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Sammanfattning 
Denna kandidatexamensuppsats består av två delar, en del där ett småhus konstruerats och en del 
med en fördjupningsstudie där fem olika isoleringsmaterial analyserats utifrån ett 
energiperspektiv. 

I småhusdelen har ett småhus projekterats och konstruerats utifrån de kunskaper som förvärvats 
under tre års studier på Samhällsbyggnadsprogrammet vid Kungliga Tekniska högskolan i 
Stockholm. Det hus som konstruerats är en enplansvilla på 137 m2 med putsfasad belägen i 
Borlänge. Huset har trästomme och är anlagt på en grund bestående av en platsgjuten 
betongplatta på mark. Husets tak är av sadeltakstyp och har en lutning på 24 grader. 
Taktäckningsmaterialet är tegel. Huset värms med hjälp av golvvärme kopplat till en 
bergvärmepump och ventilationen sker med ett FTX-system. Ett specifikt energikrav har även 
ställts upp för att säkerställa att en energieffektiv konstruktion valts. 

Bakgrunden till den valda fördjupningen är de på senare år ökade kraven på energihushållning 
och klimatsmart byggande från så väl byggbranschen i sig som från samhället i stort. Vi valde 
därför att fördjupa oss i isoleringsmaterial. Syftet var att undersöka ifall det ur energisynpunkt 
finns bättre alternativ än traditionell mineralullsisolering för småhus.  

I fördjupningsdelen har litteraturstudier och produktfakta nyttjats för att kunna utföra en 
jämförelse mellan fem olika isoleringsmaterial ur ett energi- och kostnadsperspektiv där hänsyn 
till tillverkningsenergi, energiåtgång under en bruksfas på 25 år och investeringskostnad tagits. 

Jämförelsen är uppdelad i en energijämförelse och en kostnadskalkyl. Dessa jämförelser är i sin 
tur uppdelade i två delar där den första jämförelsen innefattar en väggkonstruktion med ett 
konstant U-värde och varierande isoleringstjocklek beroende på isoleringsmaterial. I del två är 
isoleringstjockleken konstant och U-värdet varierar således. Med utgång från studien har därefter 
slutsatser om materialens lämplighet dragits. Stenull var det material som ansågs lämpligast efter 
studien var utförd och har därför valts som isolering i det konstruerade småhuset.  
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Abstract 
This bachelor essay is divided into two parts, the first being a construction of a single-family 
house and the second an in-depth study of five different isolation materials, analysed from an 
energy perspective.  

The first part, the construction of the single-family house, has been created from knowledge 
acquired during three years of studying at KTH Royal institute of Technology in Stockholm, in 
the program Architecture and the Built Environment. The constructed house is a one-floor 
house of 137m2 with façade plaster, situated in Borlänge, Sweden. The house has a wooden frame 
which is built on a on sight cast concrete foundation, on the ground. The house’s roof is a gable 
roof, which has an angle of 24 degrees. The roofing is tile. The house is heated by underfloor 
heating connected to a geothermal heating pump and the ventilation is controlled by a FTX-
system. A specific energy requirement was set up so secure that an energy efficient construction 
was chosen.  

The reason for the topic of the study (isolation materials), is due to the increase of demands put 
on the energy economizing and climate aware, both from the building industry and society at 
large. The purpose was to investigate whether there are better alternatives than the traditional 
mineral wool isolation, when looking at energy efficiency.  

The depth study was based on both literatures on the subject and product information. From this 
a comparison of the five materials was made. The premises considered where: energy efficiency; 
price i.e. investment costs; energy release from manufacturing the material, and energy 
consumption during 25 years of a mortar phase. 

The comparison is divided between energy comparison and a calculation of the costs. The 
comparison was further divided by first looking at a scenario where the wall structures U-value is 
constant and a varying isolation thickness; and then the isolation thickness was constant and the 
U-value was varied. From this conclusions about the suitability of the materials were drawn. 
Stone wool was the material found most suitable when calculations where finished, and therefore 
it was chosen to be the isolation in the constructed single-family house.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Vid nybyggen av småhus idag används stora mängder isoleringsmaterial. De byggdelar som 
vanligtvis isoleras är grund, tak och väggar. Som väggisolering, vilket uppsatsen kommer fokusera 
på, används traditionellt mineralull. Anledningen till mineralullens stora genomslag är att 
isoleringen tillhandahålls i form av skivor och rullar som förenklar transport och hantering. Även 
risken att materialet skulle sätta sig med tiden eliminerades på grund av det (Adolfi 2002). 

I denna uppsats har vi valt att utreda och jämföra olika isoleringsmaterial med hänsyn till 
materialens totala energiförbrukning och energibesparing under dess livslängd. De valda 
materialen är stenull, expanderad cellplast, cellulosafibrer, cellglas och vakuumisoleringspaneler. 

Jämförelsen kommer utgå från ett antal punkter med huvudinriktning på energi, dock kommer 
även materialen studeras ur ett ekonomiskt perspektiv. 

När jämförelsen är gjord kommer frågeställningarna ”Vilket är det energisnålaste 
isoleringsmaterialet?” samt ”Vilket material är mest lönsamt då energi- och investeringskostnad 
jämförs?” ha besvarats. Utgångspunkten är att mineralull är det mest lönsamma 
isoleringsmaterialet, enligt de tidigare presenterade frågeställningarna, dock vill vi utreda om de 
övriga materialen kan utgöra en lönsam alternativ lösning för enskilda husproducenter. 

 

2.2 Syfte 
Syftet med den tekniska delen av uppsatsen är att få en inblick i konstruktionsfasen av ett 
småhus. Där främst hänsyn till byggtekniska som installationstekniska lösningar tagits men även 
markförhållanden och arkitektoniska önskemål har beaktats vid planering och utformning av 
huset. 

Syftet med fördjupningsdelen av uppsatsen är att jämföra och utreda fem olika isoleringsmaterials 
effektivitet och lönsamhet ur ett energiperspektiv. Utifrån studiens resultat väljs det effektivaste 
materialet som isolering i den tekniska delen av uppsatsen. 

 

2.3 Metod 
Den tekniska delen av uppsatsen har sammanställts med hjälp av egen kunskap samt handledning 
av anställda på KTH Byggvetenskap. Teknisk information om ingående komponenter i huset har 
hämtats från respektive tillverkare. 

Fördjupningen baserades på produktfakta, rapporter och tidigare studier inom området.  
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3 Huset 
 
Huset är enplansvilla med 137 m2 boarea, BOA, belägen på tomt 5:33 i kvarteret Sjöängen, 
Borlänge. Den tempererade arean, Atemp är lika stor som boarean dvs. 137 m2. Detta hus har ingen 
biarea, BIA. Husets byggnadshöjd är 2,7 meter. 

När man stiger in i huvudentrén, som är belägen i söderläge, möts man av en välkomnande hall 
med gott om förvaringsutrymme. Direkt till vänster kommer man in i installationsrummet där det 
även finns plats för förvaring.  

Väljer man istället att ta till höger i hallen kommer man in i det ljusa och rymliga köket med 
modern interiör. I anslutning till köket ligger det stora vardagsrummet som även kan nås om man 
går rakt fram i hallen. Vardagsrummet kan delas upp i en matsalsdel och en del med plats för 
soffa och tv. Vardagsrummet löper längs hela husets bredd och har stora fönsterpartier både åt 
öst och åt väst så man kan njuta av både morgon- och kvällssolens strålar. Vardagsrummet är 
husets hjärta och därifrån kommer man in till de resterande rummen i huset.  

Huvudsovrummet är beläget i sydväst och har plats för en dubbelsäng och flertalet garderober. 
Precis i anslutning till sovrummet finns det stora badrummet, där även tvättmaskin och 
torktumlare hittas. 

Det andra sovrummet är placerat i nordväst och vägg i vägg hittas det rymliga arbetsrummet som 
kan göras om till ett gästrum eller ett tredje sovrum. 

Alla sovrummen är placerade så att inte morgonsolen lyser genom fönstren vilket bidrar till att 
rummet håller sig svalt och skönt även under de varmaste månaderna av året.  

Längst ner i det nordöstra hörnet av huset hittas ett mindre badrum med badkar. I badkaret kan 
man ligga och filosofera medan man spanar ut på den lummiga tomten genom fönstret. 

Byggnadens placering på tomten gör att man med fördel kan bygga till en härlig terrass i 
anslutning till köket så man kan njuta av morgon- och förmiddagssolen. 

Hela planlösningen och situationsplanen finns i bilaga F. 

 

 

 

  

Figur 1. 3D-vy över huset från nordväst.
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4 Materialval 
 

4.1 Taktäckning 
Vi har gjort en jämförelse mellan tre olika takmaterial vilka är tegelpannor, profilerad stålplåt och 
takshingel. 
 
Boverkets byggregler, BBR, ställer vissa krav på taktäckningsmaterial. I avsnitt 5:511 säger de 
”material i tak och väggar samt för fast inredning får inte deformeras vid ringa brandpåverkan 
och inte falla ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar”. I avsnitt 5:75 
säger de ”taktäckningen på byggnader ska utformas på sådant sätt att brandspridning försvåras”. 
I avsnitt 6:531 behandlas krav angående fukt där sägs det ”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”. 
De tre takmaterialen klarar dessa krav för brand, när det gäller fukt klarar de också kraven så 
länge de monteras på rätt sätt. 
 
Utöver BBR:s krav har vi ställt egna krav som vi tycker är viktiga för taktäckningsmaterial. 
Kraven har bedömts i en värdeanalys där vi konstaterade att det bästa materialet är tegelpannor.  

Värdeanalysen har gjorts med avseende på olika faktorer vilka är: investeringskostnad, estetik, 
egentyngd, livslängd, beständighet, miljöpåverkan och risk för snöras. 

 

4.1.1 Investeringskostnad 
Prisuppgifterna är hämtat från Sektionsfakta NYB 11/12, Wikells byggberäkningar AB. Eftersom 
källan är densamma för alla materialen så kan bedömningen anses vara likvärdig mellan de olika 
materialen. 

Material Pris per m2 Källa Betyg 

Tegelpanna 135,85 kr (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 3 
Profilerad plåt 139,80 kr (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 3 
Takshingel 107,65 kr (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 5 
Tabell 1. Investeringskostnad för taktäckningsmaterial. 

4.1.2 Estetik 
Här har vi gjort en bedömning efter vad vi tycker är snyggt och efter hur materialet passar in på 
vårt hus.  

Material Källa Betyg

Tegelpanna Egen bedömning 5
Profilerad plåt Egen bedömning 3
Takshingel Egen bedömning 4
Tabell 2. Estetisk bedömning av taktäckningsmaterial. 
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4.1.3 Egentyngd 
Uppgifterna är tagna från olika tillverkare av varje produkt där vi valt att jämföra vikten av 1 m2 
material. Vikten för takshingel varierade mellan olika leverantörer, därför har vi valt den 
leverantör som hade ett värde som var mest likt ett medelvärde. 

Material Tyngd i kg per m2 Källa Betyg 

Tegelpanna 33,25 (Monier AB, 2012) 2 
Profilerad plåt 4,13 (Rautaruukki Corporation, 2012) 5 
Takshingel 9,0 (Icopal AB, 2012) 4 
Tabell 3. Egentyngd för taktäckningsmaterial. 

4.1.4 Livslängd 
Här har också informationen tagits från olika leverantörer. Informationen kan därför vara något 
vinklad till det bättre men å andra sidan finns det inte denna typ av information om en specifik 
produkt någon annanstans.  

