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Sammanfattning 
Detta kandidatarbete syftar till att utöka kunskapen om värmeförsörjningen av ett småhus beläget 
i Malmö. Värmeförsörjningen skall ske med solpaneler i kombination med två ackumulatortankar 
för varmvattenlagring och en pelletspanna. 

Tekniken som undersöks är värmeackumulering i vatten över årstider för att tillgodose husets 
totala uppvärmningsbehov. Ackumulatortankar i kombination med solpaneler är allt mer 
förekommande i Sverige men än så länge inte för värmelagring över årstider. Att lagra värme över 
säsongerna uppfattas ofta som svårt och avancerat. Denna rapport kommer belysa många av 
desssa svårigheter och ge uppfattning om ett systems möjliga utforming och funktion. 

Utformningen på systemet blir en nedgrävd ackumulatortank som konstrueras för att passa denna 
specifika villa. Den nedgrävda tanken lagrar det varmvatten som skall lagras över säsongerna för 
att kunna värma huset under vinterperioderna. Varmvattnet kommer från solpanelerna som har 
sin absolut högsta verkningsgrad under sommarperioden, då uppvärmningsbehovet i sin tur är 
som lägst. 

Den stora frågan är om det går att försörja denna villa, under de klimatförhållanden som råder i 
Malmö, med solenergi som primär värmekälla och pellets som sekundär värmekälla? 

Efter att vissa antaganden gjorts, se ”Avgränsningar” nedan, och beräkningar utförts kommer vi 
fram till att under installationsåret kommer tanken laddas mellan maj och februari. Under denna 
period är huset utan värme och lämpligast vore om detta genomfördes innan huset tas i bruk. 
Under det första driftåret för systemet kommer förhållandena vara annorlunda jämfört med 
kommande driftår eftersom tanken måste värmas upp. Följande år kommer systemet att fungera 
undefär liknande, lite beroende på solinstrålningsmängden och temperaturförhållandena under 
det specifika året.  

18 stycken solfångare med en total area av 47 m2 kommer kopplas till den nedgrävda 
ackumulatortanken som dimensioneras till 190 m3. 

Under merparten av installationsåret lagras värme i vattnet till en temperatur av 90⁰. Eftersom att 
uppvärmningen av vattnet sker under merparten av detta år medför det att systemet ej är 
brukabart för uppvärmning av villan. 

Under kommande år produceras varmvatten till radiatorer vid behov av solfångare och 
ackumulerad värme från solfångare. Ackumulationen av värme sker framförallt under 
sommarperioden. 
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Summary 
The purpose of this bachelor´s report is to expand the knowledge about heat supply of a small 
house in Malmö.  The heat supply will be provided from solar panels in combination to two 
accumulator tanks which will storage the up heated water and a pellet boiler. 

The technique used here is warmth storage in water over seasons, which will provide the total 
need of heating for the house. Accumulator tanks in combination to solar panels gets more and 
more common in Sweden but this far it´s unusual to use it for storage over seasons. This 
report will highlight many of the difficulties associated whit heat storage and give information 
about a system's possible design and function. 

The design of this system is decided early on. An accumulator tank is placed 2 meters down in 
the earth on the backside of the house. This tank is constructed to fit this particular house. It´s 
supposed to store the heated water which will be used the following winter. The warm water is 
provided by the solar panels when they have their highest capacity and the need of heating is 
non-existing.  

The big question is if it´s possible to support this house in Malmö by energy from the sun as 
main source and pellets as secondary source?  

After a couple of guesses, limitations, see “Avgränsningar” below, and calculations the 
conclusions are that the first year of use the tank will be loaded between May and February. 
During this period the house will not be heated so best would be if this was done before the 
habitants move in. The conditions will be very different the first year compared to following 
years, since the water has to be heated up from a low temperature. The following years will be 
pretty much alike, only different according to outside temperature and solar radiation. 

18 solar panels with an area of 47 m2 will be installed and connected to the accumulator tank in 
the backyard, which has a volume of 190 m3.  

During most of the year, the installation year, heat is stored in water at a temperature of 90 ⁰C. 
Since the heating of the water is taking place during larger part of this year, the system is not able 
to function. 

In the years to come, hot water to radiators is provided by solar panels and accumulated heat 
from solar panels. The accumulation of heat occurs primarily during the summer period. 
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1 Inledning 
Ett av de hetaste diskussionsämnena just nu är energieffektivisering samt minimering av 
användningen av energi i samhället. Det är en nödvändighet att energianvändningen minskar. Vi 
måste vara rädda om jordens resurser och spara på våra naturtillgångar. Solenergin är en ren 
energikälla som aldrig tar slut. Kan man utnyttja denna energi till att värma sitt hem?  

Denna rapport handlar om hur man kan ta vara på solenergi för uppvärmning av ett småhus, en 
villa  på 149 m2, i Malmö. Begränsningen för huset är en maximal energianvändning på 13 MWh/ 
år. För att klara energikravet behöver vissa anpassningar göras, till exempel extra välisolerade 
väggar och isolerfönster som inte släpper ut värme. Hur kan vi på bästa sätt anpassa huset till att 
utnyttja solenergin? 

För att ta vara på solenergin väljs ett pulpettak med 22⁰ lutning mot söder som passar bra för 
montering av solpaneler.  Med denna lutning beräknar vi att kunna täcka omkring 60 % av 
uppvärningasbehovet varje år. Solen avger dock den största mängden upptagbar energi under 
sommarhalvåret. Detta resulterar i att vi måste kunna lagra värmen från solen under de kallare 
årstiderna. Detta görs genom att lagra varmvatten från solpanelerna i en stor nedgrävd 
ackumulatortank. Hur realiserar vi detta system? 

Syftet med rapporten är att komma fram till hur man bygger en villa på ett miljövänligt sätt med 
en miljövänlig energikälla för uppvärmning. Den stora frågan, som också är huvudfrågan i 
fördjupningsdelen, är: Hur kan man lagra värme från solinstrålningen över säsongerna? 

2 Metod 
För att samla information om arbetet har vi använt oss av rekommenderade böcker från 
projekthallen, trovärdiga Internetkällor. Utöver detta har vi kontaktat vissa återförsäljare för att få 
ytterligare produktinformation.  

Föreläsningarna i kursen har gett oss grunden till vad som måste planeras och dimensioneras när 
man konstruerar en villa. De har också gett oss en bild av hur man gör detta och i vilken ordning. 
Arbetsgången har därför följt föreläsningsgången ganska nära. Först planerade vi översiktligt hur 
vi ville att villan skulle se ut och vilket energisystem som var intressant. Därefter bestämde vi 
uppbyggnad av konstruktionsdelar, gjorde ritningar och beräknade effektbehov. Efter detta 
fattades beslut om installationer och installationsberäkningar utfördes. Fördjupningsarbetet har 
en installationsteknisk inriktning och det arbetet satte igång när vi uppnått tillräcklig kunskap 
inom detta område från föreläsningarna. De sista momenten blev att konstruera en 
konstruktionsdel och beräkna hållfastheten samt att göra ett noggrant materialval samt en enkel 
kostnadskalkyl. 

3 Resultat 

3.1 Husets utformning 
Huset som behandlas här är en tvåplansvilla på 149 kvm belägen i Malmö, se situationsplan i 
bilaga 1. Byggarean är 149 m2 medans den tempererade arean endast är 132 m2, vid beräkningar 
skiljer vi också på bruksarea, som är den area som går att använda, och biarea, som inte kan 
användas fullt ut, för beräkningar se bilaga A. 

För att huset skall passa för solpaneler väljs ett pulpettak med 22⁰ lutning riktat mot söder. Detta 
ger en hög takhöjd i ena änden av huset och en lägre i den andra. Nedervåningen kommer som 
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lägst ha takhöjden 2.6 meter men i köket och matrummet ökar takhöjden till 6.5 meter i den 
norra delen. Den mellersta delen av huset har en övervåning och därför är takhöjden på 
nedervåningen konstant 2.6 meter.  

Övervåningen har en takhöjd som varierar mellan 0 och 3.3 meter. Detta rum kommer att 
användas som vardagsrum med en dörr ut på altanen som finns över de västra delarna av huset. 
Eftersom altanen ligger på övervåningen är takhöjden i tvättstuga, badrum och sovrum 2.6 meter.  

Planlösningen finns uppritad i bilaga 2, men för att beskriva den översiktligt finns ett stort kök 
kombinerat med matsal på undervåningen. På undervåningen finns också 2 sovrum, ett som är 
litet större. Ett badrum och en tvättstuga kombinerat med pannrum finns också på bottenplan. 
På övervåningen finns endast ett rum, vardagsrummet, samt en uteplats.  

För att få en verklig bild av utformningen av huset samt planlösningen finns en sektionsritning 
bifogad i bilaga 3. 

3.1.1 Grunden 

Grundkonstruktion är en platta på mark, se bilaga 5, vilket är ett naturligt val då konstruktionen 
är enkel samt marken där villan skall placeras är plan. Marken består av morän, se figur 10, vilket 
ger goda geotekniska egenskaper för grundläggning. Plattan kommer att isoleras grundligt för att 
minska köldbryggor i gränsen mellan yttervägg och grund. Denna köldbrygga beräknas och 
genereras i dataprogrammen Consol, se bilaga C samt figur 1 och 2. I våtrummen installeras 
golvvärme under ett golvmaterial av klinker. I övriga rum täckas golvbjälklaget av ett 
ekparkettgolv, där finns ingen golvvärme.  

3.1.2 Taket 

Villans tak är som sagt ett pulpettak, se bilaga 5, för att underlätta montering av solpaneler väljas 
plåt som taktäckningsmaterialet. Svart plåt väljs för att plåten och solpanelerna skall smälta ihop 
så mycket som möjligt, detta för att passa in i landskapsbilden, se bilaga L för vidare information 
om materialval. Hela taket kommer inte luta eftersom det ska finnas plats för en terrass på 
övervåningen. Därför avslutas pulpettaket och där övergår mellanbjälklaget till att bli ett platt 
takbjälklag.  

Konstruktionen byggs i trä och med god isolering, detta ger en lätt och bra konstruktion i stora 
delar av huset. Dock uppstår ett problem med den fria takhöjden i matsalen. Över det öppna 
köket kommer takhöjden variera mellan 2.9 och 6.5 meter på en sträcka av ca 9.2 meter. För att 
bära taket krävs en takstolskonstruktion som klarar denna långa spännvidd. För att bära taket 
används en fackverkskonstruktion, se bilaga 5, av trä som även dimensioneras separat, se bilaga 
F. Denna kan man också fylla med isoleringsmaterial för att få ett lågt värmegenomgångstal på 
taket.  

På övervåningen finns endast ett rum, vardagsrummet, samt en uteplats. Vardagsrummet blir 
ganska litet, men för att rummet inte skall känns instängt kommer ingen vägg finnas till köket. 
Endast ett räcke kommer skilja vardagsrummet från den öppna takhöjden i köket. Detta gör att 
man kan se ned i köket från vardagsrummet och rummet kommer kännas större och ljusare.  

Monteringssätt tak 

Takfoten skall monteras så att ett tidsbeständigt skydd mot vind erhålls för bjälklagsisoleringen. 
Skivan tätspikas mot takstolar med hammarband. Hammarband färst med varmförzinkad spik i 
vertikal gående reglar  Skivan skall monteras med en vinkel så att luftning styrs förbi isoleringen 
samt utefter takets undersida. I Luftspalten monteras ett insektsnät (Träguiden, 2012c). 
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3.1.3 Väggar 

Husets ytterväggar tillhör den  bärande konstruktionen, se bilaga 5, och är utformade i trä med 
stående reglar. Stora mängder isolering ger ett lågt värmegenomgångstal och håller 
uppvärmningsbehovet nere. En liggande träpanel väljs som väggbeklädnad, dels för att den anses 
ha ett stort estetiskt värde men också för att den är ett miljövänligt material. En viktigt aspekt när 
ytterväggar konstrueras är tätheten vid fönsteranslutning. För att undvika köldbryggor via fönster 
måste dessa anslutningar vara täta så att inga läckflöden uppkommer, se bilaga 5. 

Innerväggarna delas upp i bärande och icke bärande. De bärande väggarna är lite tjockare och 
utformade för att bära mellanbjälklaget. Dessa väggar skall också stå emot brand bättre eftersom 
de ska se till att huset inte kollapsar vid en eldsvåda.  

Monteringssätt ytterväggar 

Infästningen av yttervägg mot betongplatta sker genom att väggreglar monteras mot syllen som 
är fäst i betongplattan med expanderade skruv för syllbetongplatta. Spikläkten fästs mot vertikala 
reglar eller vinskydd med varmförzinkad trådspik 100-3,4. Avståndet mellan översta och understa 
spikläkt skall vara 150 mm från pannelängden (Träguiden, 2012b). Liggande panel monteras med 
varmförzinkad spik 30 mm från brädans underkant samt med spikavstånd 600 mm. Träpanelen 
bör vara grund målad före uppsättning, som fuktskydd. Ångspärren kläms mot betongplattan.  
Mineralull infogas i utrymmet mellan vertikala reglar i 285 mm samt 45mm mineralullsplattor. 
Invändig väggbeklädnad i form av gipsskiva fästs mot vertikala reglar på väggens insida 
(Träguiden, 2012c). 

3.1.4 Utrymme för installationer 

I tvättstugan kommer förutom tvättmaskin och liknande vitvaror även installationer och 
uppvärmningssystem att installeras. Rummet tjänar därför två syften och behöver anpassas till 
båda.  

Uppvärmningen kommer främst att ske med solvärme, där vatten värms och sedan cirkulerar i 
värmarna. Men då solenergin inte räcker till behöver ett annat system ta vid. Kombinationen 
solpaneler och pelletspanna har visat sig fungera bra och därför väljs detta system. En 
pelletspanna behöver fyllas med pellets regelbundet samt tömmas på aska. Detta måste kunna 
göras smidigt för att en familj ska orka utföra detta underhåll. Smutsig aska och nytvättade kläder 
måste också kunna dela på samma rum. Därför blir utformningen och inredningen av detta rum 
mycket viktig.  

I tvättstugan kommer även elskåpet placeras samt fördelarskåpet till golvvärmen.  

3.2 Energi- och effektbehov 
Målet för villan är att hålla energibehovet och effektbehovet nere. En miljövänlig villa med låga 
uppvärmningskostnader är viktigt när val av tak och väggar genomförs. För att hålla 
energibehovet nere konstrueras välisolerade ytterväggar, bottenbjälklag och takbjälklag, se bilaga 
B. 

Ytterligare sätt att hålla nere energibehovet är att minska risken för köldbryggor genom att bygga 
ett tätt hus där läckluftsflödet minimeras. Dock tas här hänsyn till köldbryggorna, se bilaga C, när 
energi- och effektbehovet beräknas, se bilaga D och E. För att beräkna hur mycket värme som 
försvinner ut via köldbryggor i huset används dels karakteristiska värden för 
läckflödeskoefficienten. Den uppskattningsvis största köldbryggan, mellan bottenbjälklag och 
ytterväggar, genereras i dataprogrammet Consol, se figur 1 och 2. Resultatet av detta finns i bilaga 
C. 
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Effektbehovet för hela huset beräknas till QF = 4.8 kW, vilket visas i bilaga D. I bilaga D är även 
effektbehovet för varje rum beräknat, detta behövs nämligen vid dimensioneringen av 
radiotorsystemet, se bilaga G.  

Energibehovet för villan beräknas med hänsyn tagen till tappvarmvattenbehovet samt till 
uppvärmningstillskottet från solpanelerna. Resultatet av detta blir ett energibehov på  9.89 
MWh/år. Detta visar att energikravet, på 13 MWh/ år, uppfylls med god marginal. För 
beräkningar se bilaga E. 

 

 

 

 

Figur 1. Ritning genererad i Consol som beskriver hur värmen sprids i grundkonstruktionen, där rött representerar kallt.. 
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Figur 2. Ritning genererad i Consol som beskriver temperaturfördelningen i grundkonstruktionen, där rött är kallt och gult är varmare. 

3.3 Redovisning av beräknad konstruktion 
Husets stolthet är köket och matsalen som kommer ha en maximal takhöjd på 6.5 meter. Detta 
ger en enorm rymd och ett stort ljusinsläpp via stora fönster. Dock skapar denna takhöjd 
tillsammans med den stora spännvidden ett konstruktionsmässigt problem, hur skall taket bäras? 
Spännvidden blir nämligen för stor för att en hårdträbalk ska kunna bära taket. På taket skall det 
som sagt installeras solpaneler, vilket kommer ge taket en hög egentyngd som konstruktionen 
måste bära.  

Det finns två bra sätt att lösa denna konstruktionssvårighet. Det första är att helt enkelt använda 
en limträbalk istället för en hårdträbalk. Denna kan nämligen spänna över en längre sträcka samt 
bära en högre last. Det andra alternativet är att konstruera ett fackverk av hårdträ som bär taket 
och tar spännvidden utan problem. Det andra alternativet väljs. Anledningen till detta är att en 
limträbalk är relativt dyr och uppskattningsvis blir fackverket billigare. Dessutom är en 
fackverkskonstruktion intressantare att konstruera, se bilaga 5 för kompletta 
konstruktionsritningar och bilaga F för beräkningar.  

Det som beräknas är egentligen vilka dimensioner fackverket behöver vara för att klara alla olika 
brottgränskriterier enligt Eurokoderna. Slutsatsen blir att fackverket blir 9.92 meter långt, 0.530 
meter högt. De ingående stängernas dimensioner beräknas också, över- och underarmen får 
måtten 45*120 mm och diagonalerna får dimensionerna 45*70 mm och blir ca 0.7 meter långa. 
En fullständig beräkning finns i bilaga F. 

Materialet i fackverket bestäms till hårdträ typ C30, dimensionerna på över- och 
underarmsstången blir 45*120 mm och de tvärgående får dimensionerna 45* 70 mm. 

För att bära taket krävs flera fackverk, bredden på rummet är 5.94, c/c måttet är 1.2 m. Detta ger 
5 st fackverk. Vid beräkning av egentyngden av taket måste vi ta hänsyn till att 5 st ekvivalenta 
fackverk bär tyngden av taket.  

Beräkningar som utförs 

 Egenvikt 

 Snölast 
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Ingen nyttiglast beräknas då fackverket i taket inte går att beträda.  

Alla beräkningar har utförts i linje med Eurokoderna, bland annat EN 1995 för trä. Det 
dimensionerande brottgränstillståndet blir i underarmen, som testas för drag- och böjbelastning. 
Här når vi ett brottgränsvärde som är mycket nära 1, vilket vi siktar på. De övriga stängernas 
dimensioner väljs för att passa denna stång. Fackverket har antagits vara symmetriskt vilket gör 
att överarmsstången får samma dimensioner som underarmen. De tvärgående får en mindre 
dimension, men anpassas för att konstruktionen av fackverket skall bli bra. Med bra menas att vi 
vill ha samma bredd på över- under- och tvärgående stänger, tjockleken kan dock variera, för 
beräkningar se bilaga F. 

3.4 Redovisning av installationer 

3.4.1 Värmesystem 

För att ett hus ska vara beboligt krävs att huset håller en behaglig inomhustemperatur. Vilken 
temperatur detta är beror självklart på vem som bor i huset och vad de tycker är komfortabelt. 

Vanligt är att inomhustemperatur ligger omkring 20⁰C och kanske högre omkring 25⁰C i badrum. 
Men det räcker inte med att värma luften till dessa temperaturer och tro att detta skall bestå. På 
grund av strålning, ledning och konvektion, se figur 3, försvinner värme ut ur husen och 
inomhustemperaturen sjunker. Dessutom kan värme läcka ut ur springor och otäta dörrar och 
fönster. Att bygga ett tätt hus där värmeförlusterna minimeras är därför att sträva efter för att 
hålla nere energibehovet. 

 

Figur 3. En principskiss över hur värmen försvinner ut ur ett hus (Energimyndigheten, 2011a). 

Val av uppvärmningssystem 

Vid valet av uppvärmningssystem har fokus lagts på miljön. Att välja ett miljösmart alternativ för 
uppvärmningen av ett hus blir vanligare och vanligare. I detta fall har solenergi valts. Dock räcker 
inte solinstrålningen till för att säkert täcka uppvärmningsbehovet. Solpanelsystemet kombineras 
därför med en pelletspanna.  

Denna kombination passar bra eftersom systemen kan arbeta effektivt ihop. När solenergin inte 
räcker till för att hålla inomhustemperaturen uppe tar pelletsbrännaren vid. Därmed säkerställs att 
energibehovet för uppvärmning alltid uppnås.  

En annan fördel med denna kombination av system är att man utnyttjar de olika systemen då de 
har som högst verkningsgrad. Solpanelerna har naturligtvis sin största effekt under 
sommarhalvåret (förutsatt att vi bygger i Sverige) och då kommer dessa stå för hela 
uppvärmningsbehovet. Under sommaren har samtidigt pelletspannan sin lägsta verkningsgrad. 
Detta beror bland annat på att det krävs många start och stop eftersom behovet av uppvärmning 
är så litet. Dessutom blir spillvärmet stort då pelletsbrännaren ger större effekt än vad som krävs. 
Under vintern däremot finns inte mycket solljus för solpanelerna att motta och pelletsbrännaren 
kan användas kontinuerligt med långa gångtider (Svesol, 2012). Valet av panna blir en 
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pelletspanna så kallad biosolpanna, för produktinformation se bilaga G, med en ackumulatortank 
undertill. Detta gör att den tar lite mindre plats i pannrummet. 

Fördelar med Pelletspanna- och Solpanelsystemet 

 100 % förnybar energi, vid användande av miljömärkt pellets 
 Låg drift kostnad 
 Bekvämlighet; få servicetillfällen då solpanelerna genererar värmen 
 Längre livslängd på pelletspannan tack vare mindre användning och färre start/stopp 

Nackdelar med Pelletspanna- och Solpanelsystemet 

 Pelletspannan kräver underhåll och tömning av aska 
 Tar stor plats med panna, ackumulatortankar och solpaneler. 
 Dyr installationskostnad 

(Värmebaronen, 2012)  

Solpanelerna tar upp solens värme genom ett värmemedium. Detta medium överför värmen till 
det vatten som leds runt i huset för att värma golv och element, via en inbyggd värmeväxlare i en 
ackumulatortank. För att temperaturen i vattnet från solpanelerna skall räcka för uppvärmning 
väljs stora element, se figur 4 och 5, under alla fönster samt golvvärme i badrum och 
tvättstuga/pannrum (Svensk Solenergi, 2012). För att utnyttja detta system vidare och ta vara på 
ännu mer värme från solen utvecklar vi ett värmelagringssystem, se fördjupningsdelen ”Att ta 
vara på solens fulla uppvärmningskapacitet” nedan. Varmvattnet som inte behövs för 
uppvärmning lagras skall istället i en stor tank utomhus. Detta varmvatten skall kunna lagras, se 
fördjupningsuppgiften nedan samt bilaga 6 och H, över säsongerna för att sedan värma huset 
under vintern. 

 

Figur 4. Valda radiatorer i genomskärning.  

 

Figur 5. Valda radiatorer. 
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Miljöaspekten 

En stor fördel med pelletspannan är att den matas med förnyelsebart pelletsbränsle. Därför deltar 
inte pelletsbrännaren till växthuseffekten. Ofta är verkningsgraden över 90 %, alltså tas stor del 
av energin tillvara vid förbränning (CTC, 2012). 

Ekonomiaspekten 

Ett av de största orosmomenten när det gäller uppvärmningen av en villa är kostnaden. Hur 
energipriserna ska ändras under året eller från år till år. Är man beroende av en energiråvara har 
man inte mycket annat att göra än att ta fram plånboken när priserna stiger. Om man inte råkar 
vara beroende av en gratis energikälla, som solen. Självklart är det inte gratis att installera ett 
solpanelsystem men själva solstrålarna är helt gratis. Pellets kostar givetvis pengar, men har under 
åren haft en jämn och lång kostnad. 

