 0,399

Tvättstuga (undervåning)

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 0 0

Golv 0,13 4,05 0,5265

Vägg 0,11 10,08 1,1088

Fönster 0,89 0 0

SUMMA 14,13 1,6353

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 2,4 0,108

yttervägg-takbjälklag 0,0225 0 0

golv-yttervägg 0,06 4,2 0,252

Fönster 0,0375 0 0

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 0,36
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Kök/vardagsrum (uv)

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 0 0

Golv 0,13 37,845 4,91985

Vägg 0,11 26,76 2,9436

Fönster 0,89 1,56 1,3884

Glasdörr 1,2 13,44 16,128

SUMMA 79,605 25,37985

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 4,8 0,216

yttervägg-takbjälklag 0,0225 0 0

golv-yttervägg 0,06 17,1 1,026

Fönster 0,0375 21,6 0,81

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 2,052

Hall (uv)

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 0 0

Golv 0,13 8,265 1,07445

Vägg 0,11 3,69 0,4059

Fönster 0,89 1,17 1,0413

SUMMA 13,125 2,52165

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 0 0

yttervägg-takbjälklag 0,0225 0 0

golv-yttervägg 0,06 2,9 0,174

Fönster 0,0375 4,4 0,165

Dörr 0,0375 6 0

SUMMA 0,339
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Installationsrum (uv)

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 0 0

Golv 0,13 4,59 0,5967

Vägg 0,11 2,88 0,3168

Fönster 0,89 0 0

SUMMA 7,47 0,9135

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 0 0

yttervägg-takbjälklag 0,0225 0 0

golv-yttervägg 0,06 1,7 0,102

Fönster 0,0375 0 0

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 0,102

Badrum (övervåning)

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 5,745 4,69941

Golv 0,13 0 0

Vägg 0,11 5,84 0,6424

Fönster 0,89 1 0,89

SUMMA 12,585 6,23181

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 0 0

yttervägg-takbjälklag 0,0225 2,6 0,0585

golv-yttervägg 0,06 0 0

Fönster 0,0375 5 0,1875

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 0,246
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Sovrum (stora)

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 11,745 9,60741

Golv 0,13 0 0

Vägg 0,11 13,41 1,4751

Fönster 0,89 3,51 3,1239

SUMMA 28,665 14,20641

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 2,4 0,108

yttervägg-takbjälklag 0,0225 6,225 0,1400625

golv-yttervägg 0,06 0 0

Fönster 0,0375 8 0,3

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 0,5480625

Sovrum 1

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 7,68 6,28224

Golv 0,13 0 0

Vägg 0,11 4,2 0,462

Fönster 0,89 1,56 1,3884

SUMMA 13,44 8,13264

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 2,4 0,108

yttervägg-takbjälklag 0,0225 2,4 0,054

golv-yttervägg 0,06 0 0

Fönster 0,0375 5 0,1875

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 0,3495
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Hall (övervåning)

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 1,56 1,27608

Golv 0,13 0 0

Vägg 0,11 1,56 0,1716

Fönster 0,89 2,37 2,1093

SUMMA 5,49 3,55698

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 0 0

yttervägg-takbjälklag 0,0225 2,9 0,06525

golv-yttervägg 0,06 0 0

Fönster 0,0375 8,8 0,33

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 0,39525

Garderob (övervåning)

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 4,05 3,3129

Golv 0,13 0 0

Vägg 0,11 10,08 1,1088

Fönster 0,89 0 0

SUMMA 14,13 4,4217

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 2,4 0,108

yttervägg-takbjälklag 0,0225 4,2 0,0945

golv-yttervägg 0,06 0 0

Fönster 0,0375 0 0

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 0,2025
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För hela huset: 
Qf,dim=(((Um*Atot+Mu*cpl+Mt*cpl*(1-nå))*Skorr)+Qvv)/COP 

Um=0,316 

Atot=319,28 

Mu=0,0076 

Mt=0,0506 

nå=83% 

Skorr=77000 

Qvv=3 MWh/år 

COP=4,2 

ρluft=1,2 kg/m3 

cpl=1010 J/(kg°C) 

Sovrum 2

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 10,56 8,63808

Golv 0,13 0 0

Vägg 0,11 13,26 1,4586

Fönster 0,89 2,34 2,0826

SUMMA 26,16 12,17928

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 0 0

yttervägg-takbjälklag 0,0225 6,5 0,14625

golv-yttervägg 0,06 0 0

Fönster 0,0375 6,2 0,2325

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 0,37875

Klädkammare (övervåning)