Material Livslängd i år Källa Betyg 

Tegelpanna 40 (Monier AB, 2012) 5 
Profilerad plåt 301 (Rautaruukki Corporation, 2012) 3 
Takshingel 30 (Icopal AB, 2012) 4 
Tabell 4. Livslängd för taktäckningsmaterial. 

1) Taket har en livslängd på 30 år men bara en estetisk garanti i 10 år (Rautaruukki Corporation, 
2012). 

4.1.5 Beständighet 
Här jämförs hur de olika materialen står emot olika angrepp. Informationen har tagits från 
Riksantikvarieämbetet för typer av materialet dvs. allmänt för tegel, plåt och papp och inte 
specifikt för tegelpannor, profilerad plåt och takshingel. När taket väl ligger på plats är inte risken 
för mekaniska skador lika stor som risk för korrosion. Betyget har satts utifrån hur stor risken är 
att materialet blir skadat.   

Material Skadeorsak Källa Betyg 

Tegelpanna Mekaniska skador (Riksantikvarieämbetet, 2012) 4 
Profilerad plåt Mekaniska skador & 

korrosion 
(Riksantikvarieämbetet, 2012) 2 

Takshingel  UV-strålning (Riksantikvarieämbetet, 2012) 3 
Tabell 5. Beständighet för taktäckningsmaterial. 

4.1.6 Miljöpåverkan 
SundaHus.se har gjort en miljöklassning på respektive material vilket är underlaget för denna 
jämförelse. 
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Material  Miljöbedömning Källa Betyg 

Tegelpanna A1 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 5 
Profilerad plåt B2 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 4 
Takshingel C3 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 2 
Tabell 6. Miljöpåverkan för taktäckningsmaterial. 

1) Produkten rekommenderas. Den innehåller inga hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. 

2) Produkten rekommenderas. Den innehåller inte mer än 2 % av något eller några hälso- 
och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten kan det dock ha förekommit mer 
än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen.  

3) Produkten rekommenderas inte. Den innehåller minst 0,1 % av något eller några 
utfasningsämnen eller så har det vid tillverkningen av produkten förekommit mer än 2 % av ett 
utfasningsämne. 

4.1.7 Risk för snöras 
Eftersom vårt hus är beläget i Borlänge finns risk för att stora mängder snö hamnar på taket. Vår 
taklutning är ca 24°. På Luleå tekniska universitet har det gjorts ett examenarbete på uppdrag av 
fastighetsägarna Stockholm, Sufab AB och Luleå tekniska universitet där risken för ras beroende 
på takmaterial har undersökts.  

Material Rasvinkel ° Friktionstal Källa Betyg

Tegelpanna 38,5 0,795 (Holmblom & Larsson, 2007) 4 
Profilerad plåt 22,5 0,414 (Holmblom & Larsson, 2007) 2 
Takshingel 50 1,190 (Holmblom & Larsson, 2007) 5 
Tabell 7. Risk för snöras från olika takmaterial. 

4.1.8 Värdeanalys 
Här viktas de olika faktorerna efter hur viktiga vi tycker att de är för ett taktäckningsmaterial. 

Värdeanalys Vikt Tegelpanna Profilerad plåt Takshingel

  Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg
Pris 0,15 3 0,45 3 0,45 5 0,75 
Estetik 0,25 5 1,25 3 0,75 4 1 
Egentyngd 0,1 2 0,2 5 0,5 4 0,4 
Livslängd 0,15 5 0,75 3 0,45 4 0,6 
Beständighet 0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 
Miljöpåverkan 0,1 5 0,5 4 0,4 2 0,2 
Risk för snöras 0,15 4 0,6 2 0,3 5 0,75 
      
Summa 1  4,15 3,05  4,00 
Tabell 8. Värdeanalys för takmaterial. 
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Utifrån denna värdeanalys har vi valt att använda tegeltakpannor som taktäckningsmaterial. 

Den valda tegelpannan är tvåkupig och är av modell Vittinge. Takpannorna fästs med 
takpannekrokar och nockpanneskruv, vid limning av passbitar används tegellim (Monier AB, 
2012). 

4.2 Fasadmaterial 
Vi hade sedan tidigare bestämt att vi ville ha puts på vår fasad och har därför gjort en jämförelse 
mellan puts med olika bindemedel. Bindemedlen vi har valt att jämföra är kalk, cement och 
silikonharts (organisk puts). 
 
Enligt BBR ställs dessa krav på fasader. Enligt avsnitt 6:5324 sägs ” fasadbeklädnader av träpanel, 
skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas så att utifrån kommande fukt inte kan nå 
fuktkänsliga byggnadsdelar” och ” Väggar av material med byggfukt, och mot vilka väggfasta 
fuktkänsliga inredningar m.m. monteras, bör ges möjlighet att torka ut eller så bör de fuktkänsliga 
delarna av inredningen skyddas”. 
Enligt avsnitt 5:631 angående brand sägs ”Ytterväggar ska utformas så att 
– väggkonstruktionen uppfyller sin brandavskiljande funktion gentemot andra brandceller, 
– brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med hänsyn till byggnadens ändamål 
samt möjligheterna till brandsläckning, 
– risken för spridning av brand via fönster begränsas och delar av väggen inte faller ned vid 
brand. Dock bortses från nedfall av t.ex. glassplitter, mindre putsbitar och liknande om detta inte 
bedöms förhindra eller väsentligen försvåra brandsläckning och om utrymning ändå kan ske utan 
risk för personskador”.  
Det har skrivits mycket om fuktskador i putsade fasader, men om en yttervägg med putsad fasad 
byggs med en luftspalt kan risken för skador minskas. En tvåstegstätad vägg skulle få i stort sett 
samma utseende som en putsade odränerad vägg men få samma goda fukttekniska egenskaper 
som en traditionell, ventilerad vägg. Kraven för brand uppfylls för alla typer av puts.  
 
Utöver BBR:s krav har vi ställt egna krav som vi tycker är viktiga för en putsad fasad. De krav vi 
har valt att titta på är investeringskostnad, miljöpåverkan, valmöjligheter när det gäller estetisk 
utformning, fuktsäkerhet och hårdhet. Kraven viktas i en värdeanalys. 

4.2.1 Investeringskostnad 
Det var svårt att hitta en försäljare av organisk puts, när vi väl lyckades förstod vi varför, organisk 
puts är nästan fem gånger så dyr som puts tillverkad av kalk och cement. Priset för kalk- och 
cementputs är dessutom för en säck bruk som sedan blandas med vatten medan för den 
organiska putsen är det för en färdigblandad massa.  

Material Pris för 25 kg Källa Betyg 

Kalkputs 87 kr (A&K Traders Sp., 2012) 4 
Cementputs 49 kr (A&K Traders Sp., 2012) 5 
Organisk puts 423 kr (A&K Traders Sp., 2012) 1 
Tabell 9. Pris för olika typer av puts. 
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4.2.2 Miljöpåverkan 
SundaHus.se har gjort en miljöklassning på respektive material vilket är underlaget för denna 
jämförelse. 

Material Miljöbedömning Källa Betyg

Kalkputs B1 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 3 
Cementputs B1 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 3 
Organisk puts B2 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 4 
Tabell 10. Miljöbedömning för fasadputs. 

 
1) Produkten rekommenderas inte. Den klassas som hälso- och/eller miljöfarlig men inte i sådan 
grad att den uppfyller PRIO-kriterierna. 

2) Produkten rekommenderas. Den klassas inte som hälso- och/eller miljöfarlig men den 
innehåller något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. 

4.2.3 Valmöjligheter när det gäller estetisk utformning 
Enligt leverantören Weber kan kalk- och cementputs utföras med fem olika typer av strukturer 
medan organisk puts endast finns för tre olika strukturer. Det är dessutom färre valmöjligheter 
när det gäller färg på organisk puts (Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB, 2012). 

Vi har valt att ha en vit stänkputs på vår fasad, det går att utföra med alla tre olika typer av puts. 

Material Antal strukturer Källa Betyg

Kalkputs 5 (Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB, 2012) 5
Cementputs 5 (Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB, 2012) 5
Organisk puts 3 (Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB, 2012) 3
Tabell 11. Valmöjligheter av estetisk utformning. 

4.2.4 Fuktsäkerhet 
Här har vi kollat på hur vattenavvisande produkten är, dvs. hur stor chansen är att vatten kan 
tränga igenom putsen. 
 

Material Bedömning Källa Betyg 

Kalkputs Låg (Sto Scandinavia AB, 2012) 2 
Cementputs Medel (Sto Scandinavia AB, 2012) 3 
Organisk puts God (Sto Scandinavia AB, 2012) 4 
Tabell 12. Risk att vatten tränger igenom fasadputsen. 

Problem med fukt i enstegstätade, putsade, odränerade träregelväggar har uppmärksammats i 
relativt nybyggda hus. Skadorna har uppstått i väggkonstruktioner som består av en träregelvägg 
som isolerats med styrencellplast eller styv mineralull direkt mot en yttre skiva av kartongklädd 
gips, spånskiva eller plywood. Utanpå isoleringen appliceras tunnputs eller tjockputs. Tyvärr har 
det visat sig att denna konstruktion är känslig eftersom fukt som på ett eller annat sätt kommer in 
i konstruktionen tar lång tid att torka (Samuelson, Mjörnell, & Jansson, 2007). 
 



15 

 

Uppstår sprickor i en putsad fasad kan sprickor i en kalk- eller cementputs betraktas som ofarliga 
medan i en organisk puts har fukten ingenstans att ta vägen och kan på så sätt orsaka fuktskador 
eller frostsprängning (Finja Betong AB, 2012). 
 
Här har vi vänt på frågan och kollar på hur stor risken är att fukt som byggts in i konstruktionen 
orsakar fuktskador på grund av att den inte kan ta sig ut. 
 
Material Risk att fukt stängs 

in i väggen 
Källa Betyg

Kalkputs Låg (Sto Scandinavia AB, 2012) 3 
Cementputs Medel (Sto Scandinavia AB, 2012) 2 
Organisk puts Hög (Sto Scandinavia AB, 2012) 1 
Tabell 13. Risk för fuktskador i väggen. 

4.2.5 Hårdhet 
En riktlinje att följa är att putsen aldrig bör vara hårdare än underlaget (Burström, 2007). Ju mer 
cement ett putsbruk innehåller ju hårdare är bruket. En fasadputs består av tre skikt där 
grundskiktet är det hårdaste skiktet. 

Putsbruk delas in i hållfasthetsklasserna A till E. A-bruk, som är ett cementbruk, är hårdast. B-, 
C- och D-bruk är de idag vanligaste formerna av putsbruk och består av kalkcementbruk. E-bruk, 
kalkbruk, är det mjukaste putsbruket (Bergsäker AB, 2008). Organisk puts finns bara som ytputs 
och kan då antas vara en ganska mjuk puts (Sto Scandinavia AB, 2012). 

En kalkputs har en väsentligt större fri krympning än ett cementbruk (Burström, 2007). Även om 
rörelserna på grund av den fria krympningen kan vara små kan de vara avgörande för 
sprickbildningen (Sandin, 2002). 

I och med att de vanligaste formerna av putsbruk som används idag är B, C och D passar ingen 
av typerna direkt in på vår fasad. 