 

 

Figur 6. Prisutveckling för energiråvaror 

Ovanstående diagram, figur6, visar, på 2008 års priser, att pellets (och solen) har den jämnaste 
prisutvecklingen utan toppar eller dippar. Det visar också att el och oljeuppvärmning ligger långt 
över pelletsnivån. Detta är dock en prisutveckling för energiråvarorna och den tar inte hänsyn till 
installationskostnaderna.  

 

Figur 7. Genomsnittliga energianvändningen över året i Sverige. 

Ovanstående diagram, figur 7, visar istället en genomsnittlig energianvändning som en 
”normalvilla” kräver under ett år, alltså när energin behövs. 
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Figur 8. Uppvärmningskostnad per år beroende på energiråvara. 

Ovanstående diagram, figur 8, utformades av Energimyndigheten med sifferuppgifter från 2008 
och visar på att pellets kombinerat med solenergi som energiråvara är det billigaste alternativet 
oavsett prisvariationer under året. Men fortfarande är siffrorna baserade på snittvärden och ingen 
hänsyn har tagits till inversteringskostnaden (100% Förnybar Värme, 2012a). 

Användarvänlighet 

För att detta system ska bli smidigt måste man i förhand fundera på hur pannan skall fyllas på, 
hur den skall tömmas på aska och vart man ska ha pelletslagret som krävs för att elda.  

Placeringen av pelletspannan är i tvättstugan och där finns en ytterdörr, vilket gör tömning av 
aska smidigt. Att pelletspannan sitter över ackumulatortanken gör också att man inte behöver 
böja sig ner för att tömma ut askan. Förrådet för pellets kommer att vara ute på gården i ett 
förråd. Men ett litet lager måste få plats inomhus (100 % Förnybar värme, 2012b). 

För dimensionering av radiator- och golvvärmesystem samt beräknande av tryckfall se bilaga G. 

3.4.2 Fördjupning ”Att ta vara på solens fulla uppvärmningskapacitet” 

För att ta vara på all solvärme som genereras under sommaren dimensioneras en stor vattentank 
nergrävd i marken bakom huset. Därifrån leds vattnet till golvvärmen och radiatorerna, se bilaga 

6 för ritning, ibland via en blandare som sänker temperaturen till 55⁰C som är 
framledningstemperaturen till elementen.  Behövs vattnet värmas ytterligare leds det via 
pelletspannan. Den mindre ackumulatortanken som är placerad inomhus lagrar tappvarmvattnet 

vid en högre temperatur, ca 65⁰, för att undvika legionellarisken.  Detta system beskrivs 
utförligare i bilaga H. 

För att få ut så mycket solenergi som möjligt skall solpanelerna riktas åt rätt väderstreck med rätt 

lutning. 22⁰ lutning mot söder ger en god solupptagning under sommarhalvåret, den har därför 
valts. Dock skall man inte tro att det endast genereras solvärme under soliga dagar utan vattnet 
värms även då det är molnigt.   

En annan dimensioneringsfråga är hur stor area solpaneler huset behöver för sin uppvärmning. 
Detta skall beräknas för varje hus individuellt, se bilaga H. Om det, som i detta fall, skall lagra 
övervärme i en tank finns det en fördel med att ha så många paneler att man håller tanken varm 
länge. Utformningen av systemet som beskrivs nedan visas även i bilaga 6. 

I södra delarna av Sverige kan solenergin generera 900 – 1000 kilowattimmar per kvadratmeter 
solpaneler, detta sker under de varmaste månaderna april till september. Panelerna kan generera 
huvuddelen av varmvattenbehovet under 4 till 6 månader av året. Detta gäller därför även för 
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detta hus, placerat i Malmö. För plana solpaneler är årsutbytet omkring 300 till 530 
kilowattimmar per kvadratmeter (Energimyndigheten, 2011b). 

Avgränsning 

Husets utformning kommer att medföra stora övertemperaturer vid de fönsterpartier som finns i 
huset. Man skulle med fördel kunna minska ventilationsbehovet genom att använda radiatorerna 
för kylning under dessa perioder.  Detta kommer inte att undersökas i denna uppsats. 

För att mer exakt kunna uppskatta energiförlusterna i systemet skulle komplexa numeriska 
modeller behöva konstrueras i exempelvis Comsol eller Matlab. Ingen sådan modell har 
konstruerats i denna uppsatts. 

 Livslängden på systemet kommer inte beräknas. Endast installationsåret samt ett allmänt driftår 
kommer undersökas.  

Vissa temperaturer kommer redovisas men rapporten syftar inte till att undersöka 
temperaturtillståndet i tanken. Endast energitillståndet för detta specifika hus över månader. 

Beräkningarna genomförs med ” värsta tänkbara” värden. Systemet kommer därför med största 
sannorlikhet vara överdimensionerat. 

Metod 

Arbetet startade med informationssökning för att ge en djupare förståelse i hur 
ackumulatortankar, solfångare och pelletkaminer fungerar, dels tekniskt men framförallt i 
kombination med varandra. Informationssökningen har till största del genomförts via internet. 
Detta för att mycket av informationen gällande värmesystem laddats upp på bilda via KTH, samt 
för att det finns ett stort utbud av producenter och återförsäljare vars produkter beskrivs på 
respektive hemsida.   

Vid dimensionering av ackumulatortanken för långvarig värmelagring har termodynamiska 
beräkningar utförts. Dessa har till största del grundat sig på kurslitteratur. För energiförlusterna 
som uppstår under värmeackumulering används den approximativa metoden ” Lumped 
capacitance method”, den beskrivs utförligare nedan.  De energiberäkningar som genomförts 
redovisas månadsvis och i kWh.  

Förutsättningar 

Värmeackumulering i vatten är ett relativt bra sätt att spara värme över tid.  Ett bra sätt att avgöra 
ämnets förmågan att hålla värme är att kontrollera  ämnets termiska tröghet, eller specifika 
värmekapacitet. Vattnets termiska tröghet eller specifika värmekapacitet, Cp är 4.19*103, se figur 
9.  

Ämne Cp    J/(kg 

⁰K) 
 
Järn                      
 
Aluminium         
 
Vatten                         
 
Etanol          

 
0.0449 
 
0.897 
 
4.19 
 
2.44 

  
Figur 9. Tabell över olika ämnens värmekapacitet, vilket speglat förmågan att hålla värme (Chalmers institution för 
installationsteknik).  
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Ovanstående tabell, se figur 9, visar att vatten lämpar sig bra för värmeackumulering och därför 
är det också  vanligt med vattenburna värmesystem. 

Geografisk Information 

 

 

Figur 10. Bilden ovan visar jordartsutbredningen i Sverige, här utläsas att huset är beläget på jordarten morän (Törnqvist, C). 

 

 

 

Figur 11. Temperaturförändringar för orörd lerigmorän i Stockholm (Törnqvist, C). 

Årsmedeltemperaturen för marken i Malmö, se figur 10,  är 2⁰C högre än i Stockholm 

(SMHI,2012) vilket förväntas ge en förskjutning av kurvan2 ⁰C. 
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Ur diagrammet, se figur 11, kan utläsas att marktemperatur vid 6 meters djup är ungefär konstant 

under året. TMark =  6 +2 = 8⁰C vid 6m djup i Malmö. 

Anknytning till denna villa 

 Vattnet som leds från olika ledningar till uppvärmningssystemet kommer att ha följande 
temperaturer. 

Farmledningstemperatur för radiatorer = 55 ⁰C 

Returtemperatur radiatorer  =  50 ⁰C 

Framledningstemperatur  golvvärme = 55 ⁰C 

Returtemperatur golvvärme = 50 ⁰C 

Dessa värden är hämtade från beräkningarna av värmesystemet i huset. Temperaturminskningen i 

radiatorsystemet och golvväresystemet är 5 ⁰C. 

Husets uppvärmningsbehov 

Medeltemperaturer i Malmö 2011 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

0⁰C 0⁰C 1⁰C 5⁰C 10⁰C 15⁰C 16⁰C 16⁰C 13⁰C 9⁰C 5⁰C 2⁰C 
Figur 12. Denna tabell är hämtad från SMHI´s hemsida (SMHI, 2012). 

Vinter perioden 

Under december –mars har huset det största uppvärmningsbehovet. Detta tidsintervall benämns i 
arbetet som vinterperioden, se figur 12. 

Höst och vår perioden 

Under april-maj samt oktober-november ha huset ett mindre behov av uppvärmning . Dessa 
tidsintervall benämns i arbetet som höst/vår perioden, se figur 12. 

Sommar perioden 

Under juni-september behöver huset endast värmas under nattetid, då behövs istället kylning 
under dagarna. Denna tidsintervall benämns i arbetet som sommarperioden, se figur 12.  

Tillgänglig energi hos solfångarna 

Med valda solfångare kan, enligt återförsäljaren, nedstående mängd energi produceras, se figur 13. 

 Jan  Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
kWh/m2 7 23 37 60 82 57 45 45 45 60 25 18 
Tot.kWh 330 1081 1739 2820 3854 2697 2115 2115 2115 2820 1175 856 

Figur 13. Informationen i tabellen är hämtad från Svesols hemsida. (Svesol, 2012c) 

Uppvärmning av hela tanken utan skiktning 

Den tillgängliga energin från solpanelerna höjer temperaturen i vattnet olika mycket varje månad 
beroende på solinstrålningsmängden, se figur 14. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

∆t/månad 
i ⁰C 

1.49 4.88 7.86 12.75 17.42 12.19 9.56 9.56 9.56 12.75 5.31 3.91 

Figur 14. Denna tabell har beräknats ur formel (1:15a) som hittas i bilaga H. 

Flöden i radiator och golvvärmesystem 

Maxflöde i radiatorer beräknas till 0.085 * 2 = 0.17kg/s. 
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 Maxflöde för golvvärmesystem är försumbart i jämförelse med flödet genom radiatorerna. 

Utformning av ackumulatortankarna 

För att kunna utnyttja den största mängden av solpanelers potential för villan måste vissa 
parametrar optimeras.  

 Solpaneler har störst utbyte när de är i placerade i söderläge med vinkel minimum 
20⁰. 

 Vatten avger värme snabbt i förhållande till de tidsintervall som vi vill ackumulera 
värmen.  Detta medför ett isolerbehov, 2 m mineralull används. 

 Tanken som nyttjas för värmeackumulation över årstiderna skall vara beläget på ett 
markdjup med små temperaturdifferenser sett över året. 

 Tankvolymen måste vara tillräckligt stor för att kunna hålla den mängd vatten som 
behövs för att lagra 9000 kWh mellan rukbar temperatur och 90 ⁰C.  

 Ledningarna från tanken in till huset skall vara konstruerade så att värmeförlusten 
under transport minimeras. Detta uppnås bäst genom rör av typ DN32 (Jarfelt, U). 

 Tanken skall konstrueras så att en perfekt skiktning av vattnet kan antas.  

För utformning och dimensionering av den nedgrävda ackumulatortanken se bilaga H.  

Teknisk utformning 

Hjärtat i uppvärmningssystemet är en stor ackumulatortank med en motströms integrerad 
värmeväxlare kopplad till 18 stycken solfångare med en total area av 47 m2. 

Tanken är belägen på husets baksida och nergrävd till ett djup av 6 m. Den är konstruerad av 
koppar och isoleras på utsidan med 2 m tjockt lager mineralull. Volymen på tanken blir 190 m3 

för att kunna rymma vattenmängd som krävs, detta är beräknat ur ekvation 1.15 i bilaga H. 

För att försäkra oss om en god skiktning så har tankens ovansida kopplats till en blandare med 
hjälp av ett laddkoppel.Laddkopplets funktion är att, när för små temperaturdifferenser uppstår i 
tanken, tillsammans med en cirkulationspump skicka en del av vattnet till en blandare där vattnet 
värms till korrekt temperatur för att sedan matas in i tanken igen. Blandaren kompenserar för 
distributionsförlusterna som uppkommer i rör mellan blandare och tank. 

Temperaturdifferenserna kontrolleras med hjälp av fem stycken temperaturangivare placerade 
med 800 mm mellanrum jämt över tankens kortsida i vertikalled.  Dessa har två funktioner. Dels 
att kommunicera med laddkopplet för att reglera flödet av varmvatten i det fall att skiktningen i 
tanken inte skulle vara godtagbart. Dels att bestämma vilket skit av tanken som vatten till 
tappvarmvatten och radiatorer skall hämtas ur. 

Vattnet som skall användas vid uppvärmningen av huset hämtas från tankens rvå skikt för att 

blandas till 55⁰C. Detta vatten leds fram till radiatorsystemet med en cirkulationspump kopplat 
till tre stycken blandare. Den första blandaren förser laddkopplet med varmvatten. Den andra 
blandaren kan tillföra varmvatten eller kallvatten till framledningsvattnet för radiatorerna vid 
behov. Den tredje blandaren kan tillföra kallvatten eller varmvatten till framledningsvatten för 
golvvärmen vid behov. Efter respektive blandare finns en till cirkulationspump som matar ut 
korrekt mängd vatten till ackumulatortank , radiatorsystem respektive golvvärmesystem. 

I tanken uppstår två skikt: 

 Ett vattenskikt med 90⁰C. Detta skikt kommer att benämnas som laddskiktet.  

Ett vattenskikt med 50⁰C. Detta kommer att benämnas cirkulationsskiktet. 
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Vattnet som skall användas vid uppvärmningen av huset hämtas från bägge dessa skikt och 
blandas för att uppnå korrekt framledningstemperatur. Under sommarperioden så värms allt 

vatten i ackumulatortanken till 90⁰C. Laddskiktet består alltså av hela tankens volym i denna 
tidpunkt. 

När uppvärmningsbehovet startar oktober månad blandas 8.42 m3 vatten med temperatur 90⁰C 

med 6.28 m3 vatten med temperatur 8 ⁰C. Den totala volymen blir 14.7 m3 och den totala 

temperaturen blir 55 ⁰C.  Detta vatten cirkulerar i radiatorsystemet under ett dygn. Vid returen 
töms 6.28 m3 av vattnet och endast 8.42 m3 returneras till tanken. Detta för att tanken inte skall 

överbelastas. Returtemperaturen vid tanken är 50 ⁰C. Detta vatten skapar cirkulationsskiktet.   

Efter det första dygnet blandas vatten från cirkulationsskiktet med vatten från laddskiktet för att 

uppnå framledningstemperatur 55 ⁰C. Andel vatten från cirkulationsskitet är 12.87 m3 och från 
laddskiktet 1.83 m3. Returvattnet leds in i cirkulationsskiktet. 

Energin från varje månad går till återvärma vatten från cirkulationsskiktet till laddskiktets 
temperatur.Detta får till följd att vid månader med energiunderskott kommer cirkulationsskitets 
volym öka i samma takt som leddskiktets volym minskar. 

 

Figur 15. En beskrivande illustration äver skiktens rörelse i lagringstanken. 

När hela tankens volym består av ett cirkulationsskikt kommer detta vatten att blandas med 
vatten från den inomhusbelägna ackumulatortanken för att nå korrekt framledningstemperatur, 
se figur 15.  

Rören från den nergrävda ackumulatortanken är belägna på samma markdjup som tanken.  

Skiktningens betydelse för energiberäkningarna. 

Om man kan kontrollera skiktningen i en ackumulatortank kan man också maximera mängden 
brukbar energi. Varmt vatten har lägre densitet än kallt vatten vilket gör att en naturlig skiktning 
uppkommer i alla vattensamlingar. Mekaniskt åstadkoms detta genom att vattnet som tas in i 
tanken matas in där temperaturdifferensen mellan vattnet är minimal. 

I en ackumulatortank är detta speciellt viktigt eftersom det ger en större mängd brukbar energi då 
vattnet i toppen på tanken kan vara brukbart som värmemedium medans det i botten kan ha en 
för låg temperatur.  Om det skulle råda en total blandning av allt vatten i tanken, skulle det 
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resultera i att vattnet många gånger skulle ha en för låg temperatur för att brukas. Mängden 
brukbar energi i tanken är större men dess energimängd är den samma. 

För denna tank har detta en speciellt avgörande betydelse eftersom volymen vatten är ovanligt 
stor och, dessutom är cirkulationsvolymen stor i förhållande till tankvolymen. 

Energiförluster i tanken 

För att tideffektivisera bräkningar för energiförlusterna i tanken har ”The Lumped capacatance 
method” används, se bilaga H. The Lumped capacatance method är en enkel och vanligt 
förekommande metod för att undersöka temperaturförändringar i en solid när dess termiska 
omgivning ändras. Först beräknas hur stort det maximala temperaturfallet är. Därefter kan man 
beräkna vilket energiförlust det temperaturfallet ger.  

Hur mycket kan tanken laddas under installationsåret? 

Systemet bygger på att vatten av en temperatur på 90 ⁰C lagras i tanken efter sommarperioden. 

Detta uppnås inte under installationsåret eftersom att allt vatten måste värmas från 8 ⁰C och 
tankens energiinnehåll är noll. 

Under perioden juni till september finns inget uppvärmningsbehov av huset. Vilket betyder att all 
energi lagras i tanken . Detta är dock en otillräcklig energimängd och höjer endast temperaturen 

på vattnet till ca 40 ⁰C.  

Detta leder till att energi måste tillföras tanken en längre tid. Ur tabell ”Uppvärmning av hela 

tanken utan skiktning” ses att tankens hela volym är 90 ⁰C i februari om all solenergi används för 
att värma vattnet i tanken. 

Man kan även urtyda att installationen av tanken med fördel genomförs i maj för att minimera 
tiden tills laddningsskiktet tar upp tankens hela volym. 

Uppladdningen av tanken kommer under första året att se ut som följer.  Kalkylerat med ekv 
1.15a i bilaga H. 

I början på vinterperioden anses tanken endast bestå av ett laddskikt. 

Återvärmning av returvattnet under vår-, höst- och vintermånaderna 

Returvattnet i tanken måste alltid återvärmas 5 ⁰C för att uppnå framledningstemperaturen, detta  

kräver 85.476 kWh/dygn. Beräknat enligt 1.15 i bilaga H. Denna tabell har legat till grund för 
tankens dimensionering. 

Månader med uppvärmningsbehov 

Månad Energibehov per månad Tillgänglig energi Överskottsenergi 

Okt 85.476kWh 
*31=2649.75kWh  

2820kWh 170.25kWh 

Nov 85.476kWh *30= 
2564.28kWh 

1175kWh -1389kWh 

Dec 85.476kWh 
*31=2649.75kWh 

856Wh -1793kWh 

Jan 85.476kWh 
*31=2649.75kWh 

330kWh -2319.75kWh 

Feb 85.476kWh 
*28=2393.33kWh 

1081kWh -1312.75 kWh 

Mar 85.476kWh 
*31=2649.75kWh 

1739kWh -910kWh 
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Apr 85.476kWh *30= 
2564.28kWh 

2820kWh 255.72kWh 

Maj 85.476kWh 
*31=2649.75kWh 

3854kWh 1204kWh 

Figur 16. Tabellen ova är beräknad ur formlerna i datablad från svesol  i bilaga H (Svesol, 2012c). 

Korregering för energiförluster 

Måna
d 

Överskottsener
gi 

Tankförlus
t 

distribueringsförlu
st 

Tot. 
förlust 

Korrekt 
överskottsener
gi 

Okt 170.25kWh 255.15kWh 154kWh 409.15kW
h 

-238.9 kWh 

Nov -1389kWh 237.20kWh 149 kWh 386.2kWh -1775.2 kWh 
Dec -1793kWh 219.26kWh 154kWh 373.26kW

h 
-2166.26 kWh 

Jan -2319.75kWh 201.31kWh 154kWh 355.31kW
h 

-2675.06 kWh 

Feb -1312.75 kWh 183.36kWh 139kWh 322.36kW
h 

-1635.11 kWh 

Mar -910kWh 165,41Wh 154kWh 319.41kW
h 

-1229.41 kWh 

Apr 255.72kWh 147.47Wh 149 kWh 296.49kW
h 

-40.77 kWh 

Maj 1204kWh 129.52Wh 154kWh 283.52kW
h 

920.48 kWh 

Figur 17. Tabellen ovan är beräknad ur formlerna 1.3-1.11 och 1.17 i bilaga H. 

Ur figur 16 och 17 kan vi urskilja att den tillgängliga energin endast är tillräcklig i maj månad för 
perioden med uppvärmningsbehov.  Det totala energi underskottet fram till maj månad är 
9759.83kWh. 

Den lagrade energin från sommarperioden distribueras ut från och med oktober.  

Under sommarperioden laddades tanken med 8814 kWh. 

Denna energi är tillräcklig för att kompensera för energiunderskottet fram tills ungefär en vecka 
in i mars. Sedan måste tanken inomhus bidra. Under mars och april kommer den biosolpannan 
att bidra med 945.83 kWh. 

Tappvattenvärmning över året 

Det dimensionerade effektbehovet för tappvatten är 2400 kWh/år. Här antas att denna energi 
distribueras jämt över året. Det vill säga 200 kWh/månad. 

Denna energi hämtas med fördel från den inomhusbelägna biosolpannan.   

Biosolpannan är inte dimensionerad för längre energilagring. Detta betyder att under dagar med 
låg solinstrålning kommer vattnet i förrådsberedaren att värmas av pelletskaminen (Svesol, 
2012c). Den är kopplad till två stycken solfångare med en total area av 5.2 meter.  

Tabellen redogör för den energi som produceras för tappvatten och lagras i biosolpannan, se 
figur 18.  

 Jan  Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
kWh/m2 7 23 37 60 82 57 45 45 45 60 25 18 
Tot.kWh 36.55 120.06 193.21 313.2.14 428.04 297.54 234.9 234.9 234.9 313.2 130.05 93.96 
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Figur 18. Fakta i tabellen tagen ur Svesol datablad (Svesol, 2012c). 

Ur denna tabell, se figur 18, kan urskiljas att tappvattenbehovet under sommar och vår period 
samt oktober månad i teori kan tillgodoses med solenergi.  Den överskottsenergi som produceras 
kan inte tillgodoses utan är förlorad. 

Under november månad samt vinterperioden så finns ett energiunderskott. Detta måste 
kompenseras för genom eldning av pellets. 

Månad Energibehov Teoretiskt 
energiunderkott 

Nov 200kWh 69.5 kWh 
Dec 200kWh 106.04 kWh 
Jan 200kWh 163.45 kWh 
Feb 200kWh 79.94 kWh 
Mar 200kWh 6.79kWh 
 Figur 19. Tabellen ovan bygger på energibehovet som behövs för tappvarmvatten enligt beräkningarna för villan i bilaga G. 

Under månaderna i tabellen ovan, se figur 19, måste biosolpannan tillföras en effekt av 425 kWh 
från pellets.  

3.4.3 Ventilationssystem 

Kraven på ett bra ventilationssystem är att huset förses med frisk luft vid en behaglig temperatur. 
Ventilationen anpassas givetvis direkt efter invånarnas behov och önskemål. Den bästa 
kvalitetsstämpeln på god ventilation är att ingen märker av den, vanligt är då att det endast märks 
när ventilationen inte fungerar. När det är för varmt eller för kallt i huset eller om köket fylls med 
matos varje gång spisen används och så vidare.  

För att uppnå en god ventilation krävs att systemet är anpassat till huset. Alla olika system passar 
olika typer av hus. För att vara säker på att ventilationen är tillräcklig finns det krav från Boverket 
för både tilluft och frånluft, se beräkningar i bilaga I. Följer man dessa har man goda möjligheter 
till en ventilation som inte märks.  

Val av ventilationssystem 

Att ventilera ett hus kan leda till stora värmeförluster och därmed energiförlufter. Om varm luft 
ventileras bort och kall uteluft ventileras in måste man kompensera för temperatursänkningen 
och då ökar uppvärmningsbehovet. För att undvika detta skall ett system med värmeåtervinning 
installeras i detta hus. Systemet blir en till- och frånluftsvärmeväxlare (FTX-system) där möjlighet 
finnas att styra både tilluften och frånluften i systemet, se figur 20. Ett sådant system minskar inte 
bara energianvändningen utan även driftskostnaderna för huset.  