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) A(m2) U*A

Tak 0,818 3,465 2,83437

Golv 0,13 0 0

Vägg 0,11 8,88 0,9768

Fönster 0,89 0 0

SUMMA 12,345 3,81117

Köldbryggor ψ l ψ*l

ytterväggshörn 0,045 2,4 0,108

yttervägg-takbjälklag 0,0225 3,7 0,08325

golv-yttervägg 0,06 0 0

Fönster 0,0375 0 0

Dörr 0,0375 0 0

SUMMA 0,19125
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 Qf,dim=3,13 MWh/år 
 



1 

 

 

Bilaga 2. Lastberäkningar 

 

Beräkning av I 

 
Beräknar I för lättbalk i tak               

  Del b h A ytp A*ytp a²(avståndet tyngdpunkten ska flyttas i kvadrat) Iz0 Iz1=Iz0+A*a² 

  övre fläns 0,07 0,047 0,00329 0,0235   0,04060225 6,05634E-07 6,02934E-06 

  liv  0,008 0,356 0,002848 0,225   0 3,00787E-05 3,00787E-05 

  undre fläns 0,07 0,047 0,00329 0,4265   0,04060225 6,05634E-07 6,02934E-06 

  Summa     ΣA   ΣA*ytp       

        0,009428       Iz = ΣIz1  = 4,21374E-05 

                    

                    

                    

                    

  Sätter E-modulen till 9GN/m²                 

 
Beräknar I för avväxlingsbalk i tak       

            

  del b h A I 

  Balken 0,09 0,18 0,0162 0,00004374 

            

Beräknar I för pelare       

            

  del b h A I 

  pelare 0,13 0,13 0,0169 2,38008E-05 
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Lastberäkningar 

 
Typ av 

last last [kN/m²] 

  

  Snölast 1 

Egentyngd 0,3 

 
Snölast  Värde enhet Kommentar 

    Formfaktor μi= 0,8 0,8 
  Exponeringskoefficient ce= 1 1 
  Temperatur koefficient ct=1 1 
  Kompensering för takets vinkel skulle ha varit: 0,8*cos 4° 0,798 kN/m² Då detta är så lite skillnad mot 0,8 så bortser vi från kompenseringen 

    qsnö = μi * ce *ct *Sk = 0,8*1*1*1 0,8 kN/m² 
 

    

    Egentyngd Värde Enhet Kommentar 

Lastkompensering för takets egenvikt: 0,3*cos4° = 0,299 kN/m² Då detta är så lite skillnad mot 0,3 så bortser vi från kompenseringen 

Takets egenvikt (kN/m²) qt = 0,3 kN/m² 
    

 
Lastkombinering  Värde Enhet Kommentar 

Säkerhetsklass 2 Variabel last störs så vi använder 6.10b från frl byggkonstruktionsl. 
   

    Ɣd(säkerhetsklasskoeficient)=   0,91 
  ƺ(säkerhetsklasskoeficient för permanenta laster) =  0,89 
  Ɣg (ogynnsamma lasteffekter för permanenta laster) = 1,35 
  Ɣq(ogynnsamma lasteffekter för variabla laster) =  1,5 
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    qed = Ɣd*ƺ*Ɣg*qt*1,1 +Ɣd*Ɣq *qsnö*1,1 
  

(1,1 då 10% mer då ytterbjk suger i sig mer last) 

qed =  0,36 (kN/m²) 
 

    Area som balk tar upp last ifrån = 0,6*4,812 2,89 m² 
 

    Linjelast blir:  0,22 kN/m/balk  (för en balk i mitten av taket) 

 
 

Nedböjning av egenvikt Värde Enhet Kommentar 

    

    l=balkens längd = 4,812 m 
 qt = takets egenvikt =  0,3 kN/m² 
 I = balkens tröghetsmoment =  4,21374E-05 m^4 
 E = E-modulen =  9000000000 Pa 
 

    nedböjning = (5*q*l^4)/(384*E*I) 
   nedböjningen =  3,31363E-06 m Kravet är att nedböjningen ej får vara större än L/350 = 0,0137 m, vilket med stor marginal klaras 

 

 

 

 

Nedböjning av snölast + egenvikt Värde 
En
het Kommentar 

    

    l=balkens längd = 4,812 
  

 linjelasten q=  
0,21648

627 
kN/
m 

 

I = balkens tröghetsmoment =  
4,21374

E-05 
m^
4 

 