Material Hållfasthetsklass Källa Betyg 

Kalkputs A (Bergsäker AB, 2008) 2 
Cementputs E (Bergsäker AB, 2008) 2 
Organisk puts Finns endast som ytputs (Sto Scandinavia AB, 2012) 1 
Tabell 14. Hållfasthetsklass på puts. 
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4.2.6 Värdeanalys 
Värdeanalys Vikt Kalkputs Cementputs Organisk puts

  Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg
Pris 0,15 4 0,6 5 0,75 1 0,15 
Miljöpåverkan 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,6 
Estetik 0,1 5 0,5 5 0,5 3 0,3 
Vattenavisande 0,15 2 0,3 3 0,45 4 0,6 
Risk för 
fuktskador 

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

Hållfasthet 0,25 2 0,5 2 0,5 1 0,25 
      
Summa 1  2,95 3,05  2,1 
Tabell 15. Värdeanalys för puts. 

Utifrån denna analys bör vi ha en cementputs. Hade vi haft med ett bruk med blandat kalk och 
cement som bindemedel hade det förmodligen fått högre betyg eftersom dess hållfasthet passar 
bättre in på vårt hus. 

Som tidigare nämnt kommer vi har vit stänkputs. Stänkputsen appliceras med en speciell 
stänkputsapparat (Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB, 2012). 

4.3 Invändigt golvmaterial 

4.3.1 Golvmaterial 
Vidare kommer vi jämföra fem olika golvmaterial för att på så sätt bestämma det bästa 
golvmaterialet till badrum och övriga rum. Vi gör jämförelsen för golv till både rum och badrum i 
samma tabell för att förhindra allt för mycket upprepning i rapporten. 

Materialen vi har valt att jämföra är träparkett, PVC och linoleum för vanliga rum och natursten, 
klinker och PVC för badrum. 

BBR ställer följande krav på golvmaterial. Ur avsnitt 5:511 läses ”material i byggnadsdelar och 
fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelarna på ett sådant sätt att de vid 
brand inte ger upphov till antändning eller snabb brandspridning och inte heller snabbt utvecklar 
stora mängder värme eller brandgas. De får inte smälta och droppa utanför brandhärdens 
omedelbara närhet. Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan 
tillåtas utvecklas i byggnaden. Vägledande för val av material är vilken byggnadsklass byggnaden 
tillhör”. BBR:s krav på fukt läses ur avsnitt 6:53 ”byggnader ska utformas så att varken 
konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt” och ur avsnitt 6:5331 ”golv … 
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”. Alla de golv vi undersöker klarar brandkraven. Angående fuktbeständighet lämpar 
sig de valda materialen för badrummet bra, övriga delar av huset utsätts inte för fukt i lika stor 
utsträckning vilket gör att även de golven klarar kraven.  
 



17 

 

BBR ställer även halkkrav. I avsnitt 8:22 står ”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”. Här handlar det mycket om vilken typ av 
ytbeläggning respektive material har, det finns mer eller mindre halksäkra alternativ för alla 
materialen (Portalen Interaktiv AB , 2012). 
 

4.3.2 Investeringskostnad 
Alla priser i denna jämförelse kommer från Bygganalys lilla prisbok. Eftersom källan är 
densamma för alla materialen kan prisförhållandet mellan dessa anses vara riktig. 

Material Pris per m2 Källa Betyg 
Natursten  2060 kr (Bygganalys, 2011) 1 
Klinker 1100 kr (Bygganalys, 2011) 2 
Parkett 475 kr (Bygganalys, 2011) 3 
PVC-golv 280 kr (Bygganalys, 2011) 4 
Linoleum 230 kr (Bygganalys, 2011) 5 
Tabell 16. Investeringskostnad för olika invändiga golvmaterial. 

4.3.3 Miljöpåverkan 
SundaHus.se har gjort en miljöklassning för respektive material vilket är underlaget för denna 
jämförelse. 

Material Miljöbedömning Källa Betyg

Natursten B1 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 4 
Klinker A2 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 5 
Parkett B3 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 3 
PVC-golv C4 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 1 
Linoleum B4 (Sunda Hus i Linköping AB, 2012) 2 
Tabell 17. Miljöpåverkan för invändiga golvmaterial. 

1)Produkten rekommenderas. Den innehåller inga hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. 

2)Produkten rekommenderas. Den klassas inte som hälso- och/eller miljöfarlig men den 
innehåller något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. 

3) Produkten rekommenderas. Den innehåller inte mer än 2 % av något eller några hälso- 
och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten kan det dock ha förekommit mer 
än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. 

4)Produkten rekommenderas inte. Den innehåller minst 0,1 % av något eller några 
utfasningsämnen eller så har det vid tillverkningen av produkten förekommit mer än 2 % av ett 
utfasningsämne.                                                                                                                                                     

4.3.4 Underhåll 
Det är viktigt att ett golv är lätt att städa och att eventuella skador inte uppkommer allt för lätt. 
Dessa punkter har vi utgått från i denna jämförelse. 
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Material Underhåll Källa Betyg

Natursten Städas utan rengöringsmedel, ej risk 
för mindre skador 

(Portalen Interaktiv AB , 2012) 3

Klinker Vanlig städning, ej risk för mindre 
skador 

(Portalen Interaktiv AB , 2012) 5

Parkett Kan behöva slipas, annars vanlig 
städning 

(Portalen Interaktiv AB , 2012) 3

PVC-golv Vanlig städning (Portalen Interaktiv AB , 2012) 3
Linoleum Vanlig städning, kan självläka mindre 

skador 
(Portalen Interaktiv AB , 2012) 4

Tabell 18. Underhållstyp för invändiga golvmaterial. 

4.3.5 Komfort 
Här har vi själva bedömt hur vi upplever att gå på golvmaterialet barfota. 

Material Kommentar Källa Betyg 

Natursten Hårt Egen bedömning 4 
Klinker Hårt Egen bedömning 4 
Parkett Medelhårt Egen bedömning 5 
PVC-golv Medelhårt, plastigt Egen bedömning 3 
Linoleum Medelhårt, plastigt Egen bedömning 3 
Tabell 19. Komfort enligt egen bedömning. 

4.3.6 Estetik 
Här har vi själva bedömt hur vi tycker golvmaterialet passar in i vårt hus. 

Material Källa Betyg 

Natursten Egen bedömning 5 
Klinker Egen bedömning 5 
Parkett Egen bedömning 5 
PVC-golv Egen bedömning 3 
Linoleum Egen bedömning 2 
Tabell 20. Estetisk bedömning av invändigt golvmaterial. 

4.3.7 Lämplighet tillsammans med golvvärme 
I och med att vi har valt att ha golvvärmeslingor i hela huset är denna punkt väldigt viktig. 
Fungerar golvtypen inte med golvvärmeslingor kan den inte appliceras i vårt hus. Informationen 
har tagits ur VVS företagens teknikhandbok och anses därför vara en säker källa. 
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Material Passar med golvvärme Källa Betyg

Natursten Ja (VVS Företagen, 2011) 5
Klinker Ja (VVS Företagen, 2011) 5
Parkett Ja, men kan vara känslig för höga 

temperaturer. Vissa trägolv är inte lämpliga 
alls. 

(VVS Företagen, 2011) 3

PVC-golv Ja, men kan vara känslig för höga 
temperaturer 

(VVS Företagen, 2011) 4

Linoleum Nej (VVS Företagen, 2011) 1
Tabell 21. Bedömning av golvmaterialets lämplighet i kombination med golvvärme. 

4.3.8 Beständighet mot fukt 
Vissa golvmaterial ska läggas i rum där de utsätts för stora mängder fukt därför är det extra viktigt 
att de tål och inte släpper igenom fukt. I sovrum har dessa krav inte lika stor betydelse. 

Material Beständighet Källa Betyg

Natursten Tål och släpper inte igenom 
fukt 

(Riksantikvarieämbetet, 2012) 5 

Klinker Tål och släpper inte igenom 
fukt 

(Riksantikvarieämbetet, 2012) 5 

Parkett Ytskikt skyddar trät mot fukt (Riksantikvarieämbetet, 2012) 4 
PVC-golv Ytstruktur skyddar så fukt inte 

kan tränga igenom 
(Riksantikvarieämbetet, 2012) 4 

Linoleum Kan svälla vid långvarig 
påverkan av fukt 

(Riksantikvarieämbetet, 2012) 3 

Tabell 22. Fuktbeständighetsbedömning. 

4.3.9 Livslängd 
Här har vi jämfört hur länge golvmaterialet håller. Livslängden ökar givetvis om golvet sköts som 
det ska. 

Material Livslängd i år Källa Betyg 
Natursten >50 (Sveriges Stenindustriförbund, 2012) 5 
Klinker  >50 (Golvpoolen, 2012) 5 
Parkett 10-30 (Swedbank Fastighetsbyrå AB, 2012) 3 
PVC-golv 15-20 (Swedbank Fastighetsbyrå AB, 2012) 4 
Linoleum 15-20 (Swedbank Fastighetsbyrå AB, 2012) 4 
Tabell 23. Livslängd. 

4.3.10 Värdeanalys 
Vi har valt att göra två värdeanalyser utifrån var i huset golvmaterialet kommer appliceras. Det 
ställs t.ex. högre krav på fuktbeständighet i badrum än i sovrum men när det gäller komforten är 
det tvärt om. 
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4.3.10.1  Golvmaterial i badrum och förråd 
Värdeanalys Vikt Natursten Klinker PVC-golv

  Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg
Pris 0,1 1 0,1 2 0,2 4 0,4 
Miljöpåverkan 0,05 4 0,2 5 0,25 1 0,05 
Underhåll 0,1 3 0,3 5 0,5 3 0,3 
Komfort 0,05 4 0,2 4 0,2 3 0,15 
Estetik 0,2 5 1 5 1 3 0,6 
Golvvärme 0,2 5 1 5 1 4 0,8 
Beständighet 
mot fukt 

0,2 5 1 5 1 4 0,8 

Livslängd 0,1 5 0,5 5 0,5 4 0,4 
      
Summa 1  4,3 4,65  3,5 
Tabell 24. Värdeanalys av golvmaterial i badrum. 

4.3.10.2  Golvmaterial i övriga rum 
Värdeanalys Vikt Parkett PVC-golv Linoleum

  Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg
Pris 0,1 3 0,3 4 0,4 5 0,5 
Miljöpåverkan 0,05 3 0,15 1 0,05 2 0,1 
Underhåll 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,6 
Komfort 0,1 5 0,5 3 0,3 3 0,3 
Estetik 0,2 5 1 3 0,6 2 0,4 
Golvvärme 0,2 3 0,6 4 0,8 1 0,2 
Beständighet 
mot fukt 

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

Livslängd 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 
        
Summa 1  3,7 3  2,8 
Tabell 25. Värdeanalys av golvmaterial i vanliga rum. 

Utifrån denna analys får vi fram att klinker är bäst i badrum och förråd samt att träparkett är bäst 
i övriga rum. 

Träparketten är av typen klickparkett med en tjocklek på 14 mm. Klinkerplattornas tjocklek är 10 
mm, vilket betyder att de rum som har klinker som golvmaterial kommer behöva ett tjockare 
lager golvavjämning med exempelvis flytspackel för att en konstant golvnivå ska råda i hela huset. 
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5 Byggteknik 

5.1 Yttervägg 
Ytterväggen är uppbyggd enligt tabell 26. 

Material Dimension (mm) 
Puts 20 
Putsnät 2 
Mineralullsplatta 45 
Läkt, Luftspalt 20 
Mineralull 195 
Gips 9 
Stående regel C-600 145 x 45 
Mineralull 145 
PE-folie 0,2 
Plywood 16 
Gips 13 
Tabell 26. Ytterväggens uppbyggnad. 

I våtrum ersätts den inre 13 mm gipsskivan av en 13 mm Aquaboard. 