 



2012-05-08 
 

23 
 

 

Figur 20. Från- och tilluftsventilerat hus med värmeväxlare i princip (Svensk Ventilation, 2012a). 

En ytterligare aspekt man bör ta hänsyn till när man väljer ventilationssystem är vart i landet man 
bor. I ett land som Sverige varierar temperaturerna mycket från norr till söder och därför är det 
inte säkert att ett system som passar bra i Småland passar bra i Norrland. Med ett FTX-system 
kan man dock styra till- och frånluften och på så vis anpassa systemet beroende på vart huset är 
placerat (Svensk Ventilation, 2012b). 

Energibesparingen man gör när man installerar ett FTX-system har beräknats av 
Energimyndighetens Testlab. Resultaten av denna undersökning är att det går att spara mellan 
3000 och 6000 kilowattimmar per år i ett tätt hus (Energimyndigheten, 2011c). 

Hur fungerar systemet 

Det finns två olika system för luftdrivna värmeväxlare. Dels finns plattvärmeväxlare och dels 
finns rotenande värmeväxlare. Båda systemen bygger på att den varma frånluften skall värma upp 
den kalla tilluften på vägen ut ur huset samtidigt som tilluften är på väg in i huset. En nackdel 
med värmeväxlare är att de kan låta en del från fläktarna och placeringen av systemet blir viktig. I 
detta hus placeras värmeväxlaren på övervångingen vilket ofta rekommenderas. Detta för att man 
vill ta in frisk luft högre upp från marken och eftersom systemet inte stör lika mycket. Tack vare 
pulpettaket fås en naturlig placering av systemet längs ena väggen (Svensk ventilation, 2012c). 

Roterande värmeväxlare 

Den roterande värmeväxlaren har en annorlunda konstruktion och är istället uppbyggd kring ett 
roterande hjul som består av veckade aluminiumprofiler. Den varma luften värmer upp profilen 
som i sin tur värmer upp tilluften, se figur 21. En nackdel med systemet är att det finns en risk att 
förorend frånluft läcker över till den rena tilluftssidan. Det är av denna anledning som 
plattvärmeväxlaren fortfarande är populärast, trots att det finns många fördelar med roterande 
värmeväxlare. En roterande värmeväxlare har till exempel låga tryckfall vilket gör att den behöver 
låga effektbehov och som följd av detta en låg energianvändning. Vilket ur miljö- och 
energisynpunkt är en stor fördel. Till skillnad från plattvärmeväxlaren är den lätt att rengöra samt 
har en hög verkningsgrad på omkring 80-85% (Svensk ventilation, 2012c). 
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Figur 21. En roterande plattvärmeväxlare för till- och frånluft (Svensk ventilation, 2012c). 

 
En roterande värmeväxlare väljs till detta hus eftersom systemet är effektivare och mer 
miljövänligt. 

För att få ett bra inomhusklimat bör man placera tilluftsventiler i vardagsrum, hall och sovrum, se 
figur 22. Med det stora köket och hög takhöjd installeras även tilluftsventiler i köket för att få god 
luft vid matplatsen. Frånluftsventiler skall placeras i badrummet och tvättstugan/pannrummet, 
dessutom kommer det behövas frånluftsventiler på två ställen i köket samt en spiskåpa. Detta 
eftersom den höga takhöjden kräver att matoset och övertemperaturerna tas omhand, för 
ventilationsritning se bilaga 7. 

I och med att uteluften värms på vägen in i huset kommer ventilationen kännas behaglig och 
risken för kallras blir mycket liten (Svensk Ventilation, 2012a). 

 
Figur 22. En principskiss över hur ett vanligt FTX-system med till-, frånluft och värmeåtervinning för villor. Värmeåtervinningsaggregat 
placeras på vind. (Svensk Ventilation, 2012a). 

Miljöaspekten 

Det går att minska energibehovet för ett hus på flera sätt. När man väljer ventilationssystem är 
det bra att tänka igenom om man vill värna om miljön. Det går, som ovan nämnt, att återvinna 
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värme från frånluften, via ett FTX-system. Detta är ett mycket miljövänligt och energismart 
alternativ som det dessutom går att spara pengar på (Energimyndigheten, 2011a). 

Ekonomiskt perspektiv 

Ett FTX-system är relativt dyrt att installera men sänker som sagt både energi- och 
driftskostnader. Studier visar att detta system har en återbetalningstid på mellan 3 till 5 år och 
systemet kan användas betydligt längre än det (Svensk Ventilation, 2012a). 

För dimensionering av ventilationssystemet samt rörkanaler se bilaga I. 

Spårgasmätning 

Spårgasmätning används för att noggrant mäta total- och läckflöden i en bostad. Det går även att 
mäta luftutbyteseffektiviteten, som visar på hur pass bra ventilationen fungerar (Reglyr, 2012). 
Spårgasteknik är ofta den enda metoden där olika typer av kvantitativa mätningar kan utföras 
samtidigt (Ventkontroll, 2012). 

Eftersom villan inte är byggd ännu finns ingen möjlighet att utföra spårgasmätning och mäta 
värdena. Därför görs en förenklad beräkning, se bilaga I, över hur pass bra ventilationen skulle 
fungera om ventilationen förväntas fungera som den skall, det vill säga som vi har dimensionera 
den.  

3.4.4 Sanitet 

Husets planlösning är inte optimal för rördragning av tappvatten eftersom köket och våtrummen 
ligger relativt långt ifrån varandra. Rören till köket dras så rakt som möjligt från pumpen, med 

endast 45⁰ krökar. 

Rören till badrummet kommer att dras så högt upp i väggen som möjligt för att undvika 
fuktskador när vi går igenom fuktspärrar. 

Tappvatten 

Servisledningen dras vid 0.9m djup från tomtgräns till husets pann/ tvättrum beläget 31 m från 
tomtgränsen. Vid pannrummet stiger ledningen uppåt 2300 mm genom marken och husets 
grundkonstruktion, till följd av detta upplever ledningen ett tryckfall motsvarande ca 85 kPa, se 
bilaga J. Kallvattnet från servisledningen leds i pann/tvättrummet via en blandare ansluten till två 
stycken ackumulatortankar samt en pelletskamin för uppvärmning till tappvarmvatten.  

Tappvatten distribueras till sju stycken tappställen i husets badrum, kök och pann/ tvättrum, se 
bilaga 8. Samtliga belägna på entréplan. 

Tappvatten till badrummet leds över fönsterkarm för att sedan gå ner under fönsterkarm, förbi 
tvättmaskin, sedan genom skiljeväggen för badrum och pann/ tvättrum för att distribueras i 
synliga rör under fönsterkarm till WC, handfat samt badkar. Tappvatten till kök följer samma 
fördelningsledning i pann/ tvättrum men fördelas till kökets tappställen diagonalt över huset i 
ledning dragen i bottenplattan. I pann/ tvättrum finns två tappställen dit ledningar dras i 
fönsternivå direkt från blandaren, se bilaga 8.  

För att försäkra oss om tillförlitligt tryck i ledningarna genomfördes två tryckfallsberäkningar för 
det tappställe närmst respektive längst bort ifrån servisledningens ingång i huset. Ett tillförlitligt 
tryck tillgodoses på bägge dessa tappställen. 

De rör som används för tappvatten är av materialet koppar i dimensioner 15-18mm, se bilaga J. 
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Spillvatten 

Spillvattnet från de sju tappställena leds i ej synliga rör i bottenplatta från badrum, kök samt 
pann/ tvättrum ut till avloppssystemet. Samtliga rör har ett fall på 10‰, se bilaga J. Avluftning 
sker i kök i samma utrymme som dimensionerats för ventilation av spis.   

Från badrum och pann/ tvättrum leds spillvattnet i ett rakt samlingsrör ut till avloppssystemet. 
Nämnvärt är att vattenlås för WC är beläget på motsatt sida vägg vilket får till följd att en 
eventuell badrumsrenovering kan medföra svårigheter. Samt att tvättmaskinens spillvatten leds 
via vägghängd slang till golvbrunn. Denna golvbrunn kan komma väl till pass vid eventuell fel 
hos ackumulatortank eller tvättmaskin.  Slangen för tvättmaskinen fästs vid tvättmaskinens 
baksida för minskat synintryck. 

De rör som används för spillvatten är av materialet koppar i dimensioner 40-100mm, se bilaga J. 

För dimensionering av saniteten se bilaga J och för rördragning se bilaga 8 

3.4.5 El 

Elinstallationerna i huset dras i undertaket och i väggarna, hänsyn måste tas då elledningar dras 
via badrum för att fukten inte skall påverka dessa.  Vid planeringen bestämdes att alla lamputtag 
inte skulle sitta på samma grupp eftersom det skulle innebära ett kolsvart hus om en viss propp 
gick. Alltså blandas lamputtag och eluttag på grupperna.  

Dimensionering av elinstallationer 

Det totala effektbehovet för villan summeras till 20.414 kW 

Den dimensionerande strömstyrkan beräknas, enligt bilaga K, till 29.5A 

Med avdrag från reduktionsfaktorn slutar den dimensionerande strömstyrkan på 20.65 A  

Med denna strömstyrka bör man välja en huvudsäkring på 20 A 

För elritning se bilaga 9, för ytterligare elberäkningar se bilaga K. 

3.5 Redovisning av materialval 

3.5.1 Val av takmaterial 

Nedan visas viktningen vid valet av takmaterial, valet stod mellan tegelpannor, stålplåt och 
betongpannor. Övriga upplysningar om hur betyg har utfärdats finns i bilaga L. 

Vid viktningen ligger vikten framförallt på miljöaspekten. Ett miljövänligt tak är ett bra tak. I 
miljöaspekten räknas också anpassningen till solpaneler som kommer vara den absolut viktigaste 
egenskapen. Vidare anses att en längre beständighet berättigar en högre investeringskostnad.  

Materialegenskap  Tegel  Stål  Betong  

 Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Investeringskostnad 0.1 3 0.3 4 0.4 5 0.5 
Formstabilitet 0.1 5 0.5 4 0.4 4 0.4 
Anpassning till 
solpaneler 

0.2 3 0.6 5 1 3 0.6 

Estetik 0.1 3 0.3 5 0.5 3 0.3 
Beständighet 0.1 5 0.5 4 0.4 4 0.4 
Frostbeständighet 0.05 4 0.2 5 0.25 4 0.2 
Miljö 0.13 5 0.65 4 0.52 4 0.52 
Återanvändning 0.12 5 0.6 2 0.24 5 0.6 
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Återvinning 0.1 4 0.4 5 0.5 4 0.4 
        
Totalt betyg 1  4.05  4.21  3.92 
Figur 23. Ovanstående tabell är en viktning av takmaterialvalet. 

Val av takmaterial 

Efter ovanstående utredning finner vi att stålplåten, se figur 23, lämpar sig bäst som taktäckning 
till huset. Estetiken och anpassningen till solpaneler har påverkat resultatet nämnvärt, liksom 
möjligheten att återvinna samt återanvända materialet. Ett miljövänligt fokus har stått i centrum 
under utvärderingen.  

Teknisk data om vald takbeklädnad 

Förzinkad stålplåt, se figur 24 

Varumärke:  Plannja Trend 
Modell:  Varmförzinkad målad stålplåt 
Profil:  Linjeformad takprofil 
Färg:  Svart  
Ytbehandling:  Lack 
Mått:  Kundanpassade mått 
Tjocklek:  0.6 mm 
Fog:  Woodloc 5S 
Pris:  244 kr/m2 

            Figur 24. Linjeformad takprofil. 

3.5.2 Val av väggbeklädnad 

Nedan presenteras viktningen av väggbeklädnaden, de material som jämförts är träpanel, puts 
och tegel. Övriga upplysningar om hur betygen satts finns i bilaga L. 

Vid viktningen ligger vikten framförallt på miljöaspekten, detta formar denna rapport överlag. 
Möjligheten att återvinna och återanvända anses vara en viktig miljöaspekt, samt självklart 
miljöklassen på materialet. För ett fasadmaterial är det inte lika viktigt med hållfasthet och 
beständighet men betalar man mer bör man få en längre livslängd. Därför anses dessa lika viktiga. 
Självklart kommer den estetiska aspekten ha en betydande del i bedömningen. 

Materialegenskap  Träpanel  Puts  Tegel  

 Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Investeringskostnad 0.1 4 0.4 5 0.5 2 0.2 
Beständighet 0.1 3 0.3 4 0.4 5 0.5 
Frostbeständighet 0.1 5 0.5 3 0.3 3 0.3 
Färgstabilitet 0.1 4 0.4 4 0.4 5 0.5 
Miljö 0.2 5 1 4 0.8 5 1 
Återanvändning 0.16 4 0.64 1 0.16 5 0.8 
Återvinning 0.12 5 0.6 3 0.36 5 0.6 
Estetik 0.12 5 0.6 3 0.36 3 0.36 
        
Totalt betyg 1  4.44  3.28  4.26 
Figur 25. Ovanstående tabell är en viktning av väggmaterialvalet. 

 

 

 

http://www.plåtgrossisten.se/se/takpl%C3%A5t/trend-2813689
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Val av fasadmaterial 

Enligt ovanstående tabell är träpanel, se figur 25, 
det bästa fasadmaterialet för detta hus. Detta väljs 
med tron på att detta skall uppfylla de estetiska 
målen bäst eftersom viktningen har lagt tyngd på 
denna egenskap.               

 

     
    Figur 26. Valt takmaterial. 

Teknisk data om fasadmaterialet 

Träpanel, se figur 26 

Varumärke:  Enkelfasspont  
Artikelnr:   835602212000 
Modell:  Liggande  
Träslag:  Furu 
Ytbehandling:  Grundmålad vit 
Mått:  120 
Tjocklek:  22 mm 
Pris:  19.75 kr/m 

3.5.3 Val av golvmaterial i våtutrymmen 

Nedan redovisas viktningen vid valet av golvmaterial i våtutrymmen, jämförda material är klinker, 
sten och plastmatta. Ytterligare information om betygssättning finns i bilaga L. 

Även när det gäller invändiga golvmaterial ligger fokus på miljöaspekten.  Estetiken är dock en 
mycket viktig del eftersom invändiga material är synliga och mer påtagliga än utvändiga material. 
Än en gång anses att investeringen och beständigheten borde gå hand i hand och viktas därför 
lika.  

Materialegenskap  Klinker  Sten  Plast- 
matta 

 

 Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Investeringskostnad 0.10 3 0.3 1 0.1 5 0.5 
Beständighet 0.10 5 0.5 5 0.5 3 0.3 
Formstabilitet 0.10 5 0.5 4 0.4 3 0.3 
Fuktbeständighet 0.15 5 0.75 4 0.6 4 0.6 
Färgstabilitet 0.12 5 0.6 4 0.48 4 0.48 
Miljö 0.13 5 0.65 4 0.52 2 0.26 
Återanvändning 0.10 3 0.3 2 0.2 4 0.4 
Återvinning 0.10 5 0.5 4 0.4 3 0.3 
Estetik 0.12 5 0.6 4 0.48 2 0.24 
        
Totalt betyg 1  4.7  3.68  3.38 
Figur 27. Ovanstående tabell är en viktning av golvmateralet i våtrummet. 
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Val av invändiga golvmaterial i våtrum 

Enligt denna utredning, se figur 27, är det tydligt att klinker är det 
absolut bästa materialet. Vi väljer därför detta till våra våtrum.  

Teknisk data golvmaterialet i våtrum 

Klinker väljs som sagt i våtrummen, vilket passar bra eftersom 
golvvärme läggs enbart i dessa rum, se figur 28.  

Fakta 

Varumärke:  Hansa Keramik 
Artikelnummer: 202704  
                 Figur 28. Vald klinker. 
Plattstorlek:  300*300 mm 
Typ:  Granitkeramik    
     
Yta:  Matt     
Tål golvvärme: Ja 
Tjocklek:  8.5 mm 
Serie:  Granito 
Pris:  149 kr/m2 
 
Fästmassa:  Casco Multifix Fästmassa 
  Cementbaserad flexibel fästmassa 
 
Fog:  Casco Vägg- och Golvfog 
  Cementbaserad fog för kakel och klinker  
(Byggmax,2012) 

3.5.4 Val av golvmaterial i torra utrymmen 

Nedan redovisas viktingen av materialvalet för invändiga golvmaterial i torra utrymmen. Material 
som jämförts är kork, plastmatta och träparkett. Hur betygen har utfärdats beskrivs ingående i 
bilaga L. 

Även när det gäller invändiga golvmaterial ligger fokus på miljöaspekten.  Estetiken är dock en 
mycket viktig del eftersom invändiga material är synliga och mer påtagliga än utvändiga material. 
Än en gång anses att investeringen och beständigheten borde gå hand i hand och viktas därför 
lika.  

Materialegenskap  Kork  Plast- 
matta 

 Trä  

 Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat betyg 

Investeringskostnad 0.11 4 0.44 5 0.55 4 0.44 
Beständighet 0.11 4 0.44 3 0.33 4 0.44 
Formstabilitet 0.1 3 0.3 3 0.3 4 0.4 
Färgstabilitet 0.12 5 0.6 4 0.48 4 0.48 
Miljö 0.2 4 0.8 2 0.4 5 1 
Återanvändning 0.14 4 0.56 4 0.56 4 0.56 
Återvinning 0.10 3 0.3 3 0.3 4 0.4 
Estetik 0.12 3 0.36 1 0.12 5 0.6 
        
Totalt betyg 1  3.8  3.04  4.32 
Figur 29. Ovanstående tabell är en viktning av golvmaterialet i torra rum. 
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Val av invändiga golvmaterial i torra utrymmen 

Efter denna viktning, se figur 29, bestäms att parkettgolv väljs i övriga delar av huset. Detta golv 
har ett högt estetiskt värde samt en låg investeringskostnad.  

Tekniska data för parkettgolvet 

I övriga rum väls parkettgolv, se figur 30. 

Fakta 

Varumärke:  Kährs 
Artikelnummer: 153138EK50KW2426 
Träslag:  Ek 
Mönster:  Multistrip 
Ytbehandling:  Lack 
Mått:  2426*198.5 mm 
Tjocklek:  15 mm 
Fog:  Woodloc 5S 
Slitskikt:  3.5 mm 
Ytskiktsfanér:  Lackad Holländskt mönster 
Pris:  639 kr/m2 

 

    
    
     Figur 30. Vald ekparkett. 

3.6 Bedömning av kostnader 
En enkel kostnadskalkyl har genomförts, se bilaga M. Utgångspunkten har varit att endast räkna 
in konstruktionsdelarna samt dyrare vitvaror och installationer. Slutsatsen är att denna villa skulle 
kosta omkring 1 549 873 kr att bygga. Då är inte arbetskraften helt inräknad, dock tas viss hänsyn 
i Wikells sektionsdata. Värmelagringssystemet som utformats i fördjupningsdelen är heller inte 
inräknad i denna kalkyl. Detta eftersom omfattande studier bör utföras för att kunna avgöra 
kostnaden på värmelagringssystemet.  
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4 Slutsats 
Det är teoretiskt möjligt att bygga detta system, även om inte alla parametrar vägts in i 
uppsattsen. Uppskattningsvis blir installationskostnaderna och konstruktionskostnaderna höga. 
Om detta inte är avgörande finns det inget hinder för att genomföra vårt teoretiska projekt.  
Dock uppmuntras till vidare studier i området, många av avgränsningarna som gjorts har 
nämligen ökat osäkerheten hos resultaten. Innan detta system är säkert att konstruera bör därför 
ytterligare studier och beräkningar göras. 

Detta system är miljövänligt och energisnålt. Det tar vara på solens gratis resurser för 
uppvärmning av en villa. På detta sätt undslipper man behoven av förbränning av kol och olja 
utan använder istället en oändlig energikälla.  

Under det första året, installationsåret, kommer tanken laddas mellan maj och februari tills endast 
ett laddskikt finns i tanken. Under denna period kommer huset att vara utan värme. Detta bör 
alltså genomföras innan huset tas i bruk.  

Värmesystemet under ett driftår. 

Oktober – I oktober finns ett energiunderskott för återvärmning av radiatorvattnet. Detta 
underskott hämtas från den under sommaren ackumulerade värmen i laddskiktet.  Efter oktobers 
slut så har 238.9kWh hämtats ur laddskiktet. Tappvarmvattnet förses från biosolpannan utan 
användning av pellets.  

November – I november finns ett energiunderskott för återvärmning av radiatorvattnet. Detta 
underskott hämtas från den under sommaren ackumulerade värmen i laddskiktet.  Efter 
november slut så har 2014.1Wh hämtats ur laddskiktet. Tappvarmvattnet förses från 
biosolpannan, 69.5 kWh tillförs med pelletsbränning. 

December - I december finns ett energiunderskott för återvärmning av radiatorvattnet. Detta 
underskott hämtas från den under sommaren ackumulerade värmen i laddskiktet.  Efter 
december slut så har 4180.36kWh hämtats ur laddskiktet. Tappvarmvattnet förses från 
biosolpannan, 106.04 kWh tillförs med pelletsbränning. 

Januari – I januari finns ett energiunderskott för återvärmning av radiatorvattnet. Detta 
underskott hämtas från den under sommaren ackumulerade värmen i laddskiktet.  Efter januaris 
slut så har 6855.42kWh hämtats ur laddskiktet. Tappvarmvattnet förses från biosolpannan, 
163.45kWh tillförs med pelletsbränning. 

Februari – I februari finns ett energiunderskott för återvärmning av radiatorvattnet. Detta 
underskott hämtas från den under sommaren ackumulerade värmen i laddskiktet.  Efter 
november slut så har 8490.53kWh hämtats ur laddskiktet. Tappvarmvattnet förses från 
biosolpannan, 79.94 kWh tillförs med pelletsbränning. 

Mars – I mars så finns ett energiunderskott för återvärmning av radiatorvattnet.  Av detta 
underskott kan 323.47kWh hämtas från den under sommaren ackumulerade värmen i laddskiktet.  
Laddskiktet är efter detta helt ersatts av ett cirkulationsskikt. Vattnet från cirkulationsskiktet 
blandas med vatten från den inomhusbelägna ackumulatortanken i pannrummet. Efter mars slut 
så har 905.71kWh hämtats ur den inomhusbelägna biosolpannan för återvärmning av 
radiatorvatten. Tappvarmvattnet förses från biosolpannan, 6.79kWh tillförs med pelletsbränning. 
Den totala energin från pelletsbränning uppnår 912.5 kWh under denna månad. 

April – I april finns ett energiunderskott för återvärmning av radiatorvattnet.  Av detta 
underskott hämtas allt från den inomhusbelägna ackumulatortanken.  Vattnet från 
cirkulationsskiktet blandas med vatten från den inomhusbelägna ackumulatortanken i 
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pannrummet. Efter aprils slut så har 950.71kWh hämtats ur den inomhusbelägna 
ackumulatortanken för återvärmning av radiatorvatten. Tappvarmvattnet förses från 
biosolpannan utan användning av pellets. Den totala energin från pelletsbränning uppnår 950.71 
kWh. 

Maj – I maj finns ett energiöverskott efter återvärmning av radiatorvatten.  Detta energiöverskott 
går till att återskapa laddskiktet i ackumulatortanken.  Efter majs slut har 920.48kWh lagrats i 
laddskiktet. Tappvarmvattnet förses från biosolpannan utan användning av pellets.  

Juni – I juni finns inget uppvärmningsbehov av radiatorvatten. Detta betyder att all energi lagras i 
laddskiktet. Efter junis slut har 3317.48kWh lagrats i tankens laddskikt. Tappvarmvattnet förses 
från biosolpannan utan användning av pellets.  

Juli  – I juli finns inget uppvärmningsbehov av radiatorvatten. Detta betyder att all energi lagras i 
laddskiktet. Efter julis slut har 5732.48kWh lagrats i tankens laddskikt. Tappvarmvattnet förses 
från biosolpannan utan användning av pellets.  