E = E-modulen =  
900000

0000 Pa 
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nedböjning = (5*q*l^4)/(384*E*I)= 
3,98531

E-06 m 
Kravet är att nedböjningen ej får vara större än L/300 = 0,016 m, vilket med 

stor marginal klaras 

    Brottlast för balken är 30 Mpa = fk 
   

kh för konstruktionsvirke = (150/h)^0,2 =  
0,80274

1562 
  Räkna om brottlasten med k mod och ƔM för att få det 

dimensionerade värdet dvs fd= (kmod*fk*kh)/ ƔM= 
148198

44,22 Pa, 
 kmod= 0,8 för C30 enligt tabell 5.4 "Grunder för konstruktion med betong , 

stål och trä" ƔM (osökerhet i material)= 1,3 

    e (längd från nl till yttersta kant)=  0,175 m 
 normalspänningen Ϭ = M/W där W=I/emax (emax är avståndet till 

den yttersta fibern; här 0,175) 
   

W = I/e = 
0,00024

0785 
  

M = q*(l^2)/8= 
626,601

7566 Nm 
 

Ϭ = M/W 
260233

0,001 Pa vilket är ok! 

 

 

 

 

Avväxlingsbalken limträbalk 0,09*0,27 Värde Enhet Kommentar 

Avväxlingsbalkens tröghetsmoment = Ia =  0,00004374 m^4 
 linjelast på takbalk =  0,21648627 kn/m 
 5 st balkar som ligger på avväxlingsbalken åt båda hållen. Total längd = 7,787m 7,787 m 
 halva längden = 3,89m 3,8935 m 
 halva längden *5 balkar* linjelast från snö = total last på avväxlingsbalken= 4214,446461 N 
 

    Nedböjning 
   volym balk = b*h*l =  0,05022 m^3 

 egentyngd avväxlingsbalk = ρ*volym balk*10 (ρ trä = 550kg/m^3,  276,21 N 
 

    Linjelast avväxlingsbalk = kraft / balkens längd= qa 1448,598858 N/m 
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    Från elementarfall:  
   nedböjning = (5*qa*l^4)/(384*E*I)= 0,004424991 m 

 

    kravet är L(spännvidden)/300 = 0,0103 0,0103 m vilket är ok! 

    Brottlast för avväxlingsbalken är 36 MPa(GL36h) 
   

    Räkna om brottlasten med k mod och ƔM för att få det dimensionerade värdet dvs fd= (kmod*fk)/ ƔM= 
   kmod = tar hänsyn till fuktkvot och lastvaraktighet =  0,8 

  ƔM =  1,25 
  kh = för limträ=(600/h)^0,1 1,419998464 
  bredden 0,09 m 

 höjden 0,18 m 
 moment (enl elementarfall 3, s 36), M=(q*l^2)/8= 1740,129379 Nm 
 Omräkning av spänningen enl eurokod = (kmod*kh*brottlast)/ƔM  32716764,6 Pa 
 vid beräkning av limträbalks böjmotstånd förenklas det till w= (b*h^2)/6 0,0023328 

  balkens spänning är Ϭ = M/W 745940,2344 Pa vilket är ok! 

 

 

 

Nedräkning av last till undre pelaren Värde Enhet 

   

   längd balk 3,1 m 

Reaktionslaster från avväxlingsbalk= (q*l)2 2245,328231 N 

   Egentyngd mellanbjälklag = 0,5 kN/m²  0,5 kN/m²  

nyttig last bjälklag enl boverket. 2 kN/m²  

   Ɣq(ogynnsamma lasteffekter för variabla laster) =  1,5 
 Ɣd(säkerhetsklasskoeficient)=   0,91 
 ƺ(säkerhetsklasskoeficient för permanenta laster) =  0,89 
 Ɣg (ogynnsamma lasteffekter för permanenta laster) = 1,35 
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ψ = reduktion av laster  0,7 
 

   qbjk,ed = Ɣd*ƺ*Ɣg*qbjk, egen *1,1+Ɣd*Ɣq *qbjk,nyttig *ψ=  2,51235075 kN/m² 

   på en balk med cc 600 blir linjelasten =  1,50741045 kN/m 

   totlängd=  3,8935 
 5 balkar * totlängd på varje balk(hälften av båda sidorna adderat med varandra) =  19,4675 m 

totallast på undre avväxlingsbalk =  29,34551294 kN 

total linjelast på undre avväxlingsbalken = totlast/balkens längd = qav 9,466294495 kN/m 

   upplagskraft undre avväxlingsbalk = (qav * (l²))/8 = 11,37138626 kN 

   total kraft på pelare N=  13,61671449 kN 

 

 

 

 