Väggen är uppbyggd med en så kallad tvåstegstätad putsfasad för att undvika fuktskador. Den 
ventilerade luftspalten förhindrar fukttransport vidare in i väggen och reducerar på så sätt risken 
för fuktskador och eventuell mögeltillväxt. Väggens bärande system består av 145 x 45 mm 
stående träreglar med mellanliggande mineralullsisolering. Se bilaga F för ritning. 

Att mineralull har valt som isolering motiveras av fördjupningen i avsnitt 10. 

5.2 Grund 
Grunden är uppbyggd enligt tabell 27. 

Material Dimension (mm) 
Träparkett 14 
Stegljudsisolering 8 
Betong med ingjuten golvvärme 100 
Cellplast 300 
Tvättad makadam 150 
Tabell 27. Uppbyggnad av grund. 

Grunden består av en platsgjuten 100 mm tjock betongplatta på mark med 300 mm 
underliggande cellplastisolering samt 150 mm kapillärbrytande lager av tvättad makadam. Husets 
värmesystem är golvvärme och dess slingor är ingjutna i betongplattan med ett täckskikt på 5 cm. 
Vid husets ytterväggar finns en grundmur bestående av 100 mm cellplastisolering och ett 
täckande putsskikt på 20 mm, se bilaga F för ritning. 
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5.3 Tak 
Yttertaket är uppbyggt enligt följande tabell. 

Material Dimension (mm) 
Tvåkupig tegelpanna  
Bärläkt 25 x 38 
Ströläkt 25 x 25 
Underlagspapp 2 
Råspont 25 
Luftspalt 60 
Vindavledare 10 
Tabell 28. Uppbyggnad av yttertak. 

Yttertaket är ett sadeltak med 24 graders lutning. Takstolen är uppbyggd enligt WW-modell där 
diagonalstängerna har spegelvänd symmetri. Se bilaga F för ritning över takstol. Ritning över 
takinfästningen och taknocken finns i bilaga F. 

Innertaket är uppbyggt enligt följande tabell. 

Material Dimension (mm) 
Plywood 16 
Mineralull (lösull) 450 
Plywood 16 
Glespanel 22 x 70 C-300 
Gips 13 
Tabell 29. Uppbyggnad av innertak. 

Bjälklaget som utgör innertaket består av takstolarnas underramsstänger tillsammans med 
tvärsgående glespanel. I glespanelen fästs en skiva av plywood som underlag för den 450 mm 
tjocka isoleringen i form av lösull. Se bilaga F för ritning över takinfästning. 

5.4 Monteringsanvisning	

5.4.1 Yttervägg 
Själva ytterväggen produceras huvudsakligen i fabrik där först regelstommen reses och PE-folie 
samt plywoodskiva fästes på insidan av väggen. Därefter placeras mineralullsisolering mellan de 
stående reglarna, en yttre gipsskiva med 9mm diameter fästs i reglarna och skapar på så sätt en 
halvfärdig väggmodul. Syll och syllisolering placeras i väggens underkant. Hammarband i väggens 
överkant. Denna väggmodul levereras till byggplatsen där syllen fästs i den gjutna betongplattan 
med vinkeljärn vilka i sin tur nitats fast i betongplattan.  Nästa steg är ytterligare isolering med 
195 mm mineralull på väggens utsida. Stående läkt reses och en mellanliggande luftspalt skapas. 
På utsidan av läkten fästs en 45 mm tjock mineralullsplatta och ett putsnät. Det sista steget 
utvändigt är putsning på mineralullsplattan och putsnätet. Slutligen fästs en invändig gipsskiva. 

5.4.2 Grund 
Schaktning och fyllning sker tills dess att marknivån är konstant över hela husets utbredning. 
Vidare anläggs ett 150 mm tjockt lager av tvättad makadam vilket fungerar som kapillärbrytande 
skikt för konstruktionen. Därefter placeras 300 mm cellplastisolering ovanpå makadamen. En 
100 mm tjock betongplatta gjuts ovanpå cellplastisoleringen. Flytspackel används för att 
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åstadkomma en konstant golvnivå. 3 mm lumppapp, 5 mm stegljudsisolering samt 14 mm 
träparkett placeras efter att huset är tätt ovanpå den avjämnade betongplattan. 

5.4.3 Yttertak 
När väl ytterväggarna rests fästs takstolen i hammarbandet över den bärande regelstommen. 
Plywoodskivor fästs i takstolarnas undersida och skapar därmed botten för lösullsisoleringen. I 
plywoodskivan spikas glespanel och i glespanelen fästs en gipsskiva. Därmed är innertaket 
komplett. Ovanför plywoodskivan isoleras innertaket med 450 mm lösull. 

Vidare läggs en vindavledare mellan takstolarna och råspont läggs på takstolarna. På råsponten 
läggs underlagspapp och ströläkt samt bärläkt vilka spikas fast. Som sista åtgärd läggs de 
tvåkupiga tegelpannorna på läkten.         

5.5 Värmemotstånd 

5.5.1 U-värden 
U-värden har beräknats för respektive byggnadsdel i huset, de presenteras i tabell 30 nedan. 

Byggnadsdel U-värden 
(W/m2K) 

Tak 0,077 
Vägg 0,111 
Grund 0,104 
Fönster 1,0 
Dörr 1,2 
Tabell 30. U-värden för olika byggnadsdelar. 

5.5.2 Köldbryggor 
Endast en köldbrygga har beräknats med hjälp av programmet Comsol, för de andra 
köldbryggorna har schablonvärden i Isolerguiden Bygg 06 använts. Den köldbrygga som är den 
värsta i huset, som därför beräknades i Comsol, är anslutningen mellan vägg och grund. I tabell 
31 presenteras värdena på de linjära köldbryggorna som har använts för att beräkna byggnadens 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um.  

Köldbrygga Ψ (W/mK) 
Anslutning grund/yttervägg 0,30 
Anslutning tak/yttervägg 0,02 
Anslutning yttervägg/fönster/dörr 0,04 
Ytterväggshörn 0,035 
Tabell 31. Värden på linjära köldbryggor 
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Figur 2. Visar värmefördelningen och hur värmen flödar ut ur byggnaden vid anslutningen yttervägg och grund. 

När köldbryggan för anslutningen mellan grund och yttervägg har beräknats har även den värme 
som läcker genom plattan tagits med vilket innebär att ett nytt U-värde för grunden ej behöver 
viktas fram, se bilaga A.2 för beräkningar. 

5.5.3 Um-värde 
Utifrån U-värden och köldbryggor fås nu ett Um för hela byggnaden. Um = 0,201 W/m2K, se 
bilaga A.2 för beräkningar. Byggnaden klarar därmed kraven som ställs i BBR, se tabell 32. 

 

Tabell 32. Anger byggnadens högsta tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient enligt BBR kap 
9.2. (Boverket, 2011). 
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5.5.4 Förlustfaktor ΣUA 
Förlustfaktorn, ΣUA, för huset har beräknats till 79,63 W/K, se tabell 33. 

Um multipliceras med den sammanlagda arean för omslutande byggnadsdelars ytor mot 
uppvärmd inneluft i respektive rum, se bilaga A.2 för beräkningar av Um. 

Rum Um (W/m2K) Aoms (m
2) U*A (W/K) 

Sovrum 1 0,231 36,1 8,34 
Förråd 0,136 10,6 1,44 
Hall 0,291 21,35 6,21 
Badrum 0,091 13,8 1,26 
Vardagsrum 0,187 165,3 30,91 
Kök 0,199 53,9 10,73 
Sovrum2 0,227 38,1 8,65 
Arbetsrum 0,220 30,9 6,80 
Toalett 0,228 23,2 5,29 
    
  ΣUA = 79,63 W/K 
Tabell 33. Förlustfaktor för huset. 

6 Konstruktion 
Husets ytterväggar verkar bärande. De är av regelväggstyp där reglarna är tillverkade av 
konstruktionsvirke, C24, med dimensionen 145 x 45 mm. Centrumavståndet mellan reglarna är 
600 mm. I väggens underkant fäst en syll, även den tillverkad av konstruktionsvirke, C24 och 
med samma dimension som reglarna i väggen. Syllen fästs i den gjutna betongplattan med 
vinkeljärn vilka i sin tur nitats fast i betongplattan. I väggens överkant fästs ett hammarband av 
samma virkesklass som övriga reglar men med dimension 145 x 90 mm. 

Takstolen är tillverkad av konstruktionsvirke C24. Dimensionerna på överramen och underramen 
är 170 x 45 mm. De dragna diagonalstängerna har dimension 45 x 45 mm och de tryckta 
diagonalstänger dimension 45 x 95. Alla reglar i takstolen är dimensionerade utifrån krav i 
Eurocode och Boverkets författningssamling, BFS. Se bilaga B för beräkningar. Mått och de 
karakteristiska laster som verkar på takstolen visas i figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Visar mått på takstolen och vilka karakteristiska laster som verkar på takstolen.
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Där överramen och underramens systemlinjer skär varandra sker infästningen i hammarbandet, 
detta för att konstruktionen ska bli så stabil som möjligt. För att motverka sidoknäckning 
monteras råspont på taket. För att takstolarna inte ska vippa fästs en nockbalk längs hela takets 
längd, se figur 4. Alla reglar är fästa i varandra med vinkeljärn vilket motverkar lokal instabilitet i 
knutpunkterna. 

 

Figur 4. Visar hur råspont och nockbalk ger stöd till takstolen. 

 

7 Installationer 

7.1 Värmesystem 
Huset värms upp av vattenburen golvvärme vars slingor är ingjutna i 
betongplattan. För att kunna värma golvvärmeslingorna har en 
bergvärmepump av typen IVT PremiumLine EQ E6 installerats i förrådet. 

En bergvärmepump är en säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för 
många olika typer av hus (Svenska Värmepumpföreningen, 2012). Nere i 
berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma 
temperatur året om. Bergvärmepumpen hämtar sin energi från ett borrhål i 
berget. I borrhålet finns en kollektorslang fylld med vätska som hämtar 
värme från berget. Genom att vätskan förs mellan borrhålet och 
värmepumpen hämtas energi från berget. 
 
Att just golvvärme har valts som värmesystem i huset beror på att det anses 
komfortabelt. Det är även lämpligt i nya väl isolerade byggnader med 
treglasfönster och uppvärmd luft (VVS Företagen, 2011). Golvvärme är 
varken mer eller mindre energieffektivt än andra värmesystem, resultatet beror mycket på 
utformning av systemet och förutsättningar i det enskilda fallet. Om träparkett läggs över 
golvvärmeslingorna är det viktigt att se till att den parkett som läggs tål de temperaturer som 
golvvärmesystemet utsätter golvtäckningen för.   

Framledningstemperaturen till golvvärmesystemat är 35°C, det är den ultimata 
framledningstemperaturen från bergvärmepumpen vid dimensionerande utomhustemperatur, se 

Figur 5. Bergvärmepump, 
IVT PremiumLine EQ 
E6 (IVT, 2012). 
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bilaga C.2. Temperaturfallet över slingorna är 3°C och maximal temperatur vid golvytan är 26°C. 
Dessa data tillsammans med effektbehovet för varje rum har gett flödet i slingorna, se bilaga C.2. 
Eftersom denna kurs inte berör hur flödet i varje golvvärmeslinga räknas ut har ett program från 
Danfoss använts. Enligt programmet ska inte effektbehovet för transmissionsförluster genom 
golvet medräknas i effektbehovet då det redan är förinställt i programmet (Danfoss, 2012). 
Rören är av typen PEX och har diameter 17 mm, c/c-avståndet mellan slingorna är 300 mm. 
Slingorna dras med rör-i-rör system vilket är en säkerhetsåtgärd vid eventuella skador på 
golvvärmeslingorna. 