Augusti – I augusti finns inget uppvärmningsbehov av radiatorvatten. Detta betyder att all energi 
lagras i laddskiktet. Efter augustis slut har7847.48kWh lagrats i tankens 
laddskikt.Tappvarmvattnet förses från biosolpannan utan användning av pellets.  

September  – I september finns inget uppvärmningsbehov av radiatorvatten. Detta betyder att 
all energi lagras i laddskiktet. Efter septembers slut har 8814kWh lagrats i tankens laddskikt. 
Tankens volym består av ett laddskikt. I september stryps solfångar systemet till 54 % för att inte 
överbelasta tanken. Tappvarmvattnet förses från biosolpannan utan användning av pellets.  

Den totala mängden pellets under denna årscykel uppskattas till 388kg pellets, eller 1863.21kWh 
(Nenet, 2012).  
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5 Diskussion och förslag på kommande rapporter  
Vi har kommit fram till att det går att försörja ett småhus endast med förnyelsebara energikällor 
genom att i projekteringsstadiet skapa fördelaktiga förutsättningar för värmeackumulering och 
solpaneler. Systemet som konstruerats och dimensionerats bygger på en nedgrävd 
ackumulatortank där vatten lagras. Detta vatten skall sedan användas för uppvärmning av 
villansom planeras. 

En del antaganden och avgränsningar gjordes innan arbetet med att konstruera detta system 
påbörjades. Ingen matlab-kod skrivs för att beräkna värmeförluster i tanken eller för att beräkna 
genererad energi från solpanelerna. Detta gör att det blir svårare att ändra ingångsvärden eller 
förändra beräkningsramarna än att ändra i en programmeringskod.  

Självklart vore det också intressant att avgöra hur länge detta system skulle kunna brukas, det vill 
säga vilken livlängd det har. Gissningsvis borde tanken ha en liknande livslängd som en vanlig 
ackumulatortank, vilket är en relativt lång tid. Men detta måste man självklart säkerställa innan 
man vet om systemet är ekonomiskt hållbart att konstruera.  

En annan stor uppgift som inte tagits upp här och som vore intressant att ta reda på är hur 
mycket detta system skulle kosta att konstruera samt om uppvärmningskostnaderna skulle sänkas. 
Uppskattningsvis blir detta system dyrt att konstruera och installera men med tanke på hur 
mycket gratis energi som genereras skulle systemet ändå kunna vara lönsamt. Detta är avgörande 
för om systemet skulle kunna realiseras eller inte. I slutändan är det nämligen oftast priset som 
avgör, även om detta system helt klart är miljövänligare än många andra. 

Det finns många olika delar i arbetet som kan optimeras för konstruera det värmesystem som vi i 
denna uppsats gjort en ansats till att utforma. Några av de stora parametrarna som vi inte har 
arbetat med i detta arbete och som föreslås till kommande studier är följande: 

Temperaturvariation på framledningsvatten för radiatorer. 

Mängden brukbar energi kan relativt enkelt ökas i tanken om framledningstemperaturen på 
radiatorvattnet sänks och flödet ökas.  Man kan tänka att det är ekonomiskt hållbart att 
konstruera en komplex datamodell för att undersöka temperaturförhållandet i tanken. För att 
sedan med denna information skräddarsy ett radiatorsystem med stor tolerans för temperatur och 
flödesförändringar. 

Tankens påverkan på omgivningen 

I detta arbete genomfördes ingen undersökning om hur värmeavgivningen från tanken påverkar 
dess omgivning. Det kan antas att jorden runt om kring tanken uppvisar en reaktion som 
eventuellt kan få tanken att kollapsa. Det är även möjligt att tanken kan kollapsa eller spricka i vår 
modell. 

Tankplacering 

Tankens värmeförluster skulle kunna tas tillvara på mer effektivt genom att placera den inuti, 
under eller halvintegrerat i huset. Detta skulle göra att värmeförlusterna från tanken bidrog till 
hustes uppvärmning. Det skulle då med enkelhet även gå att värma tappvatten med tankens 
värmeförluster genom att leda vatten runt en ståendes cylindertanks toppskikt. 

Isoleringstjocklek 

Om en djupare kunskap erhålls om tankens påverkan på jorden kan isoleringstjockleken och 
isoleringsmaterial anpassas där efter. 
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Mer realistiska väderleksförhållanden 

Uppvärmningsbehovet för ett hus kan uppskattas i mycket större grad än vad som har gjorts i 
detta arbete. Detta skulle utöka möjligheten avsevärt för ett mer optimerat system (Jarfelt, U).  
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7 Bilagor 

Bilaga A. Husets storlek 

Byggarea  (m2) 

16.2*9.2 = 149.04 m2 

ATEMP Tempererad area  (m2) 

Rum Area   (m2) 

WC 6.1 

Sovrum 1 12.16 

Sovrum 2 9.52 

Hall 25.74 

Matplats/Kök 43.11 

Tvätt/Pannrum 9.94 

Vardagsrum 25.54  

Totalt 132.11 

BOA Bruksarea som är boarea  (m2) 

Total ATEMP 132.11 

Låg takhöjd – 23.59 

Tvätt/Pannrum – 9.94 

Totalt 98.58 

När man beräknar bruksarean drar man bort den area som ligger mer än 0.6 meter från takhöjden 
2.3 meter. Låg takhöjd räknas alltså inte som bruksarea.  

Låg takhöjd på övervåningen 
 

 

(mm) 

 

α = 22⁰ 

Boarean börjar 600 mm från takhöjden 2300 mm, därför beräknar vi hur långt in i rummet detta 
sker. 

X = 2300 och längden, y, är sökt. 

X/Y = tan 22⁰ 

Y = 2300/tan22⁰ = 5692.7 mm  

Väggens tjocklek är 376.2 mm 

5692.7 – 376.2  = 5316.5 mm 

Rummets hela bredd är 5833 mm 

Bredden på ytan av boarean blir därför 

5833 – 5316.5 = 516.5 mm 

X 

9200 

α 
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Lägger till 600 mm som tidigare nämnts. 

516.5 + 600 = 1116.5 mm  

Bredden på rummet är 5002 

Detta ger boarean: 5.002* 1.117 = 5.587 m2 

Och biarean: 5.002*(5.833 – 1.117) = 23.59 m2 

BIA Bruksarea som är biarea  (m2) 

 

 

Husets volym 

Golvarean: 9.2*16.2 = 149.04 m2 

Golvarean – ytterväggsarean = (9.2 – (2*0.3762)) * (16.2 – (2* 0.3762)) = 130.5 m2 

Takhöjden är 2.6 m mot söder och 6.3 m åt norr. 

Volymen av huset blir således 

(130.5 * (2.6 + ((6.3-2.6) / 2))) – ((4.628*8.448)*((6.3-2.6)/2)= 508.40 m3 

Bilaga B.Värmegenomgångsberäkningar 

Värmegenomgångskoefficienter 

Ingen hänsyn tas här till fönster, dörrar eller köldbryggor. 

När man tar hänsyn till träreglarna beräknar man ett U-värde för mineralullen och träreglarna i 
proportion till hur stor andel de har av väggen. 

U = (UA*2A + UB*B)/(2A+B)   (0.1) 

A representerar reglarna, 2A säger oss att det är 2 reglar. 

B representerar mineralullen. 

Yttervägg 

Material Mått (mm) R-värde λ-värde U-värde 

  RSE = 0.04   

Panel 25 0.2  5 

Spikläkt 34 -  - 

Luftskikt 10 -  - 

Vindskydd 
(gipsskiva) 

9 0.04  25 

Mineralull 285 d/λ =7.92 0.036 0.126 

Träreglar 285 d/λ =2.036 0.14 0.497 

*Träreglar + 
Mineralull 

285 5.6  0.18 

Ångspärr 0.20 0.02  50 

Gipsskiva 13 0.06  16.67 

Låg takhöjd 23.59 

Tvätt/Pannrum 9.94 

Totalt 33.53 



2012-05-08 
 

40 
 

  RSI = 0.13   

Totalt 376.2 10.45  1/RTOT =0.096 

Totalt med 
Hänsyn till 
träreglar* 

376.2 6.09  0.16 

*Träreglarna 

Ekvation (0.1) används när hänsyn skall tas till reglarna i väggen. 

A= 45 mm = 0.045m, bredden på träreglarna 

Bredden mellan reglarna är c 600 

B = 600-45 mm = 0.0-0.045 m = 0.555m 

Vi räknar bara på en regel eftersom vi har ”två halva reglar” som sedan upprepar sig över väggen.  

UA = 1/RTRÄ = 1/2.036 = 0.49 

UB = 1/RMINULL = 1/7.92 = 0.13 

U= (0.49*2*0.045 + 0.13*0.555)/(2*0.045 + 0.555) = 0.18 

1/U = R => 1/0.18 = 5.6  

Träreglarnas inverkan beräknas enligt samma princip i både bärande- och ikebärande innerväggar 
nedan. 

Bärande innervägg 

Material Mått (mm) R-värde λ-värde U-värde 

Gipsskiva 13 0.06  16.67 

Mineralull 95 d/λ = 2.64 0.036  

Reglar 95 d/λ = 0.69 0.14  

*Reglar + 
Mineralull 

95 1.86  0.54 

Spikregel 45 - 0.14 - 

Bandstål 1 - - - 

Gipsskiva 13 0.06  16.67 

Totalt 167 3.45  0.29 

Totalt med 
Hänsyn till 
träreglarna 

167 1.98  0.51 

*Träreglarna 

Ekvation (0.1) används när hänsyn skall tas till reglarna i väggen. 

A= 0.045 m 

B = 0.555m 

UA = 1.45 

UB = 0.39 
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U= (1.45*2*0.045 + 0.39*0.555)/(2*0.045 + 0.555) = 0.54 

R = 1.86 

Icke bärande innervägg  

Material Mått (mm) R-värde λ-värde U-värde 

Gipsskiva 13 0.06  16.67 

Mineralull 70 d/λ = 1.94 0.036 0.52 

Reglar 70 d/λ = 0.5 0.14 2 

*Reglar + 
Mineralull 

70 1.38  0.73 

Gipsskiva 13 0.06  16.67 

Totalt 96 2.56  0.39 

Totalt med 
Hänsyn till 
Träreglarna 

96 1.5  0.67 

*Träreglarna 

Ekvation (0.1) används när hänsyn skall tas till reglarna i väggen. 

A= 0.045 m 

B = 0.555 m 

UA = 2 

UB = 0.52 

U= (2*2*0.045 + 0.52*0.555)/(2*0.045 + 0.555) = 0.73 

R = 1.38 

Bottenbjälklag + Grundläggning 

Material Mått R-värde λ-värde U-värde 

  RSE= 0.04   

Morän - 0.7 2.0  

Dränering 200 0.2   

Isolering 130 d/λ= 3.61 0.036  

Betong 100 d/λ= 0.06 1.7  

Ångspärr (PE) 0.2 0.02   

Undergolv 
(Betong) 

20 d/λ= 0.012 1.7  

Brädfodring 22 d/λ= 0.16 0.14  

Gipsskiva 13 0.06   

Avjämnings- 
Massa 

5 -   

Gipsskiva 13 0.06   

Golvbeläggning 10 d/λ= 0.071 0.14  

  RSI= 0.17   

Totalt: 513.2 5.16  0.19 

Mellanbjälklag 

Material Mått (mm) R-värde λ -värde U-värde 
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Undergolv 
Spånskivor 

25 0.18 0.14  

Golvbjälkar 145 - 0.14  

Träreglar 45 - 0.14  

Mineralull 70 1.94 0.036  

Hammarband 45 - 0.14  

Gipsskiva 13 0.06   

Totalt 183 2.18  0.46 

Tak 

Material Mått R-värde λ-värde U-värde 

  RSE= 0.04   

Solpaneler - - -  

Takplåt 10 0.15   

Underlagstak 25 0.18 0.14  

Insektsnät - - -  

Vindavledare 
(Pappskikt) 

10 0.02   

Ventilerande  
Luftspalt 

(50) 0.17   

Överarm 70 0.5 0.14  

Underarm (45) - -  

Isolering 340 d/λ= 9.4 0.036  

Ångspärr 0.2 0.02   

  RSI= 0.10   

Totalt 455.2 10.58  0.095 

Bilaga C. Köldbryggor 

Värmegenomgångskoefficienter med hänsyn till fönster, dörrar och linjära köldbryggor  

Um= (ΣUiAi + ΣlkΨk )/Aom 

Aom= 226.92 + 170.6 + 149.04 = 546.56 m2 

Um = ((183.43*0.16 + 33.05*0.8 + 8.44*0.69 + 2*1 + 170.2*0.095 + 149.04*0.19) + (34.6*0.030 
+ 16.2*0.0225 + 95.12*0.0375))/ 546.56 

Um = 0.207 

Byggnadens förlustfaktor 

ΣUA = 183.43*0.16 + 33.05*0.8 + 8.44*0.69 + 2*1 + 170.2*0.095 + 149.04*0.19 

ΣUA =108.10 

U-värde fasad  

Väggdel Area R-värde U-värde    

Solid vägg 183.43 6.09 0.16    

Fönster 33.05 1.25 0.8    

Ytterdörr 8.44 1.45 0.69    

Altandörr 2 1 1    

Totalt 226.92 9.79 0.1    
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Areor 

Husdel Söder Öster Norr Väster Totalt  

Solid vägg 35.1 42.23 66.52 39.58 183.43  

Fönster 10.26 1.98 18.18 2.63 33.05  

Ytterdörr 0 3.17 2.1 3.17 8.44  

Altandörr    2 2  

Totalt 46.36 47.38 86.8 47.38   

Väggarea 

Söder 

2.800*16.200= 45.36 m2 

Drar bort fönsterarean: 45.36- 10.26= 35.1 m2 

Väster 

(2.800*9.200) + ((4.7*9.2)/2)= 47.38 m2 

Drar bort fönster- och dörrarean: 47.38m2- 2.63m2 -5.17 m2= 39.58 m2 

Norr 

(2.800*5.000) + (11.200*6.500)= 86.8 m2 

Drar bort fönster- och dörrarean: 86.8- 18.18- 2.1= 66.52 m2 

Öster 

(2.800*9.200) + ((4.7*9.2)/2)= 47.38 m2 

Drar bort fönster- och dörrarean: 47.38- 1.98- 3.17= 42.23 m2 

Fönsterarea: 

Söder 

(1.510*1.310*3) + 1.310*3.300 = 10.26 m2 

Väster 

(0.500*1.310) + (1.510*1.310)=2.63 m2 

Norr 

(0.500*1.310) + (3.300*4.00) + (1.310*3.300)=  18.18 m2 

Öster 

1.310*1.510= 1.98 m2 

Dörrarea: 

Söder 

0 m2 

Väster 

(1.510*2.100) +(1.000*2.000)= 5.17 m2 

Norr 

1.000*2.100= 2.1 m2 

Öster 

1.510*2.100= 3.17 m2 



2012-05-08 
 

44 
 

Totala areor 

Vägg 

35.1 + 39.58 + 70.84 + 42.23= 187.75 m2 

Fönster 

10.26 + 2.63 + 18.178 + 1.98= 33.05 m2 

Dörr 

0 + 5.17 + 2.1 + 3.17= 10.44 m2 

Tak area 

(mm) 

 

α = 22⁰ 

sin(α) =3700/X => 

X = 9877 mm  

Taket sticker ut 200 mm över varje kant. Alltså blir arean: 

(16200 +400) * (9877 + 400) = 170.6 m2 

Golvarea 

(mm) 

16200*9200 = 149.04 m2 

Köldbryggor 

Anslutning till mellanbjälklaget 

Med ett pulpettak räknas den ena sidan av mellanbjälklaget som ett vindsbjälklag, därför delas 
beräkningarna upp i två delar. 

Mellanbjälklag 

Längden på väggen är (9.2*2) + 16.2= 34.6 m  

Ψ=0.030 

Takbjälklag 

Längden på väggen är 16.2 m  

Ψ=0.0225 

Köldbryggor vid fönster och dörrar 

Fönsterlängden är 1510*10 + 1310*18 + 3300*6 + 4000*2 + 500*4 =  68.48 m 

Dörrlängd är  1000*4 + 2100* 6 + 2000*2 + 1510*4= 26.64 m  

Sammanlagd längd av dörrar och fönster 68.48 + 26.64=95.12 m 

Ψ = 0.0375 

Köldbryggor via grunden 

Grundplattans längd : (17*2) + (10*2) = 54 m 

3700 

9200 

X 

α 
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Ψtb =0.11064 

Beräkning av ytterväggens U-värde med hänsyn till köldbryggor 

Um= (ΣUiAi + ΣlkΨk )/Aom 

Aom= 226.92 m2 

Um = (226.92*0.16 + (34.6*0.030 + 16.2*0.0225 + 85.9*0.0375 + 54*0.1106))/ 226.92 

Umk = 0.207 

Generering av köldbryggan mellan bottenbjälklag och yttervägg i Consol 

Läckflödet 

Φtb =  φtot – Uvägg * L1* 1* ΔT – Umark *L2 *1 *ΔT 

Φtb =Läckflödet 

 φtot = 22.22496 W/m (enligt Consol) 

Uvägg =0.16 

L1 = 0.3762 

ΔT = (20-(-10)) = 30 K 

Umark = 0.19 

L2 =3 

Φtb =  22.22496 – 0.16 * 0.3762* 1* 30 – 0.19 *3 *1 *30 

Φtb =  3.3192 W/m 

Läckflödeskoefficient 

Φtb =  Ψtb *ltb *ΔT 

Ψtb = Φtb /(ltb *ΔT) 

Ψtb = Läckflödeskoefficient 

Φtb = Läckflödet 

ltb = 1m 

ΔT = 30 K 

Ψtb = 3.3192 /(1 *30) 

Ψtb =0.11064 

Detta värde används nu för att beräkna läckflödet via grunden. 

Bilaga D. Effektbehov 
Formeln nedan används både vid beräkning av det totala effektbehovet för hela huset, men också 
för effektbehovet för varje enskilt rum. Båda dessa beräkningar genomförs. Tilluften värms till 

18⁰C innan den tillförs rummen. Detta eftersom den även värms lite av interna värmekällor i 
rummen. 
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qu = qF - qI 

qu = dimensionerande effektbehov för uppvärmning 

qF = dimensionerande värmeförluster 

qI = dimensionerande internt avgivet värme (ofta 0W) 

q F= ΣUA*(ϴi – Θu)+ΔqK +  ṀuCpl*(ϴi – Θu)+  ṀTCpl*(ϴi – ΘU) (0.2) 

Ekvationen ovan används för att beräkna rummets dimensionerande värmeförluster. 

Indata: 

Mu = Läckluftsflöde 

MT = Ventilationsluftsflöde ΣUA =  Summan får U * A för hela huset   

θi – θu = Temperaturskillnaden ute och inne  

1-ŋ  = 1-  Verkningsgraden på värmeåtervinnaren 

Cpl = 1010 

Mu* Cpl = Läckluftsflöde in i huset 

MT* Cpl = Tilluftsflöde 

ΔqK = dimensionerande värmeförluster genom köldbryggor. Dessa har dock ΣUA redan 
kompenserat för, vilket gör att denna term försvinner. 

Effektbehov per rum 

Kök/Matsal 

Effektbehovet beräknas enligt (0.2). 

q F= ΣUA*(ϴi – ΘU) +  ṀuCpl*(ϴi – ΘU) + (1-ŋ)* ṀTCpl*(ϴi – ΘU) 

qF = (10.48*0.51 + 79.25*0.18 +19.5*0.8 + 3.17*0.69 + 51.24*0.095 + 43.11*0.19)*(20+16) 
+5.11*10-3 *1010*(20+16) +0.15* 10.8*10-3*1010*(20+16) =   2062.95W 

qF = 2 kW 

Ṁu= 0.08 oms/h  => (0.08* 43.11* (2.6+((6.3-2.6)/2))*1.2)/3600) =  5.11 *10-3 kg/s 

ṀT= 9 l/s => (9*1.2 l/s)/1000 = 10.8*10-3  kg/s 

Bärande innervägg 
Area: 3.743*2.8 = 10.48 m2 

Yttervägg 
Area: 5.188*2.8 + 5.188*6.5 + 8.309*(2.8 +(3.7/2)) + 5.5*2.506 + (1/2) *2.506)– 19.50 -3.17= 
79.25m2 

 
 

(mm) 
3700 

9200 

α 
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α = 22⁰ 

3700/9200 = 0.4m/m 

6.5 –(0.4*2.506) = 5.5 m 

 

 

 

Tak 

 

(mm) 

 

α = 22⁰ 

sin(α) =3700/X => 

X = 9877 mm  

Längden på taket blir alltså 9.877 m 

Bredden på taket är 5.188 m 

Arean: 5.188 * 9.877 = 51.24 m2 

Golv 
Area: 8.309*5.188 = 43.11 m2 

Fönster 
Area: 3.3*4 + 1.31*1.51 + 1.31*3.3 = 19.50 m2 

Dörr 
Area: 2.1*1.51 = 3.17 m2 

Hall 

Effektbehovet beräknas enligt (0.2). 

q F= (32.22*0.67 + 8.56*0.51 + 16.83*0.18 + 25.45*0.19 + 25.45*0.46 + 2.1*0.69 + 
2.63*0.8)*(20+16) +3.05* 10-3 *1010*(20+16) + 0.15*0*1010*(20+16) = 1877.7W 

qF = 1.88kW 

Ṁu= 0.08 => (0.08* 25.74*(2.6+((6.3-2.6)/2)*1.2)/3600) = 3.05* 10-3  kg/s 

ṀT= 0 l/s =>  (0*1.2 l/s)/1000 = 0kg/s 

Icke bärande innervägg 
Area: 2.8 *(3.058 + 3.113 +(2* 1.295) +2.745) = 32.22 m2 

Bärande innervägg 
Area: 2.8*3.058 = 8.56 m2 

5500 
6500 

2506 

3700 

9200 

α 

X 
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Yttervägg 
Area: 2.8*(2.3 + 5.4) –2.1 – 2.63 = 16.83 m2 

Golv och Tak 
Area: 6.71*2.745 + 2.3*3.058 =25.45 m2 

Dörr 
Area: 2.1*1 = 2.1 m2 

Fönster 
Area: 1.31*1.51 + 0.5 * 1.31 = 2.63 m2 

Pannrum/Tvättrum 

Effektbehovet beräknas enligt (0.2). 

q F= (12.21*0.51 + 21.91*0.18 +10.2* 0.19 + 10.2*0.46 + 3.17*0.69)*(20+16) + 6.89*10-4 

*1010*(20+16) + 0*0.0108*1010*(20+16) = 1195.6 W = 708.6W 

qF = 0.71kW 

Ṁu= 0.08 => (0.08* 9.94* 2.6*1.2)/3600) = 6.89 *10-4 kg/s 

ṀT= 0 l/s 

Bärande innervägg 
Area: 2.8 * ( 2.682 + 0.471 + 1.206) = 12.21 m2 

Yttervägg 
Area: (2.8 * (2.299 + 0.471)) – (2.1*1.51) + 2.8*3.888 + 2.8*2.299 =21.91 m2 

Golv och Tak 
Area: 3.888*2.299 + 2.682*0.471 = 10.2 m2 

Dörr 
Area: 2.1*1.51 = 3.17 m2 

WC 

Effektbehovet beräknas enligt (0.2). 

qF =( 13.88* 0.67 +  7.51* 0.51  +((6.37 – (1.31*0.5))*0.18 + (1.31*0.5)*0.8 + 6.1*0.19 + 
6.1*0.46)*(20+16) + 4.23* 10-4 *1010*(20+16) = 783.8 W  

qF = 0.78 kW 

Ṁu= 0.08 oms/h  => (0.08* 6.1* 2.6*1.2)/3600) = 4.23 *10-4  kg/s 

ṀT= 0 l/s 

Icke bärande innervägg: 
Area: 2.8 * ( 2.682 + 2.274) = 13.88 m2 

Bärande innervägg 
Area: 2.8 * 2.682 = 7.51 m2 

Yttervägg 
Area: 2.8 * 2.274 = 6.37 m2 
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Golv och Tak 
Area: 2.274 * 2.682 = 6.1 m2 