Pelare värde Enhet Kommentar 

Pelarens brottlast = 14MPa 
    Pelarens dimensioner = 0,13*0,13 

 
m² 

 b= 0,13 m 
 h= 0,13 m 
 A=arean= 0,0169 m² 
 E-modulen =  9,00E+09 

  β = är fast inspänd i ena sidan därför värdet 2 =  2 
  I = tröghetsmomentet = bh^3/12 2,38008E-05 m^4 

 i = tröghetsradien = √(I/A) 0,037527767 m 
 l = pelarens längd =  2,55 m 
 

    Kritisk last för pelare Ncr = (π²*E*I)/(β*l)² =  81199,5489 N 
 kh= för konstruktionsvirke =  1,029033661 

  kmod =  0,8 
  ƔM =  1,3 
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Omräkning av spänningn enl eurokod: 8865520,772 Pa 
 

    Ϭcr = (π²*E)/((β*l)/i)² = 1530161,476 Pa Vilket är ok! 



1 

 

Bilaga 3. Installationer 

 

Ventilation 

 

Tilluft 

Sträc
ka, 
Nr 

Län
gd, 
L, 
(m) 

Ens
kilt 
flöd
e 
(l/s) 

Flöd
e, 
Vprick

, 

(l/s) 

Volymfl
öde 
m^3/s 

An
sl, 
nr 

Innerdiam
eter, 
(mm) 

Hastig
het, 
ustreck, 

(m/s) 

(ρ*u^2
)/2, 
(Pa) 

R, 
(Pa/
m) 

R*L, 
(Pa) 

ζ(fås i R)-
Engångsmot
stånd 

Σ
ζ 

z=ζ*((ρ*u^
2)/2), (Pa) 

ustreck,

gem, 

(m/s) 
ζgr
en 

ζgren* 
((ρ*u^2gem

)/2), (Pa) 

Summa 
tryckförlu
ster i 
delsträck
an, (Pa) 

Summa 
tryckförlu
ster 
totalt, 
(Pa) 

1 3,45 10 10 0,01   80 1,8 1,944 0,8 2,76 0,55   51,06 3 1 5,4 59,23 59,23 

2 4,94 5 15 0,01   80 3 5,4 1,4 6,91 0,78   4,21 2,5 1 3,75 14,88 74,11 

3 4,22 5 20 0,02   100 2,5 3,75 1 4,25 1,1   4,12 3 1 5,4 13,75 87,86 

4 8,33 4,96 24,6 0,0249   100 3 5,4 1,4 
11,66

62 1,92   10,36 2,2 1 2,904 24,93 112,80 

5 0,4 
17,2

5 
42,2

1 
0,0422

1   160 2,2 2,904 0,4 0,16 10   29,04 0 1 0 29,2 142,00 

 
                  

  
          

 
  

 
                                tryckfall 476,03 
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Strypning, Tilluft 

Sträc
ka, 
Nr 

Län
gd, 
L, 
(m) 

Ens
kilt 
flöd
e 
(l/s) 

Flö
de, 
Vpric

k, 

(l/s) 

Volymfl
öde 
m^3/s 

An
sl, 
nr 

Innerdia
meter, 
(mm) 

Hastig
het, 
ustreck, 

(m/s) 

(ρ*u^2
)/2, 
(Pa) 

R, 
(Pa/
m) 

R*L, 
(Pa) 

ζ(fås i R)-
Engångsmo
tstånd 

Σ
ζ 

ζ*((ρ*u^
2)/2), 
(Pa) 

ustreck,

gem, 

(m/s) 
ζgr
en 

ζgren* 
((ρ*u^2ge

m)/2), 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster i 
delsträc
kan, 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster 
totalt, 
(Pa) 

Stryp
ning 

6 0,47 5   0,005   80 0,7 0,29 0,2 0,09 0,9   0,26 3 1 5,4 5,75   53,4 

7 1,52 5   0,005   80 0,7 0,29 0,2 0,30 0,9   0,26 2,5 1 3,7 4,31   69,7 

8 7,48 4,96   0,0049   80 0,7 0,29 0,2 
1,49

64 0,6   0,17 3 1 5,4 7,07   80,7 

9 1,99 17,2   0,0172   100 2,2 2,90 0,8 1,59 1,94   5,63 2,2 1 2,90 10,13   102,6 

 

 

 

 

 

Frånluft 

Sträc
ka, 
Nr 

Län
gd, 
L, 
(m) 

Ens
kilt 
flöd
e 
(l/s) 

Flöd
e, 
Vprick

, 

(l/s) 

Volymfl
öde 
m^3/s 

An
sl, 
nr 

Innerdiam
eter, (mm) 