Rum Effektbehov 
(W/m2) 

Sovrum 1 21,8 
Badrum  7,5 
Förråd 12,4 
Hall 31 
Vardagsrum 18,4 
Kök 22,3 
Sovrum 2 27,5 
Arbetsrum 17,4 
Toalett 30,6 
Tabell 34. Effektbehovet i varje rum. 

Slingorna har lagts i ett snäckmönster eftersom programmet som har räknat fram flödet i 
slingorna har använt sig av det mönstret. Annars är slingor lagda i sinusmönster vilket är det 
vanligaste i Sverige (VVS Företagen, 2011). När slingorna har dragits har riktlinjer i VVS 
företagens teknikhandbok 2012 följts. Matningen till ett rum ligger i dörröppningen, inga slingor 
dras under väggar, varje rum har en egen slinga och slingorna ligger inte närmare vägg än halva 
c/c-avståndet. Den varmare delen av slingan har dragits längs väggar med fönster för att undvika 
att golvet ska kännas kallt. Vardagsrumet har en väldigt stor area och har därför delats upp i tre 
slingor. Se bilaga F för ritning över systemet. 

 

  

Figur 6. Principskiss över hur slingorna dras i betongplattan, dock i form av sinusmönster (Leif Tjälldén AB, 2010). 
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7.2 Ventilationssystem 
Huset är ventilerat med ett FTX-system dvs. ett till- och frånluftssystem 
med värmeåtervinning. Aggregatet som används är av modell HERU 75 S 
2A som är lämpad i villor då den har hög temperaturverkningsgrad, låg 
energiförbrukning, låg ljudnivå och hög driftanvändning (Östberg The 
Fan Company, 2012). 

Att ett FTX-system har valts beror på att den tempererade arean, Atemp, 
överstiger 60 m2, enligt BBR kap 9.2 måste då ett ventilationssystem med 
värmeåtervinning användas då värmepump ej är installerad (Boverket, 

2011). 

Aggregatet är placerat på vinden intill vindsluckan, även alla 
ventilationskanaler dras på vinden. Kanalerna förs ned genom 
vindsbjälklaget till till- och frånluftsdon som är placerade i tak i varje rum. Uteluft förs in till 
aggregatet genom ett galler som är placerat över ytterdörren. I aggregatet värms luften upp i 
värmeväxlaren och eventuellt i eftervärmaren innan den förs ut som tilluft till sovrum och 
vardagsrum. Frånluften från badrum och kök förs först till aggregatet där den värmer tilluften i 
värmeväxlaren och fortsätter sedan ut genom en avluftsventil i taket. 
I köket finns ett forcerat flöde i form av en köksfläkt. Luften som passerar köksfläkten får inte 
föras till aggregatet utan förs direkt ut genom ett avluftningsdon i ytterväggen. 

I hallen placeras inget tilluftsdon, den luft som ska till hallen distribueras ut i vardagsrummet och 
får gå till hallen som överluft. 

Till- och frånluftsdonen kommer från REC Indovent och är som tidigare nämnt don för 
takinblåsning, se figur 8 och 9. Tilluftsdonen kan riktas så att spridningen av tilluft i rummet blir 
optimal. Tryckfall räknas på den längsta sträckan och sedan stryps de andra donen för att 
åstadkomma ett jämnt tryck i hela systemet, se bilaga C.3 för beräkningar. 

 

. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Ventilationsaggregat, 
HERU 75 S 2A (Östberg 
The Fan Company, 2012). 

Figur 8. Tilluftsdon för takinblåsning (REC, 
2012). Figur 9. Frånluftsdon för 

takinblåsning (REC, 2012). 
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Luftomsättingen i huset kan kontrolleras med en spårgasmätning. Dock kan inga mätningar 
utföras i detta hus men de acceptabla nivåerna av spårgas räknas ändå fram. 

Det hela går ut på att spårgas släpps ut i hela huset till en koncentration på 500 ppm. Fullständig 
omblandning sker med hjälp av cirkulationsfläktar. Sedan mäts koncentrationen efter 30 min, 1 
timme respektive 2 timmar, se bilaga C.3 för beräkningar. 

Är koncentrationerna högre än de beräknade värdena är luftomsättningen för låg. 

7.3 Sanitet 
Husets vatten- och avloppssystem är anslutet till det kommunala nätet. Kommunens ledning är 
dragen i vägen ca 20 meter från huset. Servisledningarna som dras därifrån till huset ligger på 
frostfritt djup, vilket är 2,6 m ned i marken. 

Vid tryckfallsberäkningar i tappvattensystemet används ett tillgängligt tryck i kommunens ledning 
på 550 kPa, alla tryckfallsberäkningar presenteras i bilaga C.4. 

Servisledningen för både spill- och tappvatten dras in med metoden rör-i-rör med start 3,5 m från 
huset. Det beror på att ifall en skada uppstår på servisledningen är det inte lämpligt att gräva 
närmare huset på grund av skaderisk på konstruktionen. Alla ledningar som dras i betongplattans 
underliggande isolering dras även de med metoden rör-i-rör, se bilaga F för ritningar.  

Spillvattenrören dras i plattans underliggande isolering med uppstick i kök och badrum. 
Spillvattensystemets luftningsledning dras upp i väggen och ut genom tak vid den bortre 
toaletten, se ritning i bilaga F. Vid montering av sanitetsrör är det viktigt att det alltid är ett fall i 
ledningen på ca 10 ‰ för att säkerställa en konstant avrinning. Alla tillstick till 
samlingsledningarna skall anslutas med minst 45° vinkel.  

Eftersom golvvärmeslingor har dragit i hela plattan måste de tappvattenledningar som dras under 
golv dras i plattans underliggande isolering. Anledningen till detta är risken för uppvärmning av 
tappkallvattnet från golvvärmeslingorna. Värms tappkallvattnet upp finns risk för tillväxt av 
legionellabakterier. Servisledningen för tappvattnet dras direkt in i förrådet intill 
bergvärmepumpen. I bergvärmepumpens varmvattenberedare värms tappvarmvattnet upp. 
Dragning av tappvattenledningar har gjorts enligt ”Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1” 
(Säker Vatten AB, 2011),se bilaga F för ritning. 

Vid dimensionering av rören har värden för flöden hämtats från VVS Företagens 
Teknikhandbok. 

Enhet Normflöde kallvatten (l/s) Normflöde varmvatten (l/s) 
Tvättställ 0,2 0,2 
Toalett 0,1 - 
Badkar 0,3 0,3 
Dusch 0,2 0,2 
Tvättmaskin 0,2 - 
Diskmaskin 0,2 - 
Diskbänk 0,2 0,2 
Tabell 35. Normflöden för tappkall- och tappvarmvatten. 
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Enhet Normflöde spillvatten (l/s) 
Tvättställ 0,6 
WC 1,8 
Badkar 0,9 
Golvbrunn 1,5 
Tvättmaskin 0,6 
Diskbänk 0,6 
Diskmaskin 0,6 
Tabell 36. Normflöden för spillvatten. 

Det maximala vattenflödet ur husets installerade blandare får inte överstiga de flöden som 
presenteras i tabell 37. Kontroll av flöden med utgång från tillgängligt tryck vid husets olika 
blandare har utförts. Med utgång från dessa beräkningar har olika modeller på blandare valts, se 
bilaga C.5.  

Enhet Normflöde (l/s) Maximalt flöde (l/s) 
Badkar 0,3 0,33 
Tvättställ 0,2 0,24 
Dusch 0,2 0,24 
Diskbänk 0,2 0,24 
Tabell 37. Maximalt tillåtet flöde ur olika enheter (Sanitetsföreläsning 2012-02-06). 

 

7.4 El 
För att bestämma husets effektbehov tas alla fasta installationer i beaktning, de redovisas i tabell 
38. 

Enhet Effekt 
Ventilationsaggregat 1444 W 

Elvärmare 1200 W 

Bergvärmepump 3000 W 
Spis med ugn 9200 W 
Diskmaskin 2400 W 
Kylskåp 120 W 
Frys 120 W 
Tvättmaskin 2300 W 
Torktumlare 1000 W 
  
Summa 20784 W 
Tabell 38. Husets fasta installationers effektbehov. 

Eftersom alla enheter oftast inte används samtidigt kan effekten reduceras till 70 %. 
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Det ger byggnadens totala effektbehov på 14,55 kW vilket resulterar en huvudsäkring på 25 A, 
för beräkningar se bilaga C.6. 

8 Energi 
I detta kandidatarbete gavs från första början ett krav på hur mycket energi för uppvärmning av 
huset och varmvatten som fick användas. Kravet var för ett eluppvärmt hus 9 MWh/år. Även 
boverket har krav på energianvändning, se tabell 39. 

 

Tabell 39. Boverkets krav på energianvändningen för en bostad med elvärme, kap 9.2 (Boverket, 2011). 

Energibehovet för uppvärmning av huset. 
Qu = 10,71 M Wh/år 

Energibehovet för uppvärmning av tappvarmvatten. 
Qvv = 4,27 MWh/år 

Totalt energibehov Qtot = 14,98 MWh/år. 

Den valda bergvärmepumpen i huset har ett COP-värde på 4,4 vilket reducerar det totala 

energibehovet till 3,40 MWh/år. 

Den specifika energianvändningen blir 	 24,85	kWh/m2år. 

Den installerade eleffekten för uppvärmning tillåts vara 5,21 kW enligt Boverkets krav, se tabell 
39.  
I huset uppgår den installerade eleffekten till 4,62 kW, se bilaga D. 

Härmed uppfylls alla krav på energihushållning. För beräkningar se bilaga D.  
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9 Kostnadskalkyl 

9.1 Kostnad för konstruktion	
Konstruktionsdel Kostnad 

(kr/m2) 
Area  
(m2) 

Kostnad 
(kr/st) 

Antal 
(st) 

Totalkostnad 
(kr) 

Betongplatta 843 160   134 880 
Yttervägg 2 524 120   302 880 
Yttertak 889 153   136 017 
Innertak 495 142   70 290 
Innervägg 1 049 104   109 096 
Fönster   5 527 17 93 959 
Ytterdörr   21 852 1 21 852 
Innerdörr   2 797 6 16 782 
Träparkett 1 325 121   160 325 
Klinker 975 16   15 600 
Tapet 23 298   6 854 
Kakel 658 39   25 662 
Kök   51 124 1 51 124 
Bad- & tvättstugeinredning   19 206 1 19 206 
Toalettinredning   2 400 1 2 400 
Summa     1 166 927 
Tabell 40. Kostnad för konstruktion exkl. moms. Källa Wikells sektionsfakta NYB 12/13.  

9.2 Kostnad för installationer 
Rum Totalkostnad (kr) 
Kök 10 346 
Vardagsrum 22 368 
Hall 4 253 
Förråd inkl. mätare för vatten och värme 16 028 
Sovrum 1 5 442 
Sovrum 2 5 612 
Arbetsrum 5 590 
Bad 21 505 
Toalett 25 558 
Bergvärmepump inkl. borrning och installation1 130 600 
Summa 247 302 
Tabell 41. Kostnad för värme, ventilation och sanitet exkl. moms. Källa Wikells sektionsfakta VVS 11/12 där 
inget annat anges. 