Fönster 
Area: 1.31 * 0.5 = 0.655 m2 

Sovrum 1 

Effektbehovet beräknas enligt (0.2). 

q F= (11.14*0.67 + 8.56*0.51 + 15.74*0.18 + 12.16*0.19 + 12.16*0.46 + 3.96*0.8)*(20+16) + 8.4 
*10-4 *1010*(20+16) + 0.15* 9.6*10-3*1010*(20+16) = 1009.4 W 

qF = 1.0 kW 

Ṁu= 0.08 oms/h  => (0.08* 12.16*2.6*1.2)/3600) = 8.4 *10-4 kg/s 

ṀT= 8 l/s => (8*1.2 l/s)/1000 = 9.6*10-3 kg/s 

Icke bärande innervägg 
Area: 2.8*3.977 =11.14 m2 

Bärande innervägg 
Area: 2.8* 3.058 = 8.56 m2 

Yttervägg 
Area: (2.8 * (3.058+3.977)) – (2*1.31*1.51) = 15.74 m2 

Golv och Tak 
Area: 3.977*3.058 = 12.16 m2 

Fönster 
Area: 2*1.31*1.51 = 3.96 m2 

Sovrum 2 

Effektbehovet beräknas enligt (0.2). 

q F= (17.29*0.67 + 8.56*0.51 + 8.72*0.18 + 9.52*0.19 + 9.52*0.46 + 1.98*0.8)*(20+16) + 6.6 
*10-4 *1010*(20+16) + 0.15*9.6*10-3*1010*(20+16) = 986.9 W 

q F= 0.97 kW 

Ṁu= 0.08 oms/h  => (0.08* 9.2*2.6*1.2)/3600) = 6.6 *10-4 kg/s 

ṀT= 8 l/s => (8*1.2 l/s)/1000 = 9.6*10-3 kg/s 

Icke bärande innervägg 
Area: 2.8 *(3.058 + 3.113) = 17.29 m2 

Bärande innervägg 
Area: 2.8 *3.058 = 8.56 m2 

Yttervägg 
Area: 2.8 *3.113 = 8.72 m2 

Golv och Tak 
Area: 3.058 * 3.113 = 9.52 m2 
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Fönster 
Area: 1.51*1.31 = 1.98 m2 

Vardagsrum 

Effektbehovet beräknas enligt (0.2). 

q F= (8.79*0.67 + 2.83*0.51 + 14.19*0.18 + 25.54*0.46 +49.41*0.095 + 2*1 + 1.31*3.3*0.8) 
*(20+16) + 1.19* 10-3 *1010*(20+16) + 0.15*0.0108*1010*(20+16) = 1246.5 W 

q F= 1.2 kW 

Ṁu= 0.08 => (0.08* 25.54*(3.5/2)*1.2)/3600) = 1.19* 10-3 kg/s 

ṀT= 9 l/s =>  (9*1.2 l/s)/1000 = 0.0108 kg/s 

Icke bärande innervägg 
Area: (5.833*3.7)/2 -2 = 8.79 m2 

Bärande innervägg 

 
 

(mm) 

 

α = 22⁰ 

X = 3.743*tan 22⁰ 

X = 1.51 m 

Area: (3.74*1.51)/2 = 2.83 m2 

Yttervägg 
Area: 5.002*3.7 = 18.51 m2 

Golv 
Area: 5.833*5.002 – 1.080*3.367 = 25.54 m2 

Tak 
 

(mm) 

 

α = 22⁰ 

sin(α) =3700/X => 

X = 9877 mm  

Area: 9.877*5.002 = 49.41 m2 

Altandörr 
Area: 2*1 = 2 m2 

3700 

9200 

α 

X 

X 

3743 

α 
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Totala effektbehovet 

Om man summerar effektbehovet för hela huset och antar att köldbryggorna ingår i U-värdena 
ger detta ekvationen nedan 

Q F= ΣUA*(ϴi – Θu)+ ṀuCpl*(ϴi – Θu)+ (1-ŋ) * ṀTCpl*(ϴi – Θu) 

Indata: 

Mu = Läckluftsflöde = 0,08 oms/h:   (0.08* 580.73*1.2)/3600) = 0.016 kg/s 

Husets volym = 580.73 m2 

MT = Ventilationsluftsflöde:   (46.24*1.2 l/s)/1000 = 0.056 kg/s 

ΣUA =  Summan får U * A för hela huset 115.35 

θi – θu = Temperaturskillnaden ute och inne:  20 °C– (-16°C) = 36°C. 

ŋ  = Verkningsgraden på värmeväxlaren:   0,85 

Cpl = 1010 

Mu* Cpl = Läckluftsflöde i huset:  0.016*1010 =16.16 kg/s 

MT* Cpl = Ventilationsflöde i huset:  0.056*1010 =56.04  kg/s 

Uträkning 

Q F= ΣUA*(ϴi – Θu)+ ṀuCpl*(ϴi – Θu)+  (1-ŋ) ṀTCpl*(ϴi – Θu) 

QF = 108.10*(20+16) + 0.016*1010*(20+16) +(1-0.85) * (0.056*1010*(20+16)) = 

QF = 4778.78 W = 4.8 kW 

Bilaga E. Energibehov 

Byggnadens tillåtna energibehov per år 

Byggnadens specifika energianvändning  = 90 kWh/m2 ATEMP och år    

Byggnadens energianvändning per år får högst vara 13 MWh/år 

(Byggnadens energianvändning per år (MWh)) / (Byggnadens specifika energianvändning 
(kWh/m2)) = ATEMP 

Med den ovanstående formeln kan man beräkna ungefär vilken ATEMP vi kan bygga. 

ATEMP = 13/90 = 144 m2 är rimligt för oss att bebygga. Detta har stått till grund när byggarean 
och ATEMP  = 132.11 m2 planerats. 

Indata: 

Normaltemperaturen i Skåne är 8 ⁰C. 

Skorr = Tabellvärde för Skåne 

Vi räknar med inomhustemperaturen 20⁰C och med tillskottsvärme på 3⁰C. 

Alltså räknar vi för 17⁰C. 

Ger Skorr = 77000 °C*h/år. 
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Vi antar att verkningsgraden på värmeväxlaren är ca 85 %. 

Mu = Läckluftsflöde = 0,08:   (0.08* 580.73*1.2)/3600) = 0.016 kg/s 

Husets volym = 580.73 m2 

MT = Ventilationsluftsflöde:   (46.24*1.2 l/s)/1000 = 0.056 kg/s 

ΣUA =  Summan får U * A för hela huset 105.33 

θi – θu = Temperaturskillnaden ute och inne:  20 °C– (-16°C) = 36°C. 

1-ŋ  = 1-  Verkningsgraden på pannan:   1 – 0,85 = 0,15 

Cpl = 1010 

Mu* Cpl = Läckluftsflöde i huset:  0.016*1010 =16.16 kg/s 

MT* Cpl = Ventilationsflöde i huset:  0.056*1010 =56.04  kg/s 

Uträkning 

Q U= [ΣUA+ MuCpl+ (1 – ŋ) *MTCpl]*Skorr 

Q U= [108.10 + 0.016*1010 + (1-0.85)*0.056*1010]* 77000 

Q U= 10 221 288 Wh/år = 10.22 MWh/år 

Energibehov för tappvarmvatten 

Energibehovet för att värma tappvarmvattnet till ett hushåll beräknas per boende i huset. 

Det går åt 800kWh/person och år, vilket ger: 

Qv = 800 kWh/pers och år * 3 pers = 2 400 kWh/år 

Totala energibehovet 

QTOT = 10 221 + 2 400 = 12 621 kWh/år 

Alltså uppfylls  energikravet  på 13 MWh/ år redan innan reduktionen för solpanelerna 
genomförts. 

Lagring av solvärme 

Om man tar hänsyn till solpanelernas genererande av solvärme för uppvärmning av värmemediet 
vatten samt för uppvärmning av tappvarmvatten får man minska effekt och energibehovet.  

Energibehov med hänsyn tagen till solpanelerna 

Enligt Svesol så kan man täcka 15 % av uppvärmningsbehovet med en välplanerad 
solpanelinstallation. 

Detta ger att energibehovet för uppvärmning kan reduceras till: 

10 221 288*(1-0.15) = 8.69 MWh/år 

Om man sedan även reducerar energibehovet för uppvärmning av tappvarmvatten med 50%, 
vilket enligt svesol är rimligt, får man en betydligt lägre siffra på energibehovet. 

2.400*(1-0.5) = 1.200 MWh/år 
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En summering av dessa reducerade energibehov ger ett rimligt värde på det dimensionerande 
energibehovet för villan. 

8.69 + 1.2 = 9.89 MWh/år 

Slutsatsen är att energikravet, på 13 MWh/ år, uppfylls med god marginal.  

Bilaga F. Konstruktionsberäkningar 
Fackverkskonstruktionen utformas med c/c 1200 mm. Materialet i fackverket bestäms till hårdträ 
typ C30, dimensionerna på över- och underarmsstången blir 45*120 mm och de tvärgående får 
dimensionerna 45* 70 mm. 

För att bära taket krävs flera fackverk, bredden på rummet är 5.94, c/c måttet är 1.2 m. Detta ger: 

5.94/1.2 = 4.95 st ~ 5 st fackverk. Vid beräkning av egentyngden av taket måste vi ta hänsyn till 
att 5 st ekvivalenta fackverk bär tyngden av taket.  

Beräkningar som utförs 

 Egenvikt 

 Snölast 

Ingen nyttiglast beräknas då fackverket i taket inte går att beträda.  

Snölast 

Huset ligger i Malmö vilket ger en snölast på SK= 1.0 kN/m2. 
 
Formeln för beräkninga av snölast: 
 
S = μi*Ce*Ct*SK 

 
Ce = 1.0 (exponeringskoefficient) 

Ct = 1.0 (temperaturkoefficient)  

μi = 0.8 (formfaktor) 

Detta ger: 

S = 0.8*1.0*1.0*1.0 = 0.8 kN/m2 

Egenvikt, gt,k  kN/m2 

Takets egenvikt beror på material och materialmängd. 

Längden på fackverket är som sagt 9.92 meter. 

För att konstruera fackverket måste en del antaganden göras samt en del beslut fattas. Vi beslutar 

att vinklarna i fackverket är 45⁰, utöver detta antar vi att höjden på fackverket är 0.5 meter. 
Höjden på fackverket modifierades efter interpolation till  

Detta ger fackverkets uppbyggnad:  

(mm) 

 

 

α 
500 

500 
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Ur detta kan de tvärgående stång beräknas: 

500/x = sin 45⁰ 

X = 500/sin 45⁰ 

X = 707.11 mm 

Mängden konstruktionsvirke per fackverk: 

Överarmsstången och underarmsstången är lika långa, detta ger: 

2* 9920 mm = 19 840 mm  = 19.84 m  

De tvärgående stängerna: 

De är 707 mm långa. 

Det behövs 1 st per 500 mm över-/underarmsstång, vilket ger: 

9920/500 = 19.84 ~ 20 st.  

Mängden virke i tvärstängerna blir: 

707 * 20 = 14 140 mm = 14.14 m  

Dessutom tillkommer  2 st vertikala stänger i ytterändarna, dessa är på 500 mm. 

2*0.5 = 1 m 

Volymen trä: 
19.840*0.045* 0.120 = 0.107 m3  

15.140 * 0.045 *0.070 = 0.048 m3 

Summan 0.107 + 0.048 = 0.155 m3 

Tyngden konstruktionsvirke per fackverk, hårdträ C30 

ρK = 380 kg/m3 

Tyngden blir: 380*0.155 = 59 kg 

Mängden isolermaterial per fackverk 

Totala volymen isolermaterial: 9.92*0.5*5.94 =29.46 m3 

Volymen av isolervolym per fackverket: 9.92 * 0.5*1.2 = 5.952 m3 

Volymen av facverket måste minskas med volymen av de tvärgående stängerna: 

5.952 – 0.048 = 5.904 m3 

Tyngden isolermaterial 

ρ = 30 kg/m3 

Tyngden per fackverk blir: 50* 5.904 = 177.12 kg 

Mängden takplåt 

Takarean som kan bekläs av solpaneler beräknas, även om hela taket inte kommer täckas av 
solpaneler så vill vi hålla möjligheten öåppen för att man ska kunna öka mängden paneler. 
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Längd = 9.92 m 

Bredd = 5.94 m  

Arean: 9.92* 5.94 = 58.92 m2 ~59 m2 

Tyngden takplåt 

ρ = 4.7 kg/kvm 

Totala tyngden blir: 4.7 * 59 = 277.3 kg 

Tyngden per fackverk: 277.3/5 = 55.46 kg 

Mängden solpaneler 

Här räknar vi med att hela ytan täcks av solpaneler för att hålla att dörrar öppna. 

Ytan = 59 m2 

Tyngden solpaneler 

Solpanelerna väger omkring 17 kg/m2 

Totala tyngden blir: 17* 59 = 1 003 kg 

Tyngden per fackverk: 680/5 = 200.6 kg 

Mängden gipsskivor 

På insidan av taket kommer gipsskivor att täcka fackverkskonstruktionen. Detta ger en ytan på 59 
m2 även här, tjockleken på skivorna är 9 mm. 

Volymen blir: 59 * 0.009 = 0.531 m3 

Tyngden gipsskivor 

ρ = 800 kg/m3 

Totala tyngden blir: 800*0.531 = 424.8 kg 

Tyngden per fackverk: 424.8/5 = 84.96 kg 

Totala vikten av taket 

Summering: 58 + 885.6 + 277.3 + 680 + 424.8 = 2325.7 kg 

Detta värde på egentyngden används vid dimensioneringen av fackverket. Dock beräknas 
hållfastheten per fackverk och endast en femtedel av denna vikt måste bäras av taket.  

Totala vikten per fackverk: 2325.7/5 = 465.14 kg 

För att få egentyngden i enheten kN/m2 gör vi om värdet. 

(465.14*9.81)/((5.94*9.92)/5) = 387.19 N/m2  = 0.387 kN/m2 

Lastkombinering 

qEd = ϒD*( ξJ* ϒG*gtk + 1.5*S) 

ϒD = 0.91 

ξJ = 0.89 

ϒG = 1.35 
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gtk = 0.387 

S = 1.0 

qEd = 0.91*(0.89*1.35*0.387 +1.5* 1.0) = 1.788 kN/m2 

Linjelasten 

Linjelasten på takbalken blir då qEd multiplicerat med belastningsbredden, som är c/c måttet + 10 
%. 

Detta ger: qEd =  1.788* 1.2* 1.1 = 2.36 kN/m 

 

 

 

       

 

 

 

      
       

Upplag, tvärkraft och normalkraft 

RA =RB = (qEd *L)/2 

RA = RB = (2.36*9.2)/2 = 10.84 kN 

Tvärkraften verkar vinkelrätt mot balkens centrumlinje. 

VB = VA = RA*cos 22⁰ => 

VB =VA = 10.05 kN 

HA = RA* sin 22⁰ = 4.06 kN 

Snittmomentet 

För att beräkna snittmomentet antar vi att fackverket är en fritt upplagd balk. Snittet görs i mitten 
av balken. 

 

 

      
      
      
      
      
      
 L = 4.96      

V(x
) 

M(x) 

N(x) 

VA 

22
⁰  

RA 

qEd = 2.35 
kN/m 

RB 

VA 

VB HA 

9.92 
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Tvärkraften: 

V(x) + VA – q*cos2 22⁰ *x =0 

V(x) = 2.36 *cos2 22⁰ *4.96 – 10.05 

V(x) = 0.13 kN 

Momentkraften: 

Mmax = (q*L2)/8 

Mmax = (2.36*9.22)/8 

Mmax =24.97 kNm 

Normalkraften i mitten av underarmsstången (stång nummer 1, dragen) 

NO,Ed = MEd/h 

h = 0.500 

MEd = 24.97 kNm 

NO,Ed = 24.97/0.530 = 47.11 kN 

Normalkraften i mitten av överarmsstången (stång nummer 2, tryckt) 

Snittet görs vid x = 4.96 – 0.5 = 4.46 m. 

M = (q/2)*(-L*x + x2) 

M(x) = (2.36/2)* (-9.2*4.46 + 4.462)  

M(x) = - 24.96 kNm 

NO,Ed = 24.95/0.500 = 49.90 kN 

Normalkraften I diagonalstång 3 (dragen) 

Tvärkraften av yttre last i punkt x=0 ger V(x) = 10.05 kN. 

Ni,Ed = VEd/sin (Θ) 

VEd= -10.05 kN 

Θ = 45⁰ 

Ni,Ed = -10.05/sin (45⁰) = - 14.21 kN 

Normalkraften I diagonalstång 4 (tryckt) 

Tvärkraften av yttre last i punkt x = 0.5 m ger 

VEd= 2.36*cos 22⁰ *0.5 – 10.05 

VEd = - 8.96 kN 

Θ = 45⁰ 

Ni,Ed = -8.96/sin (45⁰) = - 12.67 kN 



2012-05-08 
 

58 
 

Brottgränskriterier stång 1, underarm (drag- och böjbelastning) 

Belatning: 

Tyngden av mineralull + halva tyngden av träkonstruktionsvirket + tyngden gipsskivor. 

Tyngden =  177.12 + 38/2 + 84.96 = 281.08  kg 

Tyngden utbredd på 9.92 meter ger en q- last på: 

(281.08* 9.81)/ 9.92 = 277.96 N/m 

qunderarm = 0.278 kN/m 

 

 

 

 

Enligt belastningsfall 14 i ”Strukturmekaniken” ger: 

Mmitt = (q*L2)/24 

Mmitt = (0.278*0.52)/24 = 0.00290 kNm 

Drag -och böjbelastning 

σt,o,d/ft,o,d + σm,y,d/fm,y,d + km*(σm,z,d/fm,z,d) =< 1.0 

Då böjning endast sker kring en axel försvinner den sista termen i uttrycket ovan. 

σt,o,d/ft,o,d + σm,y,d/fm,y,d =< 1.0 

ft,o,d = (kmod /ϒM)* ft,o,k 

ft,o,d = 0.6*18/1.3 = 8.31 MPa 

fm,y,d = (kmod /ϒM)* fm,y,k 

fm,y,d = 0.6*30/1.3 = 13.85 MPa 

Fm,d och Ft,o,d ökas med faktorn kh.  

Kh = (150/h)0.2 

Kh = (150/120)0.2 = 1.05 

Vilket ger 

ft,o,d = 8.31*1.05 = 8.73 MPa 

fm,y,d = 13.85 *1.05 =14.54 MPa 

σt,o,d = NEd/A 

0.5 m 
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σt,o,d = 47.11/(0.045*0.12) = 8 725 kPa = 8.72 MPa 

σm,y,d = μ/W  W= (bh2)/6 

σm,y,d = (6* 0.0029)/ (0.045*0.122) = 26.85 kPa = 0.027 MPa 

Detta ger: 

8.72 MPa /8.73 MPa + 0.027 MPa /14.54 MPa  =< 1.0 

0.998 + 0.0019 = 0.999 =< 1  

Denna uträkning krävde flera iterationer för att värdet skulle uppfylla brottkriterierna, höjden på 
fackverket blir 530 mm. Detta värde blir också dimensionerande. 

DETTA GER ATT VI UPPFYLLER UNDERARMSSTÅNGEN BROTTKRITERIERNA 
PERFEKT! 

Brottgränskriterier stång 2, överarm (tryck- och böjbelastning) 

Belastning: 

Tyngden av solpanelerna + halva tyngden av träkonstruktionsvirket + plåttaket. 

Tyngden = 200.6 + 38/2 + 55.46 = 275.06 kg 

Tyngden utbredd på 9.92 meter ger en q- last på: 

(275.06* 9.81)/ 9.92 = 272.01 N/m =0.272 kN/m 

Tryck och böjbelastad 

qunderarm = 0.272 kN/m 

 

 

 

 

Enligt belastningsfall 14 i ”Strukturmekaniken” ger: 

Mmitt = (q*L2)/24 

Mmitt = (0.272*0.52)/24 = 0.00283 kNm 

Tryck-och böjbelastning: Knäckning 

σtco,d/(fc,o,d*kc) + σm,y,d/fm,y,d + km*(σm,z,d/fm,z,d) =< 1.0 

Då böjning endast sker kring en axel försvinner den sista termen i uttrycket ovan. 

λrel = λz/π + (fc,o,k/E0,05)
1/2  

λz = 121/2* (Lc/b) 

λz = 121/2* (0.5/0.095) =18.23 

0.5 m 
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λrel = 18.23/π * (23/8000)1/2 = 0.311 

λrel = 0.311 > 0.3 ger att formeln för tryck- och böjbelastning stämmer.Även här sker böjning 
endast i en riktning, vilket ger att sista termen försvinner: 

σco,d/(fc,o,d*kc) + km*(σm,z,d/fm,z,d) =< 1.0 

kc = 1/(k *(k2 – λ2
rel)

0.5) =< 1.0 

k = 0.5*(1 + β*(λrel – 0.3) + λ2
rel)  β = 0.2 

λ = 120.5*(Lc/b) 

λ = 120.5*(0.71/0.045) = 54.66 

k = 0.5*(1 + 0.2*(0.311– 0.3) + 0.3112) 

k = 0.550 

kc = 1/(0.550 +(0.5502 – 0.3112)0.5) =< 1.0 

kc = 0.996 OK! 

km = 0.7 för konstruktionsvirke 

fc,o,d = (kmod /ϒM)* fc,o,k 

fc,o,d = 0.6*23/1.3 = 10.62 MPa 

fm,y,d = (kmod /ϒM)* fm,y,k 

fm,y,d = 0.6*30/1.3 = 13.85 MPa 

Fm,d ökas med faktorn kh.  

Kh = (150/h)0.2 

Kh = (150/120)0.2 = 1.05 

Vilket ger 

fm,y,d = 13.85 *1.05 =14.54 MPa 

σc,o,d = NEd/A 

σc,o,d = 49.90/(0.045*0.120) =9241 kPa = 9.241 MPa 

σm,y,d = μ/W  W= (bh2)/6 

σm,y,d = (6* 0.00283)/ (0.122*0.045) = 26.20 kPa = 0.0262 MPa 

σco,d/(fc,o,d*kc) + km*(σm,z,d/fm,z,d) =< 1.0 

Detta ger: 
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9.241/(10.62*0.996) + 0.7*(0.0262/14.54) =< 1.0 

0.874 + 0.00126 = 0.8753 =< 1.0 

ALLTSÅ UPPFYLLER UNDERARMSSTÅNGEN BROTTKRITERIERNA! 

Brottgränskriterier stång 3, diagonalstång (Drag) 

Dragbelastad stång 

Dragen,  45*70 mm 

σt,o,d =<  kh* ft,o,d  

σt,o,d = NEd/A 

σt,o,d =-14.21 kN/ (0.07*0.045 m2) = - 4.511 MPa 

kh = (150/70)0.2 = 1.17 

ft,o,d = (kmod * ft,o,k)* ϒM 

ft,o,d =0.6* 18/ 1.3 = 8.31 MPa 

Detta ger: 

-4.511 =< 1.17* 8.31  

-4.511 =< 9.723 

ALLTSÅ UPPFYLLER DIAGONALSTÅNG 3 BROTTKRITERIERNA! 

Brottgränskriterier stång 4, diagonalstång (Tryck) 

Tryckt, 45* 70 mm 

σc,o,d =<  kc* fc,o,d  

σc,o,d = NEd/A 

σc,o,d =-12.67/(0.045*0.07) = -4.022 MPa 

fc,o,d = (kmod /ϒM)* fc,o,k 

fc,o,d = 0.6*23/1.3 = 10.62 MPa 

kc = 1/(k *(k2 – λ2
rel)

0.5) =< 1.0 

k = 0.5*(1 + β*(λrel – 0.3) + λ2
rel)  β = 0.2 

λrel = λ/π * (fc,o,k/E0.05)
0.5 

λ = 120.5*(Lc/b) 

λ = 120.5*(0.71/0.045) = 54.66 

λrel = (54.66/π)* (23/8000)0.5 = 0.933 
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k = 0.5*(1 + 0.2*(0.933– 0.3) + 0.9332) 

k = 0.999 

kc = 1/(0.999 +(0.9992 – 0.9332)0.5) =< 1.0 

kc = 0.737 OK! 