Hastig
het, 
ustreck, 

(m/s) 

(ρ*u^2
)/2, 
(Pa) 

R, 
(Pa/
m) 

R*L, 
(Pa) 

ζ(fås i R)-
Engångsmot
stånd 

Σ
ζ 

z=ζ*((ρ*u^
2)/2), (Pa) 

ustreck,

gem, 

(m/s) 
ζgr
en 

ζgren* 
((ρ*u^2gem

)/2), (Pa) 

Summa 
tryckförlu
ster i 
delsträck
an, (Pa) 

Summa 
tryckförlu
ster 
totalt, 
(Pa) 

1 3,12 10 10 0,01   80 1,8 1,944 0,8 
2,50

32 0,17   80,330 2,5 1 3,75 86,58 86,583 

2 3,92 10 20 0,02   100 2,5 3,75 1 
3,92

8 0,4   1,5 2,6 1 4,056 9,484 96,067 

3 5,92 11,1 31,1 0,0311   125 2,6 4,05 0,8 
4,73

6 1,9   7,7064 2,1 1 2,646 15,08 111,156 

4 0,4 11,1 42,2 0,0422   160 2,1 2,64 0,4 0,16 10   26,46 0 0 0 26,62 137,776 

                 
tryckfall 431,58 
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Strypning, Frånluft 
 

Sträc
ka, 
Nr 

Län
gd, 
L, 
(m) 

Ens
kilt 
flöd
e 
(l/s) 

Flö
de, 
Vpric

k, 

(l/s) 

Volymfl
öde 
m^3/s 

An
sl, 
nr 

Innerdia
meter, 
(mm) 

Hastig
het, 
ustreck, 

(m/s) 

(ρ*u^2
)/2, 
(Pa) 

R, 
(Pa/
m) 

R*L, 
(Pa) 

ζ(fås i R)-
Engångsmo
tstånd 

Σ
ζ 

ζ*((ρ*u^
2)/2), 
(Pa) 

ustreck,

gem, 

(m/s) 
ζgr
en 

ζgren* 
((ρ*u^2ge

m)/2), 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster i 
delsträc
kan, 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster 
totalt, 
(Pa) 

Stryp
ning 

5 0,4 10   0,01   80 1,8 1,944 0,8 0,32 0,9   1,749 2,5 1 3,75 5,819   80,76 

6 
6,55

1 12   0,012   80 2 2,4 0,9 5,89 2,45   5,88 2,5 1 3,75 15,525   71,05 

7 
1,13

2 12   0,012   80 2 2,4 0,9 
1,01

88 1   2,4 2,1 1 2,64 6,064   90,00 
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Värme 

 

Värmedimensionering 

Sträc
ka, 
Nr 

Län
gd, 
L/2, 
(m) 

fram och 
tillbakaled
ningar L, 
(m) 

Effekt 
delsum
mor, 
Qprick, 

(W) 

Effe
kt, 
Qpric

k, 

(W) 

massfl
öde, 
Mprick, 

(Kg/s) 

An
sl, 
nr 

Innerdia
meter, 
(m) 

Hastig
het, 
ustreck, 

(m/s) 

(ρ*u^
2)/2, 
(Pa) 

R, 
(Pa/
m) 

R*L, 
(Pa) 

ζ-
Engångsm
otstånd 

Σζ*((ρ*u^
2)/2), 
(Pa) 

ustreck,

gem, 

(m/s) 
ζgr
en 

ζgren* 
((ρ*u^2ge

m)/2), 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster i 
delsträc
kan, 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster 
totalt, 
(Pa) 

1 1,45 2,9   294 0,007 10 12,5 0,061 
1,860

5 8 23,2 2706,45 5135,35 0,16 1 12,8 
5171,34

95 
5171,34

95 

2 5,6 11,2   779 0,0185 10 12,5 0,16 12,8 47 
526,

4 70 896 0,2 1 20 1442,4 
6613,74

95 

3 7,05 14,1   953 0,0227 10 12,5 0,2 20 70 987 70 1400 0,25 1 31,25 2418,25 
9031,99

95 

4 
0,83

8 1,676   
119

1 0,0284 10 12,5 0,25 31,25 100 
167,

6 78 2437,5 0,24 1 28,8 2633,9 
11665,8

995 

5 
1,81

6 3,632   
179

7 0,0428 15 16 0,24 28,8 65 
236,

08 4 115,2 0,24 1 28,8 380,08 
12045,9

795 

6 
1,40

4 2,808   
333

3 0,0794 20 21,6 0,24 28,8 43 
120,
744 4 115,2 0 0 0 235,944 

12281,9
235 

 