1) Energipartner i Sverige AB, 2012 
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9.3 Kostnad för elinstallationer 
Rum Totalkostnad (kr) 
Kök 21 435 
Vardagsrum 8 428 
Hall 9 431 
Förråd 2 198 
Sovrum 1 6 090 
Sovrum 2 6 090 
Arbetsrum 6 090 
Bad 8 405 
Toalett 4 445 
Summa 72 612 
Tabell 42. Kostnad för elinstallationer exkl. moms. Källa Wikells sektionsfakta El 12/13. 

9.4 Total kostnad 
Del Totalkostnad (kr) 
Konstruktion 1 166 927 
VVS 247 302 
Elinstallationer 72 612 
Summa 1 486 841 
Tabell 43. Total byggkostnad exkl. moms. 

9.5 Driftskostnad 
Borlänge Energi hade 2012-05-01 elhandelspriset 102,125 öre/kWh. Dessutom tillkommer en 
fast månadskostnad på 25 kr samt elöverföringsavgift på 30,5 öre/kWh och elnätsavgift på 875 
kr/år. 

Detta ger en driftskostnad per år för det beräknade energibehovet på: 

875	 0,305 ⁄ ∗ 3	400	 1,02125 ⁄ ∗ 3	400	 5	384	   

Dessutom tillkommer hushållsel vilket enligt Energimyndighetens verktyg Energikalkylen 
(Energimyndigheten, 2012) är 4430 kWh/år. Total driftskostnad per år blir: 

5	384	 1,02125 ⁄ ∗ 4	430	 9	908	   

10  Det energisnåla isoleringsmaterialet 

10.1  Inledning	
I princip alla hus som byggs idag innehåller någon form av isolering. Normalt isoleras taket, 
grunden och ytterväggarna. Effektiviteten för isoleringen är i och med dagens energi- och 
miljökrav viktigare än någonsin. Vi har därför valt att undersöka och utreda vilket 
isoleringsmaterial som ur ett energiperspektiv är det lönsammaste som isolering i det tidigare 
presenterade småhuset. De material som undersökts är stenull, expanderad cellplast, 
cellulosafibrer, cellglas samt vakuumisoleringspaneler. Nedan presenteras materialens 
tillverkningsprocess, tekniska egenskaper, vanliga användningsområden samt återvinningssätt. 
Den jämförelse som sedan följer är uppdelad i två delar, första delen med ett givet U-värde och 
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varierande isoleringstjocklek, del två med en given isoleringstjocklek och varierande U-värde. 
Jämförelsen presenteras mer detaljerat under rubriken Jämförelse. För jämförelsen har vanliga 
fabrikat av de olika materialen använts då generell fakta för material saknas. 

10.2  Avgränsning	 	
Då detta kandidatexamensarbete endast omfattar 15 högskolepoäng är viss avgränsning 
nödvändig. Rapporten kommer således endast omfatta isoleringsmaterial studerat ur ett strikt 
energiperspektiv, dvs. effekter av exempelvis skadliga ämnen och andra emissioner beaktas ej. 
Uppgifter om energiåtgång vid omhändertagning av uttjänt material existerar ej för alla valda 
material. Detta tillsammans med det faktum att omhändertagningssätten skiljer sig åt mellan de 
olika materialen har medfört att återvinning endast nämnts i faktadelen och därför utlämnats från 
jämförelsen. 

10.3  Presentation av valda material 

10.3.1 Stenull 
Stenull är en form av mineralull (Burström, 2007). Vid tillverkning används främst diabas som 
råmaterial, diabasen smälts tillsammans med koks vid ca 1600°C. Smältan rinner ut över ett 
roterande hjul och slungas ut till fibrer. Med hjälp av kraftiga luftströmmar förlängs fibrerna 
ytterligare. För att göra stenullen formbar tillsätts en liten mängd fenolharts. Även 
vattenavvisande medel tillsätts för att minska dammavgivningen från materialet. Tillverkning av 1 
kg stenull kräver en energimängd på 6,18 MJ (Sunda Hus i Linköping AB, 2012).  

Stenull tillverkas som lösull, mattor eller skivor. Tjockleken på mattor och skivor varierar mellan 
30 och 195 mm. Densiteten hos isoleringen varierar. Den optimala densiteten ur 
isoleringssynpunkt är 60-70 kg/m3, eftersom värmeledningsförmågan då är som lägst. Normalt 
har stenull ett värmekonduktivitetstal, λ-värde, i spannet 0,036-0,040 W/mK. Det är även viktigt 
att stenullen inte packas för hårt vid montering, då även detta medför ett ökat värmeledningstal. 

Stenull är ett oorganiskt material vilket innebär att materialet inte kan utsättas för mögelangrepp. 
Materialet anses även vara brandsäkert. Högsta användningstemperaturen är 200 °C, vilket är den 
högsta temperatur fenolhartsen klarar. Själva stenullsfibern sintrar först vid ca 800 °C.  

Stenullen saknar helt hygroskopiska egenskaper vilket innebär att materialet varken kan ta upp 
eller avge fukt i ångfas. Detta kan medföra ett problem om vattenånga kondenserar i 
isoleringsskiktet och binds kapillärt där. Detta kan leda till fuktskador i övriga delar av 
konstruktionen, varför en ångspärr används på den varma sidan av isoleringsskiktet (Adolfi, 
2002). 

Stenull kan monteras i en väggkonstruktion antingen som plattor eller i form av lösull som blåses 
in i håligheter i väggens över- eller underkant (Paroc AB, 2012). Lösullen är dock vanligare vid 
isolering av vindsbjälklag. I anslutningar i t.ex. hörn kan mineralullen drevas in och på så sätt 
användas som tätning. 

Eftersom stenull är ett oorganiskt material kan det inte förbrännas eller komposteras utan 
materialet lämnas till deponi (Isolering.n.nu, 2010). Bindemedlet energiutvinns och resterande 
material kan återanvändas i viss grad i form av lösull. 
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10.3.2 Expanderad cellplast 
Expanderad polystyrencellplast framställs genom att kolvätefyllda plastkulor med liten dimension 
upphettas med ånga till den grad att kulorna expanderar och blir ihåliga (Burström, 2007). 
Kulorna placeras sedan i formar och värms till den grad att de smälter samman till block. Dessa 
block är den färdiga produkten. 

Plasten har överlag en god kemisk beständighet, dock är materialet känsligt för lösningsmedel. 
Även ur brandsynpunkt är polystyrencellplast ett olämpligt isoleringsmaterial då det smälter och 
brinner. Tillsats av flamskyddsmedel är mycket vanligt då polystyrencellplast används i miljöer 
där brandrisk föreligger. Energiåtgången för tillverkning av expanderad cellplast är 85,70 MJ/kg 
cellplast, där 80 MJ/kg är energiåtgång för råvaruframställning och resterande 5,70 MJ/kg går åt i 
tillverkningsprocessen (Sunda Hus i Linköping AB, 2012). 

Användningsområdet för expanderad cellplast är brett, bland annat som dubbelväggsisolering, 
yttre isolering och inte minst som isolering under gjuten betongplatta på mark (Bynum, 2001). 
Värmekonduktiviteten för expanderad cellplast ligger normalt på ca 0,036 W/mK (Burström, 
2007). 

När materialet är uttjänt kan det i viss mån återvinnas och återanvändas (Bynum, 2001). Den 
vanligaste återanvändningsformen för expanderad cellplast är som emballagematerial. Blocken 
mals då ner till den ursprungliga kulstrukturen och används som skyddande material vid 
exempelvis transporter. 

10.3.3 Cellulosafibrer 
Cellulosafibrer är ett organiskt isoleringsmaterial som finns i två varianter, dels i form av malt 
returpapper, dels som färskmald träråvara. Den förstnämnda varianten finns endast som lösull 
medan den andra varianten även finns som skivor (Adolfi, 2002). Produktionen är miljövänlig 
och sker utan utsläpp. Energiåtgången för tillverkning är 2,07 MJ/kg (Sunda Hus i Linköping AB, 
2012).  

Tillverkningen sker genom att returpappret eller träråvaran mals. Cellulosafibrer är ett 
lättantändligt material och medför därför en risk ur brandsynpunkt. För att motverka 
lättantändligheten tillsätts borsalt. Borsalter är giftigt vilket kan var en anledning till att 
cellulosafibrer inte används i större utsträckning (Fredriksson, 2011).  

Cellulosafibrer är ett hygroskopiskt material vilket medför att det kan både ta upp och avge fukt 
(Haaker, 2002). Detta utnyttjas i konstruktionslösningar utan plastfolie som tätskikt, då 
konstruktionen tillåts att andas. I en sådan konstruktion är det dock av stor vikt att ha både en in- 
och utvändig vindspärr för att motverka konvektion (Adolfi, 2002). 

Att låta konstruktionen andas kan ge ett jämnare inomhusklimat då isoleringen absorberar värme 
under dagen och avger den under natten, då temperaturen normalt sett är lägre. (Haaker 2002) 
Cellulosafiberns egenskaper också är lämpliga för att effektivt motverka fuktskador och mögel 
vilket bidrar till nedbrytning av konstruktionen (Gari Eco Power AB, 2012). 
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Värmeledningstalet för cellulosafibrer är ca 0,040 W/mK vilket är i paritet med 
värmeledningstalet för mineralull (Haaker, 2002). Densiteten är ca 48 kg/m3, vilket ger goda 
ljuddämpande egenskaper. 

Cellulosafibrer i form av lösull kan appliceras i både i nya och befintliga väggkonstruktioner. 
Fibrerna blåses då in genom tillgängliga hål i över- och underkant av väggen (The Cellulose 
Insulation Manufacturers Association, 2012). Fibrerna kan även sprutas in i våt form vilket gör 
att materialet blir självbärande. För att bygga upp bindningshållfastheten används vatten, 
bindemedel eller en kombination av båda. Spray-on produkter kan användas i håligheter i väggar, 
det är dock viktigt att det torkas ut innan det täcks. 

Återanvändning av cellulosafibrer kan ske som isolering. Är materialet allt för slitet återvinns det 
genom förbränning med energiutvinning (Thormark, 1998). 

10.3.4 Cellglas 
Cellglas är ett isoleringsmaterial bestående av ett glasliknande material med slutna celler med en 
dimensionsstorlek på mellan 0,5 och 2,5 mm. Färgen är blåsvart (Burström 2007). 

Tillverkningen av cellglas sker genom att råvarumaterialen blandas (returglas, fältspat, 
natriumkarbonat, järnoxid, manganoxid, natriumsulfat samt natriumnitrat) och placeras i en 
smältugn som håller en konstant temperatur på 1 250 °C (Foamglas Nordic AB, 2012). Därifrån 
transporteras glasmassan och svalnar under transporten av innan den släpps ner i en kulkvarn. 
Väl i kulkvarnen tillsätts ett kolpulver och allt mals därefter till ett fint pulver som placeras i 
formar av rostfritt stål. Formarna passerar nu en ugn som håller 850 °C, det är nu materialet får 
sin speciella cellstruktur. Materialet kyls sedan ner och kapas till önskad storlek. För tillverkning 
av 1 kg cellglas åtgår 16,20 MJ energi. 

Värmekonduktiviteten för cellglas är ca 0,041 W/mK då densiteten är 115 kg/m3. Den unika 
strukturen medför en relativt hög tryckhållfasthet. Cellglas klassificeras som obrännbart och 
diffusionstätt. Cellglas används inte primärt som väggisolering utan vanligare 
användningsområden är t.ex. som alternativ till traditionell grundisolering samt som bärande 
system till tak och uteplatser (Burström 2007). Blocken av cellglas monteras ihop genom att de 
olika blocken fogas samman och bildar ett tätt isoleringsskikt (Foamglas Nordic AB, 2012). 