Detta ger: 

σc,o,d =<  kc* fc,o,d  

-4.022 MPa  =<  0.737 * 10.62 MPa = 7.83 MPa 

ALLTSÅ UPPFYLLER DIAGONALSTÅNG 4 BROTTKRITERIERNA! 

Sammanfattning 

Alla beräknaingar har utförts i linje med Eurokoderna, bland annat EN 1995 för trä. Vi kommer 
fram till att fackverkets dimensioner samt de ingående delarnas dimensioner. Över -och 
underarmen blir 9.92 m långa och får dimensionerna 120*45 mm. De tvärgående stängerna blir 
729 mm långa efter iterering och dimensionerna blir 70*45 mm.  
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Bilaga G. Värmesystem 

Radiatorer 

Avgränsningar 

Avgränsningen för tryckfallet är 100 Pa/m vilket dimensionerar röret. Utöver detta skal 
hastigheten i rören aldrig överstiga 0.5 m/s.  

 Ingångsvärden 

*Informationen om effektbehovet hos radiatorerna hämtades Purmos produktblad (Purmo, 2011). 

 

 

Biosolpannan 

Artikelnummer 3310 

Biosolpannan är uppbyggd som en ackumulatortank med en 
inbyggd pelletspanna i den översta delen. Denna panna är 
speciellt utformad att passa solvärme, alltså solpaneler. Denna 
panna är isolerad med 90 mm polyuretanskum vilket håller 
värmen kvar i tanken.  

Biosolpannan Röd/Blå                     51869:- 

(Svesol, 2012b)  

 
 

Sträcka Längd Effekt* Flöde Ansl Inner 
diameter 

Hastighet ρ* 
ū2/2 

R R*L 

Nr L Q Ṁ Nr  ū    

 (m) (W) (kg/s)  (mm) (m/s) (Pa) (Pa/m) (Pa) 

1 14.5 897 0.01 10 12.5 0.14 9.8 17 246.5 

2 11.4 2067 0.025 15 16 0.18 16.2 23 262.2 

3 5.6 4416 0.05 20 21.6 0.21 22.05 20 112 

4 7.1 7456 0.085 25 27.2 0.23 26.45 15 106.5 

          

Σ ζ Σ ζ* ρ 
*ū2/2 

ūgem ζgren ζgren* ρ* ūgren
2/2 Summa 

tryckförluster i 
delsträckan 

Summa 
tryckförluser 
totalt 

(böj, 
ventiler) 

         

   - (Pa) (m/s)    - (Pa) (Pa) (Pa) 

539 5223 0.18 1 16 5485.5 5485.5 

3 49 0.21 1 22 333.2 5818.7 

15 331 0.23 1 26.5 469.5 6288.2 

44 1164 -     -    - 1270.5 7558.7 

       

Friktion 
rör 

Engångsmotstånd 

avgrening 

Engångsmotstånd 

allmänna 

http://www.svesol.se/produkter/vaermepannor
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Produktinformation 

Max effekt: 25kW 
Max drifttemperatur: 90 C 
Arbetstryck:1.5 bar 
Plåttjocklek: 6 mm 
Tankvolym: 630 liter 
Vikt: 300 kg 
Varmvattenslinga: 2* 12m, d= 22 mm 
(DinVVSbutik, 2012) 
 

Beskrivning 

Biosolpannan är en populär och bekväm lösning för kombinationen mellan pelletspanna och 
solpaneler. En annan stor fördel är att denna tank går att kombinera med flera ackumulatortankar 
för att kunna lagra mer varmvatten från solpanelerna. Detta blir aktuellt i detta fall eftesom en 
fristående varmvattenloagrings enhet kommer konstrueras och förvaras utanför huset. Biosolpannan 
är bekväm eftesom all skötsel kan göras i midjehöjd och dessutom är pannan lätt att regöra 
(PSBioenergi, 2012) 
 
Biosolpannan är som synes en stående cylindrisk tank. I den nedre delen förvaras vatten som skall 
värmas av solen i den övre förvaras vatten som värms av pannan till en temperatur som passar för 
tappvarmvatten, ca 65⁰. Temperaturskiktningen i tanken är idealisk för solvärme och den gör också 
att det varma vattnet inte svalnar av. Pelletspannan är konstruerad att endast starta när solvärmen 
inte räcker till som enda uppvärmningskälla (VVS-boden, 2012). 

Radiatorerna 

Radiatorer från varumärket Purmo väljs till villan.Radiatorerna är anpassade för ett vattenburet 
värmesystem, vattenvolymen är liten och konverktionesytan stor. Detta ger tillsammans en snabb 
reaktionstid och då utnyttjar man energin på ett effektivt sätt. Dessa radiatorer är anpassade till ett 
slutet system där syre skall hållas utanför systemet. Detta beror på att om vatten läcker ut så måste 
detta vatten ersättas med nytt vatten, detta leder i sin tur till korrosion i radiatorerna. 
 
Tryckklassen för radiatorerna är PN 10, denna tryckklass skall tas i beaktning när systemet 
konstrueras och  inte överstigas, enligt dimensioneringen ovan är detta inget problem (Purmo, 2011). 

Golvvärme 

Här beräknas golvvärmen med en framledningstemperatur till shuntgruppen på max 55⁰C. 
Temperaturen i rummet bestäms till 20⁰C och den maximala temperaturen på golvet är 26⁰ av 
komfortskäl. Längden på golvvärmerören blir i badrummet 20330 mm med 300 mm c/c avstånd. 
Längden på golvvärmen i Tvättstugan/pannrummet blir 33 130 mm med samma c/c avstånd.  
 
Detta blir resultatet hos Danfoss: 
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Genererad golvvärmeplanering från Danfoss (Danfoss, 2012).  
 

Tryckfallsberäkningar på golvvärmerören fram till shuntgruppen 

 

 

Produkter till golvvärmen 

Detta fördelarskåp används för montage av fördelare och 
rumsreglering till golvvärmen. Skåpet är konstruerat att rymma 
shuntgrupper (Rinkabyror, 2012a) 

 
 
 
 
 

Enhet Längd Flöde Ansl Hastighet ρ* ū2/2 R R*L 

 m kg/s   Pa Pa/m Pa 

Pann/Tvätt 1.5 0.0047 10 0.05 1.25 5 7.5 

WC 1.5 0.00067 10 0.02 0.2 1 1.5 

Σ ζ Σ ζ* ρ *ū2/2 Summa tryckförluster delsträckan Summa tryckförluster totalt 

(böj, ventiler) Pa Pa Pa 

1.5*3 5.625 17.625 17.625 

1.3*3 0.9 6.9 24.525 
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Golvvärmepump 

Uponor Elpush 12 
En pump för golvvärme i rum upp till 20 m2.  
Cirkulöationspump för 230 V och effekt 25 W 
(Rinkabyror, 2012b) 
 

 

 

    
                        Figur. Bild över vald golvvärmepump. 

Bilaga H. Fördjupning: Att lagra solvärme över säsongerna 

Termodynamiska begrepp 

Nedan följer en tabell med alla variabler, benämningar och enheter som används i detta arbete. 

Variabler                                                 Benämning                                                                 
Enhet 

A           =           area                                                                                                                m2 

c           =            hastighet                                                                                                       m/s 

cp              =            specifik värmekapacitet vid konstant tryck                                             J/(kg ⁰C) 

d          =            skikt tjocklek                                                                                                    m 

L           =            längd                                                                                                                m 

M         =            massa                                                                                                               kg 

q          =             specifik värmeenergi                                                                                     J/kg 

Q         =             värmeenergi                                                                                              J/s=W 

r           =            radie                                                                                                                  m 

t           =            Celsius temperatur                                                                                           ⁰C 

∆t        =             temperaturdifferens                                                                                         ⁰C 

Ti              =             starttemperatur för solid eller vätska i vila                                                       ⁰C                       

T∞           =             omgivningstemperatur runt solid eller vätska i vila.                                          ⁰C 

U         =             värmegenomgångs koefficient                                                            W/(m2, ⁰K) 

V         =             volym                                                                                                             m3 

λ         =              värmekonduktivitet (värmeledningsförmåga)                                       W/(m, ⁰C) 

ρ         =              densitet                                                                                                     kg/m3 

http://www.rinkabyror.se/images/upload/artiklar/_640x640/3027_1.jpg
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τ         =              tid                                                                                                                     s 

      (Ekbom, L) 

Systemets utformning 

För att beräkna storleken på den tank som skall användas för värmelagring över säsongerna  
används formeln nedan. 

  
 

         
 

[m3]  (1.15) 

Där  

  

                               

Detta ger att tanken behöver kunna rymma 66 m3 vatten. 

       

Tankens dimensioner bestäms av  

        

     [m3] (1.16) 

Där  

L = 10m  

r=1.45m      (Ekbom, L) 

Värmeförluster 

Medeltemperatur i tanken 

En medeltemperatur av vattnet i tanken beräknas för att kunna använda lumped capacitance 
methode. 

Den största energiförlusten som äger rum ges när radiatorvattnets temp = 55⁰C samt om 

Tappvarmvattnet har temperatur 70⁰C. 

        
             

     
 

[⁰C]  (1.17) 

            ⁰   

Energiförlust i samband med distribueringen av varmvatten beräknas ur formeln. 

               

[W]  (1.18) 
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Distributionsförlust med DN 32 rör blir 13.8 W/ löpmeter rör med 200mm isolering. Vid 
marktemperatur på 6-8C.  L rör är 15m (Jarfelt, U) 

Distributionsförlust 

Månad Distributionsförlust 

Jan 154kWh 

Feb 139 kWh 

Mar 154 kWh 

Apr 149 kWh 

Maj 154 kWh 

Jun 0 kWh 

Jul 0 kWh 

Aug 0kWh 

Sep 0 kWh 

Okt 154 kWh 

Nov 149 kWh 

Dec 154 kWh 

The Lumed Capacitance method 

Steg ett är att sätta villkor för att metoden skall kunna nyttjas.   

      

[⁰C] (1.1) 

    

[s] (1.2) 

Utöver detta antas att vätska i vila kan betraktas som ett solid material med jämn 
temperaturfördelning över hela kroppens volym (De Witt, D et al.). 

Sedan introduceras två temperaturdifferenser.  

       

[⁰C ]  (1.3) 

För konstant omgivningstemperatur T∞  samt (           ⁄⁄   följer att         

    

   
 
  

  
      

[⁰C] (1.4) 

Separation av variablerna och integrering från startvärdet τ =0 samt T(0)=Ti  ger: 

 

    

   
∫

  

 

 

  

    ∫  

 

 

 

[s]  (1.5) 
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där 

         

 [⁰C]  (1.6) 

Från integralen följer att 

    

   
  

  

 
   

[s]  (1.7) 

Eller  

 

  
  

    

     
       (

   

    
)    

[⁰C]  (1.8) 

Dessa ekvationer kan användas antingen för att bestämma den tid, τ det tar för en solid eller 
vätska i vila att nå en temperatur T, eller temperaturändringen en solid eller vätska i vila 
uppnådde efter tiden τ.  

  (
 

   
)        

     [s]  (1.9) 

För att bestämma den totala energiöverföringen Q under en tid τ skrivs 

   ∫         ∫     
  

 

  

 

 

[J]  (1.10) 

Substitution av   från 1.8 ger 

  (    )        ( 
 

 
 )  

[J]  (1.11) 

(De Witt, D et al.) 

För positivt Q värde upplever den solida kroppen eller vätskan i vila en energiminskning. Denna 
energiminskning ses som en lagringsförlust i tanken.  

Ytterliga formler 

   
 

 
 

[m3]  (1.12) 
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[m2]  (1.13) 

         

[J/kg]  (1.14) 

             

[J]  (1.15)

   
 

        [m3] [m3] (1.16) 

   
   (De Witt, D et al.) 

Uppvärmning av hela tanken utan skiktning 

För att höja temperaturen på allt vatten i tanken med den tillgängliga energin från solfångarna 
under varje månad används formeln. 

            

[J]  (1.15) 

Omskrivet till 

   
 

        
 

     [⁰C]  (1.15a) 

   (Chalmers instutiotion för installationsteknik) 

Bilaga I. Ventilationssystem  

Luftflöden 

Det finns 3 sätt att beräkna ventilationsbehovet för ett hus. Den av dessa 3 som ger det största 
ventilationsbehovet blir det dimensionerande.  

Krav på luftväxling enligt Boverkets byggregler 

Rum Area   (m2) Tilluft  (l/s) Frånluft  (l/s) 

WC 6.1  10 + 1*1.1 = 11.1 

Sovrum 1 12.16 4*2 = 8  

Sovrum 2 9.52 4*1 = 4  

Hall 25.74   

Matplats/Kök 43.11  10 

Tvätt/Pannrum 9.94  10 + 1*5.86 = 15.86 

Vardagsrum 25.54   

Totalt 132.11 12 36.96 

 

Krav på minsta totala uteluftsflöde 

Enligt Boverket måste en lägenhet uteluftsventileras med minst 0.35 l/sm2. 
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132.11*0.35 = 46.24 l/s 

Krav på uteluftsflöde per sovplats 

Enligt Boverket måste en lägenhet uteluftventileras med minst 4.0 l/s och sovplats samt 0.35 
l/sm2 för hall och vardagsrum. 

Antal sovplatser är 3, alltså: 

4.0*3 = 12 l/s 

Area hall och vardagsrum = 25.74 + 25.54 = 51.28 m2, alltså: 

0.35*51.28 = 17.95 l/s 

Summering: 12 + 17.95 = 29.95 l/s 

De dimensionerande värdena 

Tilluft:  

46.24 l/s 

Frånluft: 

36.95 l/s 

Tryckfallsberäkningar 

Dimensionerande grundvärden, tryckfall över det dimensionerande donet. 

Frånluftsdon: 80 Pa (ΔP) 

Tilluftsdon: 50 Pa (ΔP) 
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Tilluft 

 *Värden har avlästs i figur nedan . 

 ** Värden har avlästs i figur nedan. 

*Värden har avslästs i figur nedan.  

Det dimensionerande tryckförlusten blir summan av sträcka 2, 3, 4,7 och 8 där endast ett don 
räknas, det som är längst bort. 

Summa: 50.54 + 4.32 + 11.32 + 4.86 + 7.32 = 78.36 Pa 

Fläkten som valts klarar med goda marginaler av tryckfallet och flödet, se figur. 

 

 

Rum  Läng
d 

Flöde Ansl Hastighet, 
v 

ρ*(v2/2) R* R*L Σ 

ζböj** 

 Nr L (m) V 
(m3/s) 

Nr m/s Pa Pa/m Pa Pa 

Vardagsru
m 

  1                                   6.7 9 *10-3 010 1.1 0.73 0.2 1.34 3*0.7 

Hall 2 2 10 *10-3 010 1.3 1.01 0.27 0.54    - 

Hall + Kök 
1 

3 3.3 16 *10-3 010 1.9 2.17 0.55 1.82    - 

Hall + Kök 
1 + Kök 2 

4 4.8 22 *10-3 010 2.7 4.37 0.9 4.32 1*2.5 

Sov 1 5 7.0 8 *10-3 010 0.9 0.49 0.17 1.19    -  

Sov 1 + 2 6 0.7 16 *10-3 010 1.9 2.17 0.55 0.39   - 

Övervånin
g (vertikal) 

7 0.4 38*10-3 016 2 2.40 0.40 0.16 2*1 

Förgrening* Summa tryckförluster Tilläggsförluster 
don 

Tryckförlust Δpf Σ P 

Pa Pa Pa Pa Pa 

    - 2.1 50 53.44 53.44 

    -   - 50 50.54 103.98 

    2.5 2.5   - 4.32 108.30 

    4.5 7   - 11.32 119.62 

   -   -   - 1.19 120.81 

   2.5 2.5   - 5.89 123.70 

   2.7 4.7   - 4.86 128.56 

FRIKTION 

ENGÅNGSMOTSTÅND 
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Frånluft 

 *Värden har avlästs i figur . 

** Värden har avlästs i figur. 

 *Värden har avlästs i figur . 

Det dimensionerande tryckförlusten blir summan av sträcka 9, 11, 12, 13 och 14 där endast ett 
don räknas, det som är längst bort. 

Summa: 85.65 + 12.25 + 11.32 + 9.17 + 1.70 + 2.48 = 122.57 Pa 

Fläkten som valts klarar med goda marginaler av tryckfallet och flödet, se figur.. 

 

Rum  Längd Flöde Anslutn
. 

Hastighet ρ*(v2/2) R* R*L Σ ζböj** 

 Nr L (m) v (m3/s) Nr m/s Pa Pa/
m 

Pa Pa 

Kök 8                                9.1 10 *10-3 010 1.3 1.01 0.27 2.46 3* 0.75 

Pannrum  9 5.3 16 *10-3 010 1.8 1.94 0.5 2.65 2*1.5 

Badrum 10 3.5 11.5 *10-

3 
010 1.4 1.18 0.3 1.05    - 

Pannrum 
+ 
Badrum 

11 6.6 27.5 *10-

3 
010 3.5 7.35 1.5 9.9   1*2.0 

Övervånin
g (vertikal) 

13 0.4 27.5 *10-

3 
016 1.6 1.54 0.24 0.10 2* 0.8 

Förgrening* Summa tryckförluster Tilläggsförluster 
don 

Tryckförlust Δpf Σ P 

Pa Pa Pa Pa Pa 

   - 2.25 80 104.71 104.71 

  - 3 80 85.65 190.36 

   - 0  1.05 191.41 

   7 9  18.9 210.31 

   - 1.6  1.70 212.01 

FRIKTIO
N 

ENGÅNGSMOTSTÅ
ND 
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Tryckfallet beräknas från arbetskurvan 

  
Figur. Tryckfalls- och flödesdiagram från fläktleverantören (Ventilationsbutiken, 2012). 
 

Som visas i ovanstående diagram uppfyller FTX-aggregatet tryckfallet i kombination med flödet. 
Därför väljs denna, Heru 90 SC, som beskrivs nedan.  

Val  av ventilationsaggregat (värmeväxlare) 

Heru 90 S EC 
Roterande värmeväxlare 
Temperaturverkningsgrad på upp till 86 % 
Spänning 230 V 
Frekvens 50 Hz 
Fläktens effektbehov 164 W 
Ljudtrycksnivå 47 dB 
Enligt flödesberäkningar: 
Tilluftflöde: 47 l/s 
Frånluftsflöde: 37 l/s 
(Ventilationsbutiken, 2012)   Figur. Heru 90 S ES (Ventilationsbutiken, 2012) 
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Raka cykindriska rör 

 

Figur. Diagram från återförsäljaren över rörstorlek, lufthastighet och tryckfall per meter (Flaktwoods, 2012).  

Tryckfallsdiagram böj 

 

Figur. Tryckfallsdiagram från återförsäljaren för rörböjar (Flakwoods, 2012) 

Ur ovanstående diagram har tryckeförlusterna över böjar avlästs. Kanalsystemet har endast 90⁰ 
böjar och därför endast ett diagram.   
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Avgreningar 

 

Figur. Tryckfallsdiagram från återförsäljaren över rörförgreningar (Flaktwoods, 2012). 

Ur ovanstående diagram har avläsningar för tryckförluster i avgreningar gjorts. Här ritas inte in 
nrågra avläsningar eftesom så många har utförts. Doch har lufthastigheterna avgjort förlusterna.  

Spårgasmätning 

För att göra en spårgasmätning i villan planeras att släppa ut spårgas tills en koncentration 
av 500 ppm uppnås. Gasen skall blandas fullständigt, detta uppnås med lösa 
cirkulationsfläktar. När detta utförts mäts spårgaskoncentrationen efter 30 min, 1 timme och 
2 timmar för att avgöra luftomsättningens storlek, och därmed avgöra hur bra ventilationen 
fungerar. 

Luftflödet 

Det specifika luftflödet, n, beräknas utifrån 
n = Vvent/ V 
 
n = specifika luftflödet (m3/sm3) 
Vvent = volymflödet ventilationsluft för byggnaden (m3/s) 
V = byggnadens volym (m3) 
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V= 508.40 m3 
Vvent = 38 l/s = 136.8m3/h 
Luftomsättning = 136.8/508.40 = 0.27 oms/h 
n = 0.27 
 
(Mundt, E och Malmström T-G) 

Koncentrationen 

(K – KJ)/(Ko – KJ) = e- n*t 

K = koncentration efter tid t 
KJ = 0 
Ko = 500 ppm 
n = 0.27 

 

Koncentration då t=0.5 h 

(K – KJ)/(Ko – KJ) = e- n*t 

K = (e- n*t * (Ko – KJ)) + KJ 
K = (e-0.27*0.5* (500 – 0)) + 0 
K = 436.9 

Koncentration då t=1 h 

(K – KJ)/(Ko – KJ) = e- n*t 

K = (e- n*t * (Ko – KJ)) + KJ 
K = (e-0.27*1* (500 – 0)) + 0 
K = 381.69 

Koncentration då t=2 h 

(K – KJ)/(Ko – KJ) = e- n*t 

K = (e- n*t * (Ko – KJ)) + KJ 
K = (e-0.27*2* (500 – 0)) + 0 
K = 291.37 
(Mundt, E och Malmström T-G) 
 
Om den avsedda luftomsättningen skulle visa sig vara lägre skulle detta resultera i ett högre 
K-värde.  

Tilluftsdon 

Swegons cirkulära konspridare typ CDD med anslutningslåda ALS väljs till 
ventilationsanordningen. 
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Figur. Produktinformation om tilluftstakdon samt en beskrivande bild över donet (Swegon, 2012a). 

Ur nedstående diagram..., kan man avläsa ljudnivårerna som uppkommer av tilluftsluftsdonen, 
dessa är också samaställda i tabellen nedan (Swegon, 2012a). 

 

 

Figur. Produktinformation om tilluftstakdonet. Tabell över ljudvariationerna beroende av luftflödet (Swegon, 2012a). 

Frånluftsdon 

Swegons cirkulära gallerdon för vägg/tak montering typ GRC väljs som frånluftsdon. Denna 
kopplas till en anslutningslåda ALS med demonterbart injusteringsspjäll.  
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Figur. Produktinformation om tfrånluftstakdonen samt en beskrivande bild över donet (Swegon, 2012b). 

Ur nedstående diagram kan man avläsa ljudnivårerna som uppkommer av frånluftsdonen, dessa 
är också samaställda i tabellen nedan. 

 

Figur. Produktinformation om frånluftsdonet, ljudnivån beroende av luftflödet (Swegon, 2012b). 

Köksfläkt 

Produktinformation 

DECOR 785 * DECOR-LINE 
 
Utförande:                    Svartlackerad 
Bredd:   600, 700 
eller 900 
Belysning:   2* 20W 
halogenspots 
Hastigheter:   3 st 
Stålfilter 
Kolfilter som tillbehör 
Luftmängd med inbyggd motor: 800 m3/h 
Ljudeffekt:   56 dB 
Kanalanslutning:   d = 150 mm                

Figur. Vald köksfläkt (Elon, 2012b) 
Motoreffekt:   250 W 
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Spänning:   230 V 
(Elon, 2012a) 

Tryckfallsdimensionering köksfläkt 

 Nr Längd Flöde Ansl Hastighet ρ*(v2/2) R R*L Σ ζböj 

  m m3/s  m/s Pa Pa/m Pa Pa 

Köksfläkt 14 2 0.01 016 0.5 0.15 0.1 0.2 1*0.1 

 

Förgrening Summa tryckförluster Tilläggsförluster don Tryckförlust Δpf Σ P 

Pa Pa Pa Pa Pa 

  - 0.1 12* 12.3 12.3 
* Detta är ett uppskattat värde då ingen information om köksfläktens specifika tryckförluster finns.  