Sträc
ka, 
Nr 

Län
gd, 
L/2, 
(m) 

fram och 
tillbakaled
ningar L, 
(m) 

Effekt 
delsum
mor, 
Qprick, 

(W) 

Effe
kt, 
Qpric

k, 

(W) 

massfl
öde, 
Mprick, 

(Kg/s) 

An
sl, 
nr 

Innerdia
meter, 
(m) 

Hastig
het, 
ustreck, 

(m/s) 

(ρ*u^
2)/2, 
(Pa) 

R, 
(Pa/
m) 

R*L, 
(Pa) 

ζ-
Engångsm
otstånd 

ζ*((ρ*u^
2)/2), 
(Pa) 

ustreck,

gem, 

(m/s) 
ζgr
en 

ζgren* 
((ρ*u^2ge

m)/2), 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster i 
delsträc
kan, 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster 
totalt, 
(Pa) 

11 
12,3

37 24,674 524 524 0,0125 10 12,5 0,11 6,05 21 
518,
154 843,4463 5102,85 0,13 1 8,45 

5629,45
4 

5629,45
4 

12 0,2 0,4 77 601 0,0143 10 12,5 0,13 8,45 30 12 3 25,35 0,17 1 14,45 51,8 
5681,25

4 

13 1,45 2,9 173 774 0,0184 10 12,5 0,17 14,45 50 145 0 0 0,2 1 20 165 
5846,25

4 

14 
2,80

1 5,602 163 937 0,0223 10 12,5 0,2 20 65 
364,

13 6 120 0 0 0 484,13 
6330,38

4 
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Sträc
ka, 
Nr 

Län
gd, 
L/2, 
(m) 

fram och 
tillbakaled
ningar L, 
(m) 

Effekt 
delsum
mor, 
Qprick, 

(W) 

Effe
kt, 
Qpric

k, 

(W) 

massfl
öde, 
Mprick, 

(Kg/s) 

An
sl, 
nr 

Innerdia
meter, 
(m) 

Hastig
het, 
ustreck, 

(m/s) 

(ρ*u^
2)/2, 
(Pa) 

R, 
(Pa/
m) 

R*L, 
(Pa) 

ζ-
Engångsm
otstånd 

ζ*((ρ*u^
2)/2), 
(Pa) 

ustreck,

gem, 

(m/s) 
ζgr
en 

ζgren* 
((ρ*u^2ge

m)/2), 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster i 
delsträc
kan, 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster 
totalt, 
(Pa) 

16 
1,58

7 3,174 524 524 0,0125 10 12,5 0,11 6,05 23 
73,0

02 3 18,15 0,13 1 8,45 99,602 99,602 

17 2,13 4,26 75 599 0,0143 10 12,5 0,13 8,45 32 
136,

32 5 42,25 0 0 0 178,57 278,172 

 

Strypning 
 

Strä
cka, 
Nr 

Län
gd, 
L/2, 
(m) 

fram och 
tillbakaled
ningar L, 
(m) 

Effekt 
delsum
mor, 
Qprick, 

(W) 

Eff
ekt, 
Qpric

k, 

(W) 

massfl
öde, 
Mprick, 

(Kg/s) 

An
sl, 
nr 

Innerdia
meter, 
(m) 

Hasti
ghet, 
ustreck, 

(m/s) 

(ρ*u^
2)/2, 
(Pa) 

R, 
(Pa/
m) 

R*L
, 
(Pa) 

ζ-
Engångsm
otstånd 

ζ*((ρ*u^
2)/2), 
(Pa) 

ustreck

,gem, 

(m/s
) 

ζgr
en 

ζgren* 
((ρ*u^2g

em)/2), 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster i 
delsträc
kan, 
(Pa) 

Summa 
tryckförl
uster 
totalt, 
(Pa) 