Livslängden för cellglas är i samma storleksordning som livslängden för en byggnad (Foamglas 
Nordic AB, 2012). När cellglaset är uttjänt kan det återanvändas som fyllnadsmaterial i bl.a. 
vägkonstruktioner och bullerdämpande vägskärmar. 

10.3.5 Vakuumisoleringspaneler 
Dagens vakuumisolering kan indelas i tre kategorier: vakuumisoleringspaneler (VIP), 
vakuumisolerade sandwichelement (VIS) och vakuumisolerat glas (VIG). Ur 
byggnadsisoleringssynpunkt är panelvarianten både den mest förekommande och mest 
intressanta varav endast VIP-paneler kommer behandlas. 

En vakuumisoleringspanel definieras som ett element bestående av ett folieinkapslat vakuum med 
en inre kärna av ett poröst värmeisolerande material med öppen porstruktur (Baetens, o.a., 2010). 
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Som kärnmaterial kan många organiska och oorganiska material användas. Forskning har dock 
visat att flertalet av dessa material inte förmår att under lång tid behålla det undertryck som krävs 
för att bibehålla vakuumet i panelens kärna och kommer då oundvikligen släppa in luft genom 
foliekapseln. Ett material som visat sig kunna behålla detta undertryck över lång tid är pyrogen-
kiseldioxid (engelska, fumed silica) vilket är det vanligaste kärnmaterialet för 
vakuumisoleringspaneler idag. 

Vakuumisoleringspanelens ytterhölje är ansvarigt för att bibehålla vakuumet i panelens 
innandöme och är således en av de absolut viktigaste delarna för en vakuumisoleringspanel. 
Ytterhöljet består vanligtvis av en plastfolie i flera lager med ett mellanliggande lager av 
aluminium. Anledningen till användningen av aluminiumlagret är dess låga permeabilitet vilket 
förhindrar fukttransport till panelens kärna. Tjockleken för folien är ca 100-200 µm. 

Energiåtgången vid tillverkning av vakuumisoleringspaneler är svår att fastställa då en entydig 
standardpanel ej existerar. Vad som med säkerhet kan fastställas är att tillverkningen av kärnan 
står för ca 90 % av energiåtgången samt att en stor del elenergi krävs i tillverkningsprocessen. 

Användningen av vakuumisoleringspaneler är idag mycket begränsad då det är ett nytt material 
som dessvärre tillverkas till en hög kostnad. En panel med tjockleken 20 mm från tillverkaren 
Vacupor kostar i dagsläget 900 kr per kvadratmeter (T Knutsson AB, 2012). 
Värmekonduktivitetstalet för en nytillverkad panel är ca 0,005 W/mK, dock ökar 
värmekonduktivitetstalet över tid p.g.a. luftinträngning genom panelens ytterhölje. Därför anses 
värmekonduktivitetstalet vara 0,008 W/mK över lång tid. Vanligtvis används 
vakuumisoleringspaneler som väggisolering, dock går materialet även att använda som isolering 
för t.ex. transportlådor och containrar. Panelerna används främst då utrymme saknas för 
traditionell isolering (Porextherm Dämmstoffe GmbH, 2012). Ett problem med 
vakuumisoleringspaneler vid applicering är att en mängd köldbryggor skapas i skarvarna mellan 
panelerna (Baetens, o.a., 2010). Panelerna monteras med skenor vilka ser till att panelerna hålls 
samman och bildar ett tätt isoleringsskikt (Porextherm Dämmstoffe GmbH, 2012). 

Angående nedbrytning och återanvändning av uttjänta paneler kan få slutsatser dras då materialet 
är så pass nytt att inga existerande paneler av dagens standard ännu har nått sin livslängd. 
Panelerna beräknas ha en livslängd på mellan 25 och 40 år (Gudmundsson, 2012). 

10.4 Jämförelse 
Jämförelsen består av två delar, dels av en ren energiåtgångsjämförelse, dels en ekonomisk kalkyl. 
I energiåtgångsjämförelsen kommer åtgången av energi vid tillverkning att jämföras med den 
åtgångna energin vid isolering av 1 m2 vägg under 25 år i Borlänge. Den vägg som används för 
jämförelsen har in- och utvändig gipsbeklädnad med mellanliggande isoleringsskikt. Även 
ytövergångsmotstånden RSI (0,13 m2K/W) samt RSE (0,04 m2K/W) har medräknats. U-värdet för 
väggen beräknas med hjälp av formlerna U=1/R samt R=d/λ, där R är materialens 
värmemotstånd, λ är materialens värmekonduktivitetstal och d tjockleken på de olika 
materialskikten. 
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I den ekonomiska studien antas ett energipris på 1 kr/kWh samt en inflation på 2 % vilket ger en 
real kostnadsberäkning i dagens penningvärde. Denna kostnad jämförs med 
investeringskostnaden för materialet. 

Resultaten av studierna presenteras i tabeller nedan.  

10.5 Energijämförelse 

10.5.1 Jämförelse 1 
Jämförelse 1 består av en vägg med konstant U-värde på 0,16 W/m2K och således varierande 
tjocklek beroende på isoleringsmaterial. 

Material Fabrikat λ-värde 
(W/mK) 

Tjocklek/
skiva 

Isoleringstjocklek Antal 
skivor 

Tillv. 
energi 
(kWh) 

Stenull Paroc 
UNS 37Z 

0,039 120 mm 0,233 m 1,9 26,02 

Cellplast Thermisol 
EPS 100 

0,037 100 mm 0,221 m 2,2 131,68 

Cellulosafibrer Ekofiber 
Vägg 

0,040 120 mm 0,239 m 2,0 4,13 

Cellglas Foamglas 
T4+ 

0,041 100 mm 0,245 m 2,5 126,88 

VIP Vacupor 
NT 

0,008 20 mm 0,048 m 2,4 uppgift 
saknas 

Tabell 44. Isoleringstjocklek och tillverkningsenergi för vägg med U-värde 0,16 W/m2K.  

Energiberäkningen över 25-årsperioden är identisk för samliga material ty U-värdet är konstant. 
∗ ∗ 0,16 ∗ 1 ∗ 46 106	520 784	 /å  

784
å

∗ 25	å 19600	  

Material Fabrikat U-värde 
(W/m2K) 

Isoleringstjocklek Tillv. 
energi 
(kWh) 

Total 
energi-
åtgång 
(kWh) 

Stenull Paroc UNS 
37Z 

0,16 0,233 m 26,02 19 626 

Cellplast Thermisol 
EPS 100 

0,16 0,221 m 131,68 19 732 

Cellulosafibrer Ekofiber Vägg 0,16 0,239 m 4,13 19 604 

Cellglas Foamglas T4+ 0,16 0,245 m 126,88 19 727 

VIP Vacupor NT 0,16 0,048 m uppgift 
saknas 

(>19 600) 

Tabell 45. Energiåtgång för isoleringsmaterialen under 25 år. 
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10.5.2 Jämförelse 2 
Jämförelse 2 består av en vägg med 145 mm isolering och därmed ett varierande U-värde, för U-
värdesberäkning se bilaga E. 

Material Fabrikat λ-värde 
(W/mK) 

Tjocklek/
skiva 

U-värde  
(W/m2K) 

Antal 
skivor 

Tillv. 
energi 
(kWh) 

Stenull Paroc 
UNS 37Z 

0,039 120 mm 0,251 1,2 16,18 

Cellplast Thermisol 
EPS 100 

0,037 100 mm 0,239 1,5 86,30 

Cellulosafibrer Ekofiber 
Vägg 

0,040 120 mm 0,257 1,2 2,50 

Cellglas Foamglas 
T4+ 

0,041 100 mm 0,263 1,5 75,04 

VIP Vacupor 
NT 

0,008 20 mm 0,054 7,3 uppgift 
saknas 

Tabell 46. U-värde och tillverkningsenergi för isoleringsmaterialen vid 145 mm isolering.   

 

Material Fabrikat U-värde 
(W/m2K) 

Isolerad 
area 

θT Skorr Energi-
förbrukning 
(kWh) 

Total 
energi-
åtgång 
(kWh) 

Stenull Paroc 
UNS 37Z 

0,251 1 m2 46 K 106 520 30 717 30 733 

Cellplast Thermisol 
EPS 100 

0,239 1 m2 46 K 106 520 29 243 29 329 

Cellulosafibrer Ekofiber 
Vägg 

0,257 1 m2 46 K 106 520 31 450 31 453 

Cellglas Foamglas 
T4+ 

0,263 1 m2 46 K 106 520 32 181 32 256 

VIP Vacupor 
NT 

0,054 1 m2 46 K 106 520 6 659 (>6659) 

Tabell 47. Energiåtgång för isoleringsmaterialen under 25 år. 145 mm isoleringstjocklek. 

10.6 Ekonomisk jämförelse 
I den ekonomiska jämförelsen antas energipriset vara 1 kr/kWh och inflationen vara 2 % per år, 
för beräkningar se bilaga E.  
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10.6.1 Jämförelse 1 
Material Fabrikat Pris/ 

m2skiva 
(kr) 

Tjocklek/
skiva 

Isolerings-
tjocklek 

Antal 
skivor 

Investerings-
kostnad (kr) 

Stenull Paroc UNS 
37Z 

63 120 mm 0,233 m 1,9 122 

Cellplast Thermisol 
EPS 100 

50 100 mm 0,221 m 2,2 111 

Cellulosafibrer Ekofiber 
Vägg 

125 120 mm 0,239 m 2,0 249 

Cellglas Foamglas 
T4+ 

373 100 mm 0,245 m 2,5 915 

VIP Vacupor NT 900 20 mm 0,048 m 2,4 2153 
Tabell 48. Investeringskostnad för jämförelse 1. 

 

Material Fabrikat U-värde 
(W/m2K) 

Isolerings-
tjocklek 

Total 
energi-
åtgång 
(kWh) 

Energi-
kostnad i 
nuvärde 
(kr) 

Total 
kostnad 
(kr) 

Stenull Paroc 
UNS 37Z 

0,16 0,233 m 19 626 32 156 32 278 

Cellplast Thermisol 
EPS 100 

0,16 0,221 m 19 732 32 156 32 267 

Cellulosafibrer Ekofiber 
Vägg 

0,16 0,239 m 19 604 32 156 32 405 

Cellglas Foamglas 
T4+ 

0,16 0,245 m 19 727 32 156 33 071 

VIP Vacupor 
NT 

0,16 0,048 m (>19 600) 32 156 (34 309) 

Tabell 49. Jämförelse 1. Kostnad för energi samt total kostnad. Energikostnad beräknad med 2 % inflation 
per år under en 25-årsperiod. 

10.6.2 Jämförelse 2 
Material Fabrikat Pris/ 

m2skiva 
(kr) 

Tjocklek/
skiva 

Isolerings-
tjocklek 

Antal 
skivor 

Investerings-
kostnad (kr) 

Stenull Paroc UNS 
37Z 

63 120 mm 0,145 m 1,2 76 

Cellplast Thermisol 
EPS 100 

50 100 mm 0,145 m 1,5 73 

Cellulosafibrer Ekofiber 
Vägg 

125 120 mm 0,145 m 1,2 151 

Cellglas Foamglas 
T4+ 

373 100 mm 0,145 m 1,5 541 

VIP Vacupor NT 900 20 mm 0,145 m 7,3 6525 
Tabell 50. Jämförelse 2. Investeringskostnad för konstant isoleringstjocklek (145 mm). 
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Material Fabrikat U-värde 
(W/m2K) 

Isolerings-
tjocklek 

Total 
energi-
åtgång 
(kWh) 

Energi-
kostnad i 
nuvärde 
(kr) 

Total 
kostnad (kr) 

Stenull Paroc 
UNS 37Z 

0,251 0,145 m 30 733 50 395 50 471 

Cellplast Thermisol 
EPS 100 

0,239 0,145 m 29 329 47 977 48 050 

Cellulosafibrer Ekofiber 
Vägg 

0,257 0,145 m 31 453 51 597 51 748 

Cellglas Foamglas 
T4+ 

0,263 0,145 m 32 256 52 796 53 337 

VIP Vacupor 
NT 

0,054 0,145 m (>6659) (10 925) (17 450) 

Tabell 51. Jämförelse 2. Kostnad för energi samt total kostnad. Energikostnad beräknad med 2 % inflation 
per år under en 25-årsperiod. 