Bilaga J. Sanitet 

Tryckfallsberäkningar 

Längd till hus från tomtgräns = 31m 

Höjdskillnad mellan hus och väg = 0 

Serviceledning kommer in på frostfritt djup  

Frostfritt djup enligt Appendix 3 = 1.5x0.6=0.9m 

Service ledningen kommer in på 0.9m djup 

Sockelhöjd=0.5m 

Bottenhöjd=0.9m 

Totala höjden h = 0.9++0.9+0.5=2.3m 

Detta ger ett tryckfall: 

pgh = 1000*9.81*2.3=22.56kPa 

Service ledning dim.ytter = 32x2.9 

Servisledning innerdiameter = 22.6mm 

Friktionstryckfall ur A2:5 ger ett tryckfall på 2000Pa/m 

2000Pa*31m=62000Pa=62kPa 

Trycket vid vattenmätaren är 550kPa-22.6kPa-62kPa=485.4kPa 



2012-05-08 
 

81 
 

Dimensionering av tappvarmvatten  

 

Dimensionering av spillvatten  

 

Största och minsta tryckfall inne i huset 

Största tryckfall till diskbänk samt ansluten diskmaskin 

Ledningslängd från vattenmätare =  19486mm=19.486m 

Rördimension = 18x1 

Flöde = 0.4l/s 

Antaget flöde ur bilaga A2:1 = 0.25l/s 

Lednings nummer Ledningstyp Flöde l/s Dimension Vatten

1 Ansluting Tvättlåda 0.2 15x1 KV,VV

2  Ansluting TM 0.2 15x1 KV

3 Ansluting DM/DB 0.2+0.2=0.4 15x1 KV,VV

4 Ansluting WC 0.1 12x1 KV

5 Ansluting Badkar 0.3 15x1 KV,VV

6 Ansluting Handfat 0.2 15x1 KV,VV

7 FördelningKV 0.2+0.2+0.4+0.1+0.3+0.2=(1.4)0.7 18x1 KV

8 FördelningKV 0.2+0.4+0.1+0.3+0.2=(1.2)0.7 18x1 KV

9 FördelningKV 0.2+0.4=0.6 18x1 KV

10 FördelningKV 0.2+0.3+0.1=0.6 18x1 KV

11 FördelningKV 0.3+0.2=0.5 18x1 KV

12 FördelningVV 0.2+0.2+0.3+0.2=(0.9)0.7 18x1 VV

13 FördelningVV 0.2+0.3+0.2=0.7 18x1 VV

14 FördelningVV 0.2 15x1 VV

15 FördelningVV 0.3+0.2=0.5 18x1 VV

Ledningsnummer Ledningstyp Flöde l/s Dimension Fall Luftingsledning

1 Ansluting TL 0.6 40mm* 10‰

2 Anslutning DM/TM 1.2 50mm 10‰

3 Ansluting WC 1.8 50mm 10‰

4 Ansluting GB 1.5 40mm* 10‰

5 Ansluting GB 1.5 50mm 10‰

6 Ansluting handfat 0.6 40mm* 10‰

7 Samling 0.6+1.5=1.8 10‰

8 Samling 0.6+1.5+1.5=3.6 10‰

9 Samling 0.6+1.5+1.5+1.8=5.4 10‰

10 Samling 0.6+1.5+1.5+1.8+1.2=6.6 10‰

11 Samling 0.6+1.5+1.5+1.8+1.2+0.6=7.2 10‰

Σ7.2

*50mmi golv/vägg 75mm
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Detta ger ett tryckfall på 1750Pa/m  

Tryckfall över ledningslängden  

19.486m*1750Pa/m=34.1kPa 

485.4kPa –34.1kPa = 451. 3kPa 

 

Vid maxflöde på 0.2l7 s (0,2 går via slang till diskmaskin) skall trycket vara ca 500kPa vilket vi 
nästan uppnår. 

 

Figur. Graf över tryckfallet över ledningen. 

Minsta tryckfallet till tvättlådan 

Ledningslängd från vattenmätaren = 1746mm=1.746m 

Rördimension = 15x1 

Flöde = 0,2 l/s 

Sannolikt flöde ur A2:1 = 0,2 l/s 
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Figur. Tryckfallet över ledningen till tvättlådan. 

Detta ger ett tryckfall på 4000 Pa/m  

Ledningslängden är 1.746 m 

Vilket ger ett tryckfall på 1.746m * 4000Pa=6.984 kPa 

488kPa -6.984kPa  = 481.016 kPa 

Tryckfall vid blandaren 

Vid flöde på 2 l/s skall trycket vara ca 500 kPa vid tvättlådan. 

Vi är mycket när på att uppnå detta även om trycket kanske är lite för lågt.  

 

Figur. Tryckfallsgraf. 

(FM Mattsson, 2012) 
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Bilaga K. Elinstattationer 

Totalt eleffektbehov: 

Schablonvärde grundbehov = 5 kW 
Antaget effektbehov golvvärmepump = 100 W 
Antaget effektbehov för pelletspannan = 100 W 
Antaget effektbehov för cirkulationspump solfångare = 50 W 
FTX-systemets effektbehov = 164 W  
Spis = 8000 W 
Diskmaskin = 2 300 W 
Tvättmaskin = 2 200 W 
Torkskåp = 1500 W 
Torktumlare = 1000 W 
 
Summa: 20 414 W = 20.414 kW = PTOT 
 

Beräkning av husets huvudsäkring: 

U = Spänning i 3-fasanslutningen (-400V) 
ITOT= Dimensionerande strömstyrka, Ampere 
PTOT= Totalt effektbehov 
 
ITOT= PTOT/(U*(3)1/2) 
 
20 414/(400*(3)1/2) = 29.5 A 
 
Eftersom det är osannorlikt att alla apparater används samtidigt använder man en reduktionsfaktor 
när man beräknar storleken på huvudsäkringen. 
Detta ger: 
29.5 *0.7 = 20.65 A 
Då bör man välja en huvudsäkring på 20 A. 
(Grafström, J) 

GRUPPFÖRTECKNING 

Grupp Säkring Objekt 

1 3-fas               16A   Spis 

2 1-fas               10A Diskmaskin 

3 1-fas               10A Frys 

4 1-fas               10A Kyl 

5 1-fas               10A VU- övervåning 4st + 2 belysningsarmatur + 1 lampknapp 1 
trappomväxlare 

6 1-fas               10A Tvättmaskin 

7 1-fas               10A Torktumlare 

8 1-fas               10A Torkskåp 

9 1-fas               10A VU- kök 4st + 3 belysningsarmatur + 1 lampknapp + 1 dimmer 
+ en trappomkopplare 

10 1-fas               10A VU-hall 3st + 2 belysningsarmatur + 1 lampknapp 

11 1-fas               10A VU-somrum 2,  4st + 1 belysningsarmatur + 1 lampknapp 

12 1-fas               10A Tvätt 1, 1 st VU, 2 st trappomkopplare, 2 st belysningsarmatur 

13 3-fas               16A Vattenpump 

14 1-fas               10A FTX-system 

15 1-fas               10A Trapp 4 st VU, 1 st lampknapp, 1st trappomkopplare, 3 st 
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belysningsarmatur 

16 1-fas               10A Sovrum 1/Badrum 3 st belysningsarmatur, 5 st VU, 2 st 
lampknappar 

17 1-fas               10A Pelletspanna 

18 1-fas               10A Tvättstuga 2, 2 st lysrör, 1 st lampknapp, 1 st VU 

Beräkning av antal eluttag 

Tvätt/Pannrum: vägglängd, L = 13.316 m  
WC: vägglängd, L = 9.912 m 
Sovrum 1, L = 14.07 m 
Sovrum 2, L = 12.342 m 
Hall, L = 29.428 m  
Kök/Matsal, L = 26.994 m 
Övervåning, L = 21.67 m  
 
Antal uttag skall vara L/4 
L är rummets sammanlagda vägglängd. 
 
Tvätt/Pannrum:  n = L/4 => n = 13.316/4 = 3.3 ~ 4st  
WC:   n = 9.912/4 = 2.5 ~3st 
Sovrum 1:   n= 14.07/4 =3.5~ 4st 
Sovrum 2:  n=12.3/4 = 3.075 ~4st 
Hall:   n= 29.428/4 = 7.36 ~ 8st 
Kök/Matsal:  n= 26.994/4 = 6.75 ~ 7st 
Övervåning:  n= 21.67/4 = 5.5 ~ 6st 

Bilaga L. Materialval 

BBR-kraven - Allmänt 

6:11 Material   

”Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom  
sin behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då  
funktionskraven i dessa regler uppfylls (BFS 2011:6 BBR 18).  

Allmänt råd  

Regler för kemikalier i varor och produkter ges ut av Kemikalieinspektionen. Vägledning vid val av 
byggnadsmaterial finns i Boverkets rapport Bygg för hälsa och miljö – Kriterier för sunda byggnader 
och material samt i Svenska Inneklimatinstitutets handbok H3, Föroreningar och  
emissionsförhållanden (BFS 2011:6 BBR 18).” 

Kommentar 

Denna lag innebär inte mer än att man skall använda rätt material på rätt plats samt vara noga vid 
konstruktionen. Detta skall självfallet följas.  

Takmaterial 

Brandskyddskrav 

5:75 Taktäckning  

”Taktäckningen på byggnader ska utformas på sådant sätt att brandspridning försvåras. Taktäckning 
på material av klass A2-s1,d0 (obrännbara underlag) får utföras med BROOF (t2) (klass T). 
Taktäckning på brännbara underlag ska utföras med material av klass A2-s1,d0 (obrännbart material) 
utom i sådana fall då viss brandspridning kan tillåtas (BFS 2011:6 BBR 18). 
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Allmänt råd  

Viss brandspridning kan tillåtas på småhus och andra byggnader inom ett bostadsområde utanför 
koncentrerad centrumbebyggelse samt på friliggande byggnader. Taktäckning på ett brännbart 
underlag kan då även utföras med brännbart material. Materialet bör då vara i BROOF (t2) (klass T). 
Sådan taktäckning kan även användas på byggnader inom en koncentrerad centrumbebyggelse, om 
byggnaden har ett vindsbjälklag i lägst klass REI 60 med obrännbar värmeisolering och vinden inte 
kan utnyttjas för förvaring eller dylikt (BFS 2011:6 BBR 18).”  

Kommentar 

Denna lag följs då brandsäkrat virke används, stålplåten skall, som icke brännbart material, hindra 
att brands sprids via taket.  

Fuktskyddskrav 

6:51 Allmänt  

”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska  
olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa (BFS 2011:6 BBR 18).” 

Kommentarer 

Alla våtrum kommer att utformas och uppföras för att hindra fuktproblem och fuktspridning i väggar 
och golv. Utöver detta kommer alla ytterväggar utformas med ett ventilerat luftskikt samt en lufttät 
PE-folie som hindrar fukt från att komma in i väggen. 

6:5325 Yttertak och vindsutrymmen  

Allmänt råd  

”Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutningen.  
Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid utformningen av 
taket. Vindsutrymmen ska, om det inte är uppenbart onödigt, kunna inspekteras i sin  
Helhet (BFS 2011:6 BBR 18).” 

Kommentar  

Taklutningen har valts med hänsyn till solpanelerna. Detta blev en betydande faktor när 

takmaterialet valdes. Stålplåten som valts fungerar bra i 22 ⁰ lutning. 

Säkerhetskrav 

8:22 Skydd mot att halka och snubbla  

”Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas. I utrymmen där lutning, 
väta, spill eller nedisning ökar risken för halka ska ytmaterialens egenskaper anpassas till detta. 
Oväntade förändringar av ytmaterialens halkegenskaper ska undvikas, särskilt där gångriktningen 
ändras. Ytorna ska utformas utan oväntade små nivåförändringar, ojämnheter eller låga hinder som 
är svåra att upptäcka (BFS 2011:6 BBR 18).” 

Kommentar 

Risken för att halka och att snubbla finns i åtanke vid val av materialen. Hala golvmaterial 
undviks i våtrum för att minska risken för skador. Takets relativt låga lutning samt ett plant 
plåttak minskar risken att snubbla och halka. 

8:241 Allmänt  

”Byggnader vars yttertak kan beträdas ska förses med anordningar som skyddar mot fall och därmed 
personskador. Byggnader ska ha tillträdesanordningar enligt avsnitt 8:242 om det inte är uppenbart 
onödigt (BFS 2011:6 BBR 18).” 

Allmänt råd  

Exempel på situationer då det kan betraktas som uppenbart onödigt med  
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särskilda anordningar för tillträde till och förflyttning på tak är  
– då taket har låga lutningar och det fasta arbetsstället ligger på betryggande avstånd från takets 
kant,  
– då taket saknar fast arbetsställe (BFS 2011:6 BBR 18).” 
 
”... Yttertak som kan beträdas ska ha skäligt skydd mot halkning och utformas så  
att risken för att trampa igenom takytan begränsas.   
Allmänt råd  
Regler för yrkesmässigt beträdande av tak ges ut av Arbetsmiljöverket (BFS 2011:6 BBR 18).” 

Kommentar 

Denna lag tillgodoses då taklutningen inte är så brant samt att taket är plant och därmed lättare 
att gå på. Taket utformas så att det inte finns någon risk att trampa igenom det.  

Övriga krav 

Utöver Boverkets byggregler kommer ytterligare ett fåtal aspekter att analyseras. Dessa är 
investeringskostnad, formstabilitet, anpassning till solpaneler, livslängd, frosbeständighet, miljö, 
återanvändningsmöjlighet, återvinningsmöjlighet och estetik. 

Mål för estetiska krav 

De estetiska kraven inriktas på att huset skall passa in i den befintliga landskapsbilden. Taket bör 
därför ges ett traditionellt utseende som inte sticker ut. Vidare skall färgen på taket passa ihop 
med huset och bilda en enhetlighet.  

Materialvalet för takbeklädnaden är mycket viktig. Det måste nämligen anpassas till solpanelerna 
fom skall fästas på det färdiga taket. Solpanelerna kommer inte täcka hela taket utan vissa delar av 
takbeklädnaden kommer att vara synlig. Detta gör att takbeklädnaden och solpanelerna måste 
passa med varandra.  

Utfärdande av betyg 

De tre materialalternativen som valts är: tegelpannor, takplåt och betongtakpannor.  

Investeringskostnad 

Denna betygsgrund är enkel, ju lägre investeringskostnad desto högre betyg. 

Material Kr/kvm Källa Betyg 

Tegelpannor 245:40 Sektionsfakta,2008 3 

Takplåt 
(förzinkad stålplåt) 

217:38 Sektionsfakta, 2008 4 

Betongtakpannor 148:58 Sektionsfakta, 2008 5 

Formstabilitet 

Här vill jag jämföra hur formatsbilat materialet är. Eftersom solpaneler skall fästas vill jag inte att 
taket skall formförändras eftersom det skulle påverka solpanelerna.  

Här är tegel den överlägsna som är näst intill helt formstabil. Stålplåten varierar lite med 
temperaturen och betongen med lastintensiteten.  

Material Citat Källa Betyg 

Tegelpannor I Riksantikvarieämbetet, 2012a 5 

Takplåt 
(förzinkad stålplåt) 

II Riksantikvarieämbetet, 2012d 4 

Betongtakpannor III Riksantikvarieämbetet, 2012e 4 

I: ” Tegel och andra keramiska material är normalt helt formstabila.” 
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II: ” Järn och stål är formstabila under normala temperaturförhållanden, men mjuknar vid kraftigt höjda 

temperaturer, exempelvis en brand, varvid bärande konstruktioner kan kollapsa.” 

III: ”Betongens krympning beror på vattenavgång av icke kemiskt bundet vatten. Mest krymper 

betongen i de flesta fallunder första tiden efter gjutningen.” 

Anpassning till solpaneler 

Detta betyg grundar sig på hur enkelt det är att fästa och installera solpaneler på takmaterialet. 
Eftersom stora delar av taket täcks av solpaneler är detta en viktig aspekt. Det är svårt att veta 
vilka material som lämpar sig bäst för montering av panelerna. Därför lägger vi stor vikt vid 
tradition och hur vanligt det är med olika typer av montering. Ett väl beprövat sätt är enligt oss 
ett tecken på ett bra sätt.  

Material Bedömning Källa Betyg 

Tegelpannor C Solarlab AB, 2012 3 

Takplåt 
(förzinkad stålplåt) 

A Aquasol, 2012 5 

Betongtakpannor C Solarlab AB, 2012 3 

Beständighet 

Här bedöms livslängden på takbeklädnaden, ju längre desto bättre. Tegelpannor har en lång 
livslängd medans takplåt och betongpannor har en något kortare.  

Material År Källa Betyg 

Tegelpannor 40-60 Husvillaguiden, 2012 5 

Takplåt 
(förzinkad stålplåt) 

30-40 Omboende, 2012 4 

Betongpannor 30-40 Husvillaguiden, 2012 4 

Frostbeständighet 

Både tegel och betong är känsliga för frost om de innehåller mycket fukt. Då finns risk för 
frostsprängning. Stålplåt blir något sprödare vid låga temperaturer med det är främst slagsegheten 
som försämras.  

Material Citat Källa Betyg 

Tegelpannor I Riksantikvarieämbetet, 2012a 4 

Takplåt 
(förzinkad stålplåt) 

II Riksantikvarieämbetet, 2012d 5 

Betongpannor III Riksantikvarieämbetet, 2012e 4 

I: ” När hålrummen i det brända teglet är mättade med vatten kan teglet sprängas sönder genom 

frysning eller saltkristallisation.” 

II:” Järn och stål påverkas av låga temperaturer på så sätt att materialet blir sprödare. Vid 
temperatursänkning minskar slagsegheten språngartat...” 

III: ” Frostbeständigheten är dålig hos betong under vissa betingelser. När betongen är starkt fuktig, 
med vattenfyllda sprickor och porer, och omväxlande fryser och tinar, är risken stor för frostsprängning.” 

Miljö 

Bedömningen görs efter miljöklasserna från Sunda Hus databas. 

Material Miljöklass Källa Betyg 

Tegelpannor A Sunda Hus, 2012 5 

Takplåt 
(förzinkad stålplåt) 

B Sunda Hus, 2012 4 

Betongpanna B Sunda Hus, 2012 4 
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Återanvändning 

Att återanvända taktegel sker i stor utsträckning och det finns egentligen inga hinder för detta. 
Även betong går bra att återanvända så länge det rengörs inann. Nästan inget stål återanvänds, 
metallen blir ofta skadad vid nedmontering och det är svårt att hitta en ny byggnad som den 
passar till.  

Material Citat Källa Betyg 

Tegelpannor I Riksantikvarieämbetet, 2012a 5 

Takplåt 
(förzinkad stålplåt) 

II Riksantikvarieämbetet, 2012d 2 

Betongpannor III Riksantikvarieämbetet, 2012e 5 

I: ” Taktegel har alltid återanvänts” ”Skadat tegel och spill från tegelbruk och byggen kan krossas och 

användas vid tillverkning av nytt tegel och vid framställning av tegelpigment och fyllnadsmassor.” 

II: ”En mindre mängd skrot från äldre konstruktioner tas om hand för återanvändning, men inte på 

något systematiskt sätt.” 

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

Återvinning 

Återvinning av både tegel och betong blir vanligare och vanligare. De största delarna återanvänds 
men de som inte duger till det går i stor utsträckning till återvinning. En mycket hög andel av 
använt stål går till återvinning. 

Material Citat Källa Betyg 

Tegelpannor I Riksantikvarieämbetet, 2012a 4 

Takplåt 
(förzinkad stålplåt) 

II Riksantikvarieämbetet, 2012d 5 

Betongpannor III Riksantikvarieämbetet, 2012e 4 

I: ” Tegel är ett utmärkt material ur återvinningssynpunkt.” 

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

III: ”En ökande andel av den rivna betongen går numera till återvinning i krossad form som ballast vid 
ny betongtillverkning.” 

Estetik 

De estetiska kraven går lätt att formulera men är omöjliga att veta om man uppfyller. Varje 
individ har en egen uppfattning om vad som är estetiskt och vad som passar in i landsbilden. 
Därför har den estetiska värderingen utförts av författarna till rapporten och vägs in i det slutliga 
resultatet. Ett mörkt tak passar bra ihop med solpanelerna som har en mörk nyans.   

Material Citat Källa Betyg 

Tegelpannor I Egen åsikt 3 

Takplåt 
(förzinkad stålplåt) 

II Egen åsikt 5 

Betongpannor III Egen åsikt 3 

I: ”Tegelpannor är ralativt fina men smälter inte ihop med solpanelerna och taket skulle inte 
smälta in i landskapsbilden på det sätt vi önskar.” 

II: ”Takplåten kan väljas i svart och då passar den mycket bra ihop med solpanelerna samt 
väggbeklädnaden.” 

III: ”Betongtakpannorna passar inte heller ihop med solpanelerna och detta är ett av våra tydligt 
uppsatta mål.” 
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Brandskyddskrav 

5:63 Yttervägg och fönster  

”Fasadbeklädnader får vid brand inte utveckla värme och rök i sådan omfattning  
att utrymning och brandsläckning försvåras eller så att stor risk för skador uppstår  
för personer som vistas i närheten.  

Allmänt råd  

Fasadbeklädnader bör vara av svårantändligt material eller uppfylla kraven  
för klass D-s2,d0 (klass III) (BFS 2011:6 BBR 18).” 

Kommentar 

Fasadmaterialet har valts med hänsyn till detta krav. En väl beprövad och testad fasadpanel väljs 
för att uppfylla brandkraven klass D-s2,d0 som tidigare benämndes (klass III).  

Fukt 

6:531 Lufttäthet 

”Allmänt råd  

För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha så god 
lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken för fuktkonvektion störst i byggnadens övre 
delar, dvs. där det kan råda invändigt övertryck. Särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet bör 
iakttas vid höga fuktbelastningar som i badhus eller vid särskilt stora temperaturskillnader.  
Lufttätheten kan påverka fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen samt byggnadens 
värmeförluster.  Metod för bestämning av luftläckage finns i SS-EN 13829. Vid bestämning av 
luftläckaget bör även undersökas om luftläckaget är koncentrerat till någon byggnadsdel. Om så är 
fallet kan risk finnas för fuktskador (BFS 2011:6 BBR 18 ).” 

Kommentar 

Som tidigare nämnts är väggarna uppbyggda så att fukt ventileras ut ur väggarna på utsidan. 
Dessutom finns en PE-folie på insidan som gör att fukt och luft inte transporteras in i väggarna. 
Detta gör konstruktionen lufttät och risken för fuktproblem blir liten.  

Övriga krav 

Utöver Boverkets byggregler kommer ytterligare ett fåtal aspekter att analyseras. Dessa är 
investeringskostnad, beständighet, frostbeständighet,färgstabilitet , miljö, 
återanvändningsmöjlighet, återvinningsmöjlighet och estetik. 

Mål för estetiska krav 

De estetiska kraven inriktas på att huset skall passa in i den befintliga landskapsbilden. 
Väggbeklädnaden kommer synas mycket eftersom vi har hög takhöjd och ett pulpettak. 
Framförallt skall beklädnaden anpassas till omkringliggande hus samt hur området i stort ser ut.  

Sora fönster gör att huset redan sticker ut en del från vanliga omkringliggande villor och detta 
skall tonas ned med en neutral och enkel väggbeklädnad i ett smakfullt färgval.  

Utfärdande av betyg 

De tre materialalternativen som valts är: träpanel, puts och tegel. 

Investeringskostnad 

En mycket enkel jämförelse, vilket fasadmaterial är dyrast och vilket är biligast. 

Material Kr/kvm Källa Betyg 

Träpanel 865 Bygganalys, 2011 4 

Puts 750 Bygganalys, 2011 5 
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Tegel 1450 Bygganalys, 2011 2 

Beständighet  

Här bedöms hur länge man kan lita på att materialet håller vid normalt underhåll. Trä påverkas 
negativt av fukt och kan drabbas av mögel eller röta. Därför behandlar man träet, målar det, för 
att skydda mot fukt och röta. Tegel är ett mycket beständigt material som inte påverkas av kemisk 
nedbrytning, vilket putsen gör. Mekaniska nedbrytningsprocesser som salt- och frostsprängning 
påverkar tegel men även i viss mån puts.  