Stryp
ning 

7 
0,5
37 1,074 485 485 

0,011
5 10 12,5 0,11 6,05 21 

22,
554 3 18,15 0,16 1 12,8 53,504   

5117,
85 

8 
0,5
37 1,074 174 174 

0,004
1 10 12,5 0,035 

0,612
5 3 

3,2
22 3 1,8375 0,25 1 31,25 

36,309
5   

6577,
44 

9 
0,5
37 1,074 75 75 

0,001
8 10 12,5 0,02 0,2 1 

1,0
74 3 0,6 0,25 1 31,25 32,924   

8999,
08 

10 
6,5
75 13,15 606 606 

0,014
4 10 12,5 0,13 8,45 30 

394
,5 5 42,25 0,24 1 28,8 465,55   

1120
0,3 

19 
0,5
37 1,074 77 77 

0,001
8 10 12,5 0,02 0,2 1 

1,0
74 3 0,6 0,13 1 8,45 10,124   

5619,
33 

15 
2,3
12 4,624 173 173 

0,004
1 10 12,5 0,035 

0,612
5 3 

13,
872 7 4,2875 0,17 1 14,45 

32,609
5   

5648,
64 

20 
0,5
37 1,074 163 163 

0,003
9 10 12,5 0,035 

0,612
5 3 

3,2
22 3 1,8375 0,2 1 20 

25,059
5   

5821,
19 

18 
0,5
37 1,074 75 75 

0,001
8 10 12,5 0,02 0,2 1 

1,0
74 2 0,4 0,13 1 8,45 9,924   

89,67
8 
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Sanitet 

 
Tappvattenledningar i koppar 

dimension för kallvatten 

1 diskbänk 

4 handfat 

2 toaletter 

2 dusch 

1 tvättmaskin 

1 badkar 

   

0,2+4*0,2+2*0,1+2*0,2+0,2=2,1  

Men man dim. För max 0,7 l/s 

  

dimension för varmvatten: 

2,3-2*0,1-0,2=1,9 

men man dim. För max 0,7 l/s 
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Fördelningsledningar: 

Kopparrör: 22*1 

  

Dimensionerande flöde: 

0,7+0,7+0,2= 1,6 l/s 

  

enligt sammanlagringskurvan ger det ett sannolikt flöde på 0,5 l/s då största ingående normflöde är 0,3 l/s 

Servisledningen dim. För 1,5-2 m/s 

Med PEM-ledning 25*2,3 (innerdiameter:25-2*2,3=20,4mm)  

Detta ger en hastighet på 1,5 m/s. Alltså är det okej med dimensionen 25*2,3 

  

Tryckfallet i servisledningen blir 1400 Pa/m, längd på ledningen =17,3 m vilket leder till ett totalt tryckfall på 24,22 kPa 

 

Dimensionering av tappvatteninstallationer     

                  

                  

Ledn. Nr Anslutet normflöde Ledningstyp dim. enl. kopp-tabell dim enl. förd.-tabell just 
tryckfall 
(Pa/m) meter 

tryckfall 
(kPa) 

1 0,2 (dusch) kopplings 15*1     3000 2,6 7,8 

2 0,1 (WC) kopplnings 12*1     3000 1,8 5,4 

3 0,2 (tvättställ) kopplings 15*1     3000 0,5 1,5 

4 0,2 (tvättställ) kopplings 15*1     3000 0,3 0,9 

5 0,2+0,2+0,2=0,6 fördelning 15*1 18*1   21000 0,6 12,6 

6 0,2 (diskbänk) kopplings 15*1     3000 4,6 13,8 

7 0,2 (tvättmaskin) kopplings 15*1     3000 1,5 4,5 

8 0,2+0,2=0,4 fördelning   15*1 18*1 4000 5,5 22 

9 0,2+0,2=0,4 fördelning   15*1 18*1 4000 0,3 1,2 

10 0,4+0,6+0,1+1=(2,1) 1,6 fördelning   22*1   12000 1 12 
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11 0,2 (dusch) kopplings 15*1     3000 3,6 10,8 

12 0,3 (badkar) kopplings 15*1     6000 0,2 1,2 

13 0,1 (WC) kopplings 12*1     3000 0,3 0,9 

14 0,2 (tvättställ) kopplings 15*1     3000 0,8 2,4 

15 0,2 (tvättställ) kopplings 15*1     3000 1,8 5,4 

16 0,2+0,3=0,5 fördelning   15*1 18*1 5000 1,1 5,5 

17 0,1+0,2+0,2=0,5 fördelning   15*1 18*1 5000 0,1 0,5 

18 0,5+0,5=1 fördelning   22*1   6500 0,5 3,25 

19 1 fördelning   22*1   6500 2,7 17,55 

Tappvattenledningar i koppar                 

 
Totalt spillvatten     

Enheter Normflöde(l/s) ∑Q (l/s) 

      

1 golvbrunn 1,5 1,5 

2 dusch 1,5 3 

2 toaletter 1,8 3,6 

4 handfat 0,6 2,4 

1 diskbänk 0,6 0,6 

1 badkar 0,9 0,9 

    ∑Q=12 

 
Enligt diagram för dimensionering av spillvattenledningar: diameter=75 mm 

 

        Detta ger ett sannolikt flöde på 1,6 l/s samt ledningsdimension: 100 mm och fall på 12‰ 

Men för att komma ner till frostfritt djup kommer ledningen vara brantare.  
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        Luftningsledning 
      Malmö DUT>-16°C och ett totalt normflöde=12 l/s 

      Enl. Bilaga B tabell 4: dimension på luftledningen= 75mm och ett fall på 12‰ 
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Dimensionering av spillvatteninstallationer 
    

       Ledn. 
Nr Anslutet normflöde Ledn. Typ Dimension (mm) 

enl. 
frl.anteckningar fall anm. 

1 1,5 (golvbrunn) anslutning 75 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 2 1,8 (WC) anslutning 100 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 3 0,6 (tvättställ) anslutning (40) i praktiken 50 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 4 0,6 (tvättställ) anslutning (40) i praktiken 50 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 5 1,5+0,6+0,6=2,7 samling 75 Bilaga B, tabell 3 ~10‰ 
 6 0,6 (diskbänk) anslutning (40) i praktiken 50 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 7 1,5 (golvbrunn) anslutning (40) i praktiken 50 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 8 0,6+1,5=2,1 samling 50 bilaga B, tabell 3 ~10‰ 
 9 1,5+0,6=2,1 samling 75 bilaga B, tabell 3 ~10‰ 
 10 2,7+1,8+2,1+5,4=12 samling 75 bilaga B, tabell 4 12‰ luft 

       11 1,5 (golvbrunn) anslutning 75 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 12 0,9 (bad) anslutning 50 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 13 1,8 (WC) anslutning 100 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 14 0,6 (tvättställ) anslutning (40) i praktiken 50 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 15 0,6 (tvättställ) anslutning (40) i praktiken 50 bilaga B, tabell 2 ~10‰ 
 16 1,5+0,9=2,4 samling 50 Bilaga B, tabell 3 ~10‰ 
 17 0,6+0,6=1,2 samling 50 Bilaga B, tabell 3 ~10‰ 
 18 1,8+1,2=3 samling 50 Bilaga B, tabell 4 ~14‰ luft 

19 2,4+3=5,4 samling 100 Bilaga B, tabell 3 vertikal 
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El 

 
Medeleffekt Pmn = (Pxn * tn )/T Pxn = Maskineffekt(kW), tn = drifttid(h), T = den 

betraktade tidsperioden(här: 24h) 

 

Ps  = Σn Pmn + √ Σn (Pxn - Pmn)² Ps = Sammanlagrad effekt (kW) 

 

s = Ps / (Σn Pxn) s = Sammanslagningsfaktor 

 

 

Ps  = 4,363 + √ 170,98=> Ps  = 17,44 kW 

 

s = 17,44/ 42,294=> s = 0,412 

 

 

 

Sammanslagna eleffekten = totala eleffekten * s  

 

S. eleffekt = 42,294 * 0,412 => S. eleffekt = 17,43 kW (På hela huset dvs alla tre faser.) 

 

17,43kW/3(faserna) = 5,81kW/fas  

 

5,81kW/fas/230V = 25,26 A    (ström per fas) 
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    Räknat på 24 h 

    Maskin 
Maskineffe
kt Px  (kW) 

Drifttid, t 
(h) 

Medeleffe
kt Pm , 
(kW) 

(Px - 
Pm )², 
(kW)² 

  Antal           

  1 
Luftbehandlingsaggreg
at 0,144 

12(behöv
er ej gå 

på 
dagarna) 0,072 0,01 

Gruppuppdelning 

8 
gruppe
r om 
10 A 

Belysning- och 
vägguttag: 
8*2,3(Maskineff.) och 
8*0,1(medeleff.)         

Tvättstuga/Hall     2,3 0,5 0,047 5,08 

Kök     2,3 0,5 0,047 5,08 

Vardagsrum     2,3 0,5 0,047 5,08 

Badrum/Installationsru
m     2,3 0,5 0,047 5,08 

garderob     2,3 0,5 0,047 5,08 

Sovrum     2,3 0,5 0,047 5,08 

Sovrum     2,3 0,5 0,047 5,08 

Badrum/Klädkammare     2,3 0,5 0,047 5,08 

  1 Värmepump 5,4 24 1,2 17,64 

  1 Diskmaskin 2,3 1 0,764 2,36 

  1 Mikrovågsugn 1 0,5 0,208 0,63 

  1 Tvättmaskin 2 1 0,515 2,21 

  1 Torktummlare 2,35 1 0,778 2,47 

  1 Spis 10,7 1 0,45 
105,0

6 

      42,294   4,363 
170,9

8 
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Bilaga 4. Ritningar 
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