Material Citat Källa Betyg 

Träpanel I Riksantikvarieämbetet, 2012b 3 

Puts II Riksantikvarieämbetet, 2012e 4 

Tegel III Riksantikvarieämbetet, 2012a 5 

I: ”Trä är hygroskopiskt, vilket innebär att det har stor förmåga att uppta och avge fukt. Denna 

egenskap kan ge problem genom att virket kan spricka vid torkning och angripas av mögel och röta.” 

II: ”Normalt har hårdnad cement och betong god beständighet mot stillastående vatten, alkaliska 

ämnen, oljor och svaga syror. Beständigheten är mindre god mot starka syror ...” 

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

Frostbeständighet 

Tegel och puts har en lägre frostbeständighet än vad trä har. Frostsprängning uppkommer sällan 
hos trä som däröfr anses ha en mycket bra frostbeständighet. 

Material Citat Källa Betyg 

Träpanel I Riksantikvarieämbetet, 2012b 5 

Puts II Riksantikvarieämbetet, 2012e 3 

Tegel III Riksantikvarieämbetet, 2012a 3 

I: ” Trä är i normala fall frostbeständigt men blir sprödare i stark kyla och får därigenom lägre 

hållfasthet.” 

II: ”Frostbeständigheten är dålig hos betong under vissa betingelser.” 

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

Färgstabilitet 

Målat trä har en god färgstabilitet, men bleknar dock av solstrålningen. Även puts har en god 
förmåga att behålla färgen, dock finns risk för missfärgning vid organiska angrepp. Tegel anses 
vara nästan helt färgstabilt och är därmed överlägsen puts och trä.  

Material Citat Källa Betyg 

Träpanel I Riksantikvarieämbetet, 2012b 4 

Puts II Riksantikvarieämbetet, 2012e 4 

Tegel III Riksantikvarieämbetet, 2012a 5 

I: ”Trä åldras genom blekning och nedbrytning av hartsämnen.” 

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

III: ”Keramer är färgstabila material.” 

Miljö 

Miljöbedömningen följer miljöklasserna. 
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Material Miljöklass Källa Betyg 

Träpanel A Sunda Hus, 2012 5 

Puts B Sunda Hus, 2012 4 

Tegel A Sunda Hus, 2012 5 

Återanvändningsmöjligheter 

Trä kan återanvändas så länge virket är friskt och inte ha utsatts för giftiga ämnen. Puts 
återanvänds inte, men dock går det att återvinna. Tegel återanvänds i stor utsträckning och det 
som inte kan återanvändas återvinns.  

Material Citat Källa Betyg 

Träpanel I Riksantikvarieämbetet, 2012b 4 

Puts II Riksantikvarieämbetet, 2012e 1 

Tegel III Riksantikvarieämbetet, 2012a 5 

I: ” Trä som inte behandlats med giftiga ämnen eller blivit angripna av mögel, röta eller insekter kan 

återanvändas som byggnadsmaterial eller för energiframställning.” 

II: ”Prefabricerade betongvaror, som murblock, balkar, pelare och plattor, kan återanvändas om de 

rensas rena från fogbruk och liknande.” 

III: ” Taktegel har alltid återanvänts och äldre återanvänt...” 

Återvinningsmöjlighet 

Trä har goda återvinningsmöjligheter och kan även användas för energiframställning. Puts kan 
återvinnas, till exempel som utfyllnad i ballats, men det görs i än så länge i liten utsträckning. 
Tegel går utmärkt att återvinna och det har gjorts i stor utsträckning sedan andra världskriget. 

Material Citat Källa Betyg 

Träpanel I Riksantikvarieämbetet, 2012b 5 

Puts II Riksantikvarieämbetet, 2012e 3 

Tegel III Riksantikvarieämbetet, 2012a 5 

I: ” Rent virke kan även deponeras i naturen eftersom det då förmultnar Impregnerat virke ska brännas 

på speciell anläggning.” 

II: ”En ökande andel av den rivna betongen går numera till återvinning i krossad form som ballast vid ny 
betongtillverkning.” 

III: ”Tegel är ett utmärkt material ur återvinningssynpunkt.” 

Estetik 

Vid val av väggbeklädnad har den estetiska aspekten stor vikt, dock finns inga regler eller lagar 
om vad som är diskret och stilrent. Varje individ har en egen uppfattning om vad som är estetiskt 
och vad som passar in i landsbilden. Värför har den estetiska värderingen utförts av författarna 
till rapporten och vägs in i det slutliga resultatet.  

Material Citat Källa Betyg 

Träpanel I Egen åsikt 5 

Puts II Egen åsikt 3 

Tegel III Egen åsikt 3 

I: ”Träpanelen är överlägset snyggast och den är också vanlig bland villor vilket ger den soda 
chanser att passa in i landskapsbilden.” 

II: ”Puts är ett enklare material som vi personligen inte tycker är speciellt snyggt.” 

III: ” Tegel anser vi inte passar ihop med takplåt, som vi tidigare valt för takbeklädnad. ” 
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Invändigt golvmaterial 

Fukt 

6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt  

6:5331 Vattentäta skikt   

”Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska 
ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som 
inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, 
temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. 
Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, 
infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta (BFS 2011:6 BBR 18).” 

Kommentar 

För att tillgodose dessa krav kommer våtrummens golvbeläggning vara klinker, som inte påverkas av 
fukt. Under maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskin, kommer ett tätskikt av plast att 
monteras.  

6:5332 Vattenavvisande ytskikt   

”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög 
luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt (BFS 2011:6 BBR 18).” 

Kommentar 

Även detta krav tillgodoses då våtrummen kläs med klinker och kakel. 

6:5334 Dolda ytor   

”Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor ska utlopp  
från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt.   

Allmänt råd  

Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller dylikt bör det  
finnas ett tätt ytskikt, t.ex. en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid  
golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot angränsande vägg eller  
dylikt (BFS 2011:6 BBR 18).” 

Kommentar 

Framfall vid diskmaskin och tvättmaskin samt väl planerade golvbrunnar tillgodoser dessa krav, 
samt tätskiktet av plast. 

Övriga krav 

Utöver Boverkets byggregler kommer ytterligare ett fåtal aspekter att analyseras. Dessa är 
investeringskostnad, beständighet, formstabilitet,färgstabilitet , miljö, återanvändningsmöjlighet, 
återvinningsmöjlighet och estetik. 

Mål för estetiska krav 

Ett material som används inomhus ges större möjligheter att anpassas till just brukarens 
individuella smak. Detta gör det också ännu svårare att sätta upp estetiska mål för materialtet, 
golvbeklädnaden i detta fall.  

I denna estetiska bedömning väljs därför en konservativ inställning. Det som är vanligt och 
populärt anses allstå vara snyggt. Det är vanligt med helkaklade badrum, alltså aneses det vara 
estetiskt tilltalande. Parkettgolv läggs i de flesta nya lägenheterna, alltså finns det en stor chans att 
folk uppskattar det.  
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Utfärdande av betyg för golvmaterial i våtrum 

De tre materialalternativen som valts är: klinker, sten och plastmatta. 

Investeringskostnad 

En mycket enkel jämförelse, vilket golvmaterial är dyrast och vilket är biligast. 

Material Kr/kvm Källa Betyg 

Klinker 1100 Bygganalys, 2011 3 

Sten (Marmor) 2200 Bygganalys, 2011 1 

Plastmatta 320 Bygganalys, 2011 5 

Beständighet 

Klinker har en mycket god beständighet, liksom sten. Plastmattans beständighet varierar mycket 
beroende på modell och kvalité. 

Material  Citat Källa Betyg 

Klinker I Rikantikvarieämbetet, 
2012e 

5 

Sten (Marmor) II Rikantikvarieämbetet, 
2012c 

5 

Plastmatta III Rikantikvarieämbetet, 2012f 3 

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

II: ” En stens vittringsbenägenhet är till stor del ett resultat av de geologiska processer som bildat 
bergarten.” ”De flesta stensorter är inte brandbeständiga.” 

III: ” Egenskaperna varierar mycket mellan olika polymerer, men även inom samma polymertyp 

beroende på sammansättningen.” 

Formstabilitet 

Tegel är som tidigare nämnts helt formstabilt vilket då även gäller för klinker. Sten är normalt 
formstabilt men just marmorn har en viss tendens att formförändras. Trä formförändras då det 
upptar vatten eller torkar, dock kan man motverka detta med behandling av trät. Dock står det 
klart att trä har en sämre formstabilitet än sten och klinker.  

Material Citat Källa Betyg 

Klinker I Rikantikvarieämbetet, 
2012e 

5 

Sten (Marmor) II Rikantikvarieämbetet, 
2012c 

4 

Plastmatta III Rikantikvarieämbetet, 2012f 3 

I: ” Tegel och andra keramiska material är normalt helt formstabila.” 

II: ” Sten är normalt ett formstabilt material.” 

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

Fuktbeständighet 

Här bedöms hur bra materialet klarar en fuktig miljö. 

Magterial Citat Källa Betyg 

Klinker I Rikantikvarieämbetet, 2012e 5 

Sten (Marmor) II Rikantikvarieämbetet, 2012c 4 

Plastmatta III Rikantikvarieämbetet, 2012f 4 

I: ” Tegel som inte är frostbeständigt måste skyddas från väta om det riskerar att utsättas för kyla.” 



2012-05-08 
 

95 
 

II: ” Tunna stenplattor kan också böja sig till följd av ensidig och upprepad vätning” 

III: ” Vissa polymerer sväller vid fuktupptagning.” 

Färgstabilitet 

Klinker är färgstabilt liksom även trä är i ett inomhusklimat. Sten tappar däremot fäg, dock främst 
på grund av solljus. Eftersom solljuset inte påverkar materialen i så stor utsträckning inomhus 
anses de ha en ganska bra färgstabilitet trots det.  

Material Citat Källa Betyg 

Klinker I Rikantikvarieämbetet, 
2012e 

5 

Sten (Marmor) II Rikantikvarieämbetet, 
2012c 

4 

Plastmatta III Rikantikvarieämbetet, 2012f 4 

I: ” Keramer är färgstabila material.” 

II: ” Hos all färgad sten framträder färgerna intensivare och djupare vid polering. Vissa stenar kan 
emellertid "tappa" färgen efter en tids exponering, vilket tydligt märks på polerade och färgade marmor- 
och kalkstenssorter i storstadsmiljö.” 

III: ”Färgstabiliteten är god.” 

Miljö 

Bedömningen görs utifrån miljöklasserna. 

Material Miljöklass Källa Betyg 

Klinker A Sunda Hus, 2012 5 

Sten (Marmor) B Sunda Hus, 2012 4 

Plastmatta C Sunda Hus, 2012 2 

Återanvändningsmöjlighet 

Klinker kan återanvändas, men det görs det i liten utsträckning liksom sten. Plastmattan har god 
förmåga att återanvändas.  

Material Citat Källa Betyg 

Klinker I Rikantikvarieämbetet, 
2012e 

3 

Sten (Marmor) II Rikantikvarieämbetet, 
2012c 

2 

Plastmatta III Rikantikvarieämbetet, 2012f 4 

I: ” Skadat tegel och spill från tegelbruk och byggen kan krossas och användas vid tillverkning av nytt 

tegel och vid framställning av tegelpigment och fyllnadsmassor.” 

II: ” I dag återanvänds mycket lite sten.” 

III: ”Alla fabriksformade polymermaterial lämpar sig väl för återanvändning, såvida de inte är trasiga, 
kontaminerade eller starkt åldrade eller slitna.” 

Återvinningsmöjligheter 

Klinker och sten kan båda återvinnas genom nedkrossning och nypoduktion. Plastmattan kan 
smältas ned och sedan återvinnas. 

Material Citat Källa Betyg 

Klinker I Rikantikvarieämbetet, 
2012e 

5 

Sten (Marmor) II Rikantikvarieämbetet, 4 
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2012c 

Plastmatta III Rikantikvarieämbetet, 2012f 3 

I: ” Tegel är ett utmärkt material ur återvinningssynpunkt.” 

II: ” Vid rivning transporteras materialet till deponi och i viss mån till kross.” 

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

Estetik 

Nu påverkas inte omvärlden av valet av materialet,invändigt golvmaterial. Därför grundar sig den 
estetiska bedömningen på egna uppfattningar hos uppsatsskrivarna.  

Material Citat Källa Betyg 

Klinker I Rikantikvarieämbetet, 2012e 5 

Sten (Marmor) II Rikantikvarieämbetet, 2012c 4 

Plastmatta III Rikantikvarieämbetet, 2012f 2 

Utfärdande av betyg av golmaterial i torra utrymmen 

De tre materialalternativen som valts är: kork, plastmatta och trä (ekparkett). 

Investeringskostnad 

En mycket enkel jämförelse, vilket golvmaterial är dyrast och vilket är biligast. 

Material Kr/kvm Källa Betyg 

Kork 460 Bygganalys, 2011 4 

Plastmatta 320 Bygganalys, 2011 5 

Trä (Parkett) 600  Bygganalys, 2011 4 

Beständighet 

Trä har en god beständighet men inte om det utsätts fär fukt. Risken för mögel och röta 
uppkommer om trät utsätts för fukt regelbundet. Detta gäller även för kork. Plastmattan har en 
relativt god beständighet. 

Material Citat Källa Betyg 

Kork I Rikantikvarieämbetet, 
2012g 

4 

Plastmatta II Rikantikvarieämbetet, 2012f 3 

Trä (Parkett) III Rikantikvarieämbetet, 
2012b 

4 

I: ” Inlagringen av suberin i kork och näver gör att materialen är motståndskraftiga mot bakterie- och 

svampangrepp.” 

II: ”Egenskaperna varierar mycket mellan olika polymerer, men även inom samma polymertyp beroende 
på sammansättningen. Flera egenskaper har förbättrats med armering av exempelvis stål, glasfiber eller 
asbest.” 

III: ”Trä är hygroskopiskt, vilket innebär att det har stor förmåga att uppta och avge fukt. Denna 
egenskap kan ge problem genom att virket kan spricka vid torkning och angripas av mögel och röta.” 

Formstabilitet 

Trä formförändras då det upptar vatten eller torkar, dock kan man motverka detta med 
behandling av trät. Plastmattan har en sämre formstabilitet liksom korkmattan.  

Material Citat Källa Betyg 

Kork I Rikantikvarieämbetet, 
2012g 

3 
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Plastmatta II Rikantikvarieämbetet, 2012f 3 

Trä (Parkett) III Rikantikvarieämbetet, 
2012b 

4 

I: ”Korkplattor med mjuka bindemedel, ej korkbetong, formar sig relativt väl efter underlagets 

ojämnheter utan att brytas eller spricka.” 

II: ”Vid långtidsbelastning kryper de flesta plastmaterial, vilket innebär att de formändras utan att 
belastningen ökar. Även elasterna uppvisar krypningstendenser.” 

III: ” Träets hygroskopi gör att det krymper respektive sväller då det torkar eller upptar fukt, och dess 
anisotropi ger dessutom formförändringar som är olika stora i olika riktningar. ” 

Färgstabilitet 

Trä har en god färgstabilitet inomhus liksom plastmattan. Korken anses helt färgstabil.  

Material Citat Källa Betyg 

Kork I Rikantikvarieämbetet, 
2012g 

5 

Plastmatta II Rikantikvarieämbetet, 2012f 4 

Trä (Parkett) III Rikantikvarieämbetet, 
2012b 

4 

I: ” Eftersom kork inte går att genomfärga behåller det obehandlade materialet alltid sina naturliga 

nyanser som är stora variationer av brunt, från beige till mörkbrunt.” 

II: ”Färgstabiliteten är god.” 

III: ” Trä åldras genom blekning och nedbrytning av hartsämnen.” 

Miljö 

Bedömningen görs utifrån miljöklasserna. 

Material Miljöklass Källa Betyg 

Kork B Sunda Hus, 2012 4 

Plastmatta C Sunda Hus, 2012 2 

Trä (Parkett) A Sunda Hus, 2012 5 

Återanvändningsmöjlighet 

Korken och plastmattan kan i stor utstäckning återanvändas.  Trä kan återanvändas om det inte 
är skadadt eller innehåller gifter. 

Material Citat Källa Betyg 

Kork I Rikantikvarieämbetet, 
2012g 

4 

Plastmatta II Rikantikvarieämbetet, 2012f 4 

Trä (Parkett) III Rikantikvarieämbetet, 
2012b 

4 

I: ” Korkprodukter och näver kan sannolikt återanvändas om de kan demonteras utan att skadas och om 

de inte är smutsiga.  

II: ”Alla fabriksformade polymermaterial lämpar sig väl för återanvändning, såvida de inte är trasiga, 
kontaminerade eller starkt åldrade eller slitna.” 

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

Återvinningsmöjligheter 

Korken och plastmattan man återvinnas men det görs i mindre utsträckning än trä.Trä kan 
återvinnas till spån och spånskivor. Men vanligare är att trä återanvänds för energiframställning. 
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Material Citat Källa Betyg 

Kork I Rikantikvarieämbetet, 
2012g 

3 

Plastmatta II Rikantikvarieämbetet, 2012f 3 

Trä (Parkett) III Rikantikvarieämbetet, 
2012b 

4 

I: ”Produkter med endast naturliga bindemedel kan komposteras eller återvinnas som värmeenergi. 

Övriga produkter lämnas till deponi.” 

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

III: ”Rent virke kan även deponeras i naturen eftersom det då förmultnar.” 

Estetik 

Nu påverkas inte omvärlden av valet av materialet,invändigt golvmaterial. Därför grundar sig den 
estetiska bedömningen på egna uppfattningar hos uppsatsskrivarna.  

Material Citat Källa Betyg 

Kork I Egna åsikter 3 

Plastmatta II Egna åsikter 1 

Trä (Parkett) III Egna åsikter 5 

I: ”Korken är annorlunda och lite rolig, emn inte supersnygg.” 

II: ”Plastmattor gillar vi inte alls.” 

III: ”Träparkett är helt klart det snyggaste materialet.” 

Bilaga M. Bedömning av kostnader 
Kategori Pris Källa Enhet Kva

ntitet 
Totalt pris 

(kr) 

EL      

Kök 2143
6 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2012b 

Kr/st 1 21 436 

WC 4445 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012b 

Kr/st 1 4 445 

Sovrum  6090 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012b 

Kr/st 2 12 180 

Vardagsrum 8428 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012b 

Kr/st 1 8 428 

Hall 8079 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012b 

Kr/st 1 8 079 

Tvättstuga 1051
4 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2012b 

Kr/st 1 10 514 

VVS      

Kök 7172 Wikells Byggberäkningar AB, 
2011 

Kr/st 1 7 172 

WC 2555
8 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2011 

Kr/st 1 25 558 

Hall 3299 Wikells Byggberäkningar AB, 
2011 

Kr/st 1 3 299 

Sovrum 1 3332 Wikells Byggberäkningar AB, 
2011 

Kr/st 1 3 332 
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Sovrum 2 2877 Wikells Byggberäkningar AB, 
2011 

Kr/st 1 2 877 

Vardagsrum 7856 Wikells Byggberäkningar AB, 
2011 

Kr/st 1 7 856 

Tvättstuga 2625
8 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2011 

Kr/st 1 26 258 

Solpaneler 4180
0 

Svesol, 2012e Kr/6 
st 

3 125 400 

Pelletspanna + 
Ackumulatortank 

5186
9 

Svesol,2012d Kr/st 1 51 869 

Golvvärme 6507 Wikells Byggberäkningar AB, 
2011 

   

FTX-aggregat 2040
0 

Soliduct, 2012 Kr/st 1 20 400 

KONSTRUKTIONS
DELAR 

     

Tak med fackverk 1562 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/m2 59 92 158 

Övrigt tak 2248 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/m2 32 71 936 

Målning 94 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/m2 188 17 672 

Ytterväggar 2191 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/m2 188 411 908 

Bärande innervägg 850 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/m2 23 19 550 

Icke bärande innervägg 641 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/m2 32 20 512 

Våtrumsväggar 1683 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/m2 26 43 758 

Golv våtutrymmen 1100 Bygganalys, 2011 Kr/m2 6 6 600 

Övriga golv 600 Bygganalys, 2011 Kr/m2 154 92 400 

Mellanbjälklag 1392 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/m2 94 130 848 

Platta på mark 708 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/m2 200 141 600 

Kantbalk 685 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/m 51 34 935 

Trappa 2692
5 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/st 1 26 925 

Fönster stora 7989 Elitfönster, 2012 Kr/st 4 31 956 

Fönster mellan 6120 Elitfönster, 2012 Kr/st 5 30 600 

Fönster litet 4754 Elitfönster, 2012 Kr/st 1 4 754 

Ytterdörr entré 2185
2 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/st 1 21 852 

Övriga ytterdörrar 8877 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/st 2 17 754 

Altandörr 6891 Elitfönster, 2012 Kr/st 1 6 891 

Innerdörr 3748 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/st 4 14 992 
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INREDNING      

Skåpinredning kök 2842
8 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/st 1 28 428 

Vitvaror kök 3208
5 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/st 1 32 085 

WC-utrustning 2400 Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/st 1 2 400 

Badkar 4795 Bygghemma, 2012 Kr/st 1 4 795 

Toalettstol 4190 Bygghemma, 2012 Kr/st 1 4 190 

Tvättställ 1295 Bygghemma, 2012 Kr/st 1 1 295 

Tvättmaskin 2173
7 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/st 1 21 737 

Torktumlare 2151
7 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/st 1 21 517 

Torkskåp 1653
9 

Wikells Byggberäkningar AB, 
2012a 

Kr/st 1 16 539 

      

Totalt     1 549 873 
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Bilaga 1. Situationsplan 
 

 

 

Situationsplan skala 1:400. 



2012-05-08 
 

102 
 

Bilaga 2. Planlösning 

Planlösning övervåning 

 

Planlösning nedervåning. 
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Planlösning undervåning 

 

Planlösning övervåning. 
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Bilaga 3. Sektionsritning 
 

 

Sektionsritning från öster. 
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Bilaga 4. Fasader 
 

 

Fasad norrut 

 

Fasad söderut 
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Fasad västerut 

 

 

Fasad österut 
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Bilaga 5. Detaljritningar 

Takkonstruktionen över kök och matsal 

 

Detaljritning över den beräknade och dimensionerande fackverkskonstruktionen i taket i matsalen.  
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Anslutning mellan bottenbjälklag och yttervägg 

 

Detaljritning över anknytning mellan bottenbjälklag och yttervägg. 
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Anslutning mellan yttervägg och takbjälklag 

 

Detaljritning över anslutning mella yttervägg och takkonstruktionen i mitten av huset där det finns en övervåning. 
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Anslutning mellan innervägg och yttervägg 

 

Ditaljritning över anknytning mellan yttervägg och innervägg. 
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Anslutning mellan yttervägg och fönster 

 

Ditaljritning över anknytning mellan yttervägg och fönster. 
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Bilaga 6. Värmesystem 

Ritning över radiatorer, golvvärme, solpaneler och dimensionerad ackumulatortank 

 

Ritning över radiatorer, solpaneler och den dimensionerade nedgrävda ackumulatortanken. 
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Ritning över golvvärmesystemet 

 

Ritning över hela golvvärmesystemet. 
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Bilaga 7. Ventilationssystem 

Ventilationsritning undervåning

 
Ritning över ventilationsdragningen på undervåningen. 
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Ventilationsritning övervåning 

 

Ritning av ventilationsdragningen på övervåningen. 
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Bilaga 8. Sanitet 

Ritning över tapp- och spillvattenledningar 

 

Ritning över tapp- och spillvatten, finns endast på nedervåningen. 
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Bilaga 9. Elinstallationer 

Elinstallationer nedervåning 

Elinstallationer nedervåning. 
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Elinstallationer övervåning 

 

Installationer övervåning. 