10.7 Källor för data använd i jämförelsen 
Material Fabrikat Källa tillverknings-

energi 
Källa  
värmekonduktivitet 

Källa investerings-
kostnad 

Stenull Paroc 
UNS 37Z 

(Sunda Hus i 
Linköping AB, 
2012) 

(Paroc AB, 2012) (Beijer Byggmaterial, 
2012) 

Cellplast Thermisol 
EPS 100 

(Sunda Hus i 
Linköping AB, 
2012) 

(ThermiSol AB, 
2012) 

(Beijer Byggmaterial 
AB, 2012) 

Cellulosafibrer Ekofiber 
Vägg 

(Sunda Hus i 
Linköping AB, 
2012) 

(Sunda Hus i 
Linköping AB, 2012) 

(AB Isolerservice, 
2012) 

Cellglas Foamglas 
T4+ 

(Sunda Hus i 
Linköping AB, 
2012) 

(Foamglas Nordic 
AB, 2012) 

(Foamglas Nordic 
AB, 2012) 

VIP Vacupor 
NT 

Uppgift saknas (Porextherm 
Dämmstoffe GmbH, 
2012) 

(T Knutsson AB, 
2012) 

Tabell 52. Källor till i jämförelsen använd data. 

10.8  Diskussion och resultat 
Jämförelsestudien har visat varierande resultat. Jämförelse 1 är relativt intetsägande ur 
energisynpunkt då endast tillverkningsenergin skiljer sig åt mellan materialen. 
Tillverkningsenergin kontra den förbrukade energin över 25 år är i princip försumbar då endast 1 
m2 isolering undersöks. Om en större yta och därmed en större isoleringsvolym undersökts hade 
tillverkningsenergin givetvis spelat större roll. Hur tillverkningsenergin viktas i förhållande till den 
i bruksfasen förbrukade energin är ännu en faktor som kan påverka studiens resultat. Den totala 
förbrukade energin är fortfarande detsamma oberoende av om energin förbrukats i 
tillverkningsfasen eller i bruksfasen. Det kan dock tänkas att miljöpåverkan i tillverkningsfasen är 
högre än i bruksfasen, vilket i sådant fall skulle vara ännu en aspekt att beakta vid val av 
isoleringsmaterial. Detta undersöks inte i uppsatsen, motiverat av den avgränsning som gjorts.  
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De olika undersökta materialen skiljer sig också åt i appliceringssätt och användningsområden 
vilket dessvärre har medfört att vissa resultat i studien inte är representativa för materialet i fråga. 
Som exempel kan isolering med 145 mm vakuumisoleringspaneler i jämförelse 2 nämnas. 
Vakuumisoleringspanelers tänkta användning är som isolering då utrymme saknas och ett relativt 
lågt U-värde ändå är nödvändigt. Med denna bakgrund är det i vårt tycke inte motiverat att isolera 
en yttervägg i ett småhus med 145 mm vakuumisolering och på så sätt åstadkomma en vägg med 
ett U-värde på 0,054 W/m2K i jämförelse med övriga undersökta material som ligger i spannet 
0,239–0,263 W/m2K. Då studien inte tagit hänsyn till de köldbryggor som uppstår vid 
ytterväggsisolering kommer U-värdet för en hel vägg isolerad med vakuumisoleringspaneler bli 
betydligt högre än det i studien beräknade och således kommer även den totala 
energiförbrukningen öka markant. 

Ett annat material med en klart annorlunda egenskap i jämförelse med de övriga är cellglas. 
Cellglas har fördelen att materialet, förutom dess isolerande förmåga, även har god bärande 
förmåga. Det tänkbart att materialet skulle kunna fungera som bärande system i en yttervägg. På 
så sätt kan eventuellt köldbryggor reduceras då materialet i sådant fall kommer vara solitt och 
mellanliggande reglar därmed inte skapar köldbryggor. Dock har det tidigare presenterade 
småhuset ett bärande system av stående träreglar med mellanliggande isolering vilket gör att 
cellglaset i detta fall inte är aktuellt att använda som bärande system. 

Den ekonomiska jämförelsen påvisar klara skillnader i investeringskostnad för de olika 
materialen. Dock är denna kostnad för alla material utom vakuumisoleringen av mindre betydelse 
då den sätts i relation till den totala energikostnaden över 25 år. Eftersom studien utgått från 1 m2 
isolering kommer skillnaden i investeringskostnad öka linjärt med ökad isoleringsyta vilket 
medför en orimligt hög investeringskostnad för vakuumisoleringen vid isolering av en hel 
byggnad. Ur investeringskostnadssynpunkt står stenullen och den expanderade cellplasten i en 
klass för sig då investeringskostnaden för dem endast är ca 50 % av cellulosafibrerna vilket är det 
billigaste alternativet därefter. Energikostnaden för den förbrukade energin i bruksfasen är 
konstant i jämförelse 1 då U-värdet är detsamma och endast isoleringstjockleken skiljer sig åt. I 
jämförelse 2 är bruksenergikostnaden för stenull, expanderad cellplast, cellulosafibrer och cellglas 
i paritet med varandra ty värmekonduktivitetstalet för materialen endast varierar i spannet 0,037-
0,041 W/m2K. Givetvis ökar även denna kostnadsdifferens i takt med ökad isoleringsarea.  

10.9  Slutsats 
För valet av isoleringsmaterial i det tidigare presenterade småhuset tas följande faktorer i 
beaktning: tillverkningsenergi, materialens värmekonduktivitet (λ-värde), investeringskostnad 
samt energikostnad under en 25-årsperiod. 

När jämförelse mellan de undersökta materialen gjorts förefaller stenull vara det effektivaste 
isoleringsmaterialet för det konstruerade huset. Vidare kommer argument för valet av stenull som 
isolering presenteras.  

Vakuumisoleringspanelen är det utan tvekan effektivaste materialet ur isoleringssynpunkt, dock är 
materialet otänkbart som isolering i småhuset p.g.a. dess höga investeringskostnad. Cellglas har 
ett värmeledningstal jämförbart med stenull, dock är investeringskostnaden betydligt högre. I den 
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rådande konstruktionen kan dessutom inte cellglasets övriga fördelaktiga egenskaper nyttjas fullt 
ut. Cellulosafibrer kräver den klart lägsta tillverkningsenergin vilket är fördelaktigt. Dessvärre är 
detta endast en marginell energibesparing då energiförbrukningen över en bruksfas på 25 år 
beaktas. Som tidigare nämnts är cellulosafibrernas investeringskostnad dubbelt så hög som 
stenullens, vilket är den huvudsakliga anledningen till att stenullen föredras framför 
cellulosafibrerna. Expanderad cellplast är ett material med ungefärligen samma 
värmekonduktivitet som stenull och en likvärdig investeringskostnad, dock är tillverkningsenergin 
betydligt högre eftersom råvaran i tillverkningen måste framställas med energiförbrukning som 
konsekvens. Stenullens råvara finns naturligt i form av bergarten diabas. Dessutom kan stenullen 
drevas in som tätning i skarvar i t.ex. hörninfästningar. Expanderad cellplast går inte att täta med 
på detta sätt. 

Sammantaget är de faktorer som främst motiverar valet av stenull investeringskostnaden för 
materialet, vilket endast matchas av den expanderade cellplasten, att stenull är ett väl beprövat 
isoleringsmaterial med en enkel monteringfas samt att materialet har ett värmekonduktivitetstal 
ungefärligen ekvivalent med samtliga undersökta material förutom vakuumisoleringspanelen. 

För framtida studier inom området är det tänkbart att såväl väggkonstruktioner som 
isoleringstjocklekar anpassas individuellt efter de undersökta materialen istället för att en 
standardiserad vägg undersöks. Dessutom är studier på en hel byggnads energianvändning att 
föredra då dessa resultat är direkt applicerbara på verkligheten. 
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12 Bilagor 

A Byggteknik 

A.1. U-värden 
Värmekonduktiviteten, λ-värdet, tas fram för respektive material och där värmekonduktiviteten 
behöver viktas görs det. 

Efter det beräknas värmemotståndet, R, med följande formel där d är tjockleken på materialet. 

 m2K/W 

När värmemotstånden för respektive material kan ett U-värde för konstruktionsdelen tas fram. 
Schablonvärden för invändiga, Rsi, respektive utvändiga, Rse, värmemotstånd används.  

Rsi=0,13 m2K/W och Rse=0,04 m2K/W 

 W/m2K 

A.1.a Yttervägg 
 

Material Tjocklek, d (m) λ-värde (W/mK) R (m2K/W) 
Puts 0,020 Bortser från detta eftersom det är 

en ventilerad luftspalt 
 

Mineralull 0,045 Bortser från detta eftersom det är 
en ventilerad luftspalt 

 

Ventilerad luftspalt 0,020 0  
Mineralull 0,195 0,036  
Gips 0,009  0,04 
Stående reglar med 
mineralull 

0,145 0,048*  

PE-folie 0,0002 Bortser från detta  
Plywood 0,016 0,13  
Gips 0,013  0,06 
Tabell 53. Tjocklek och λ-värde för material i ytterväggen. 

*Detta är ett viktat λ-värde enligt denna formel 

∗ ∗ , ∗ ∗ , , ∗ 0,048 W/mK 

Detta ger ett U-värde för väggen på 0,111 W/m2K. 
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A.1.b Grund 
Material Tjocklek, d (m) λ-värde (W/mK) 
Träparkett 0,015 0,16 
Betong 0,1 1,7 
Cellplast 0,3 0,036 
Mark 2 2 
Tabell 54. Tjocklek och λ-värden för material i grunden. 

Detta ger ett U-värde för grunden på 0,104 W/m2K. 

A.1.c Takbjälklag 
Material Tjocklek, d (m) λ-värde (W/mK) R (m2K/W) 
Gips 0,013  0,06 
Glespanel cc 0,022 försumbar  
Plywood 0,016 0,13  
Mineralull, lös 0,450 0,036  
Plywood 0,016 0,13  
Tabell 55. Tjocklek och λ-värden för material i takbjälklaget. 

Takstolarna försummas i U-värdesberäkningen för takbjälklaget. De är så låga jämfört med lagret 
av minerallull samt att avståndet mellan balkarna är stort. 

Detta ger U-värdet för taket på 0,077 W/m2K. 

A.2. Köldbryggor 
En köldbrygga beräknades i Comsol, köldbryggan vid anslutning mellan yttervägg och grund. I 
den köldbryggan har även tagits hänsyn att det läcker värme genom grunden. 

 

Figur 10. Visar värmefördelningen och hur värmen flödar ut ur byggnaden vid anslutningen yttervägg och grund. 
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Programmet räknade fram Ф=25,9 W/m. 

Ψ= 
Ф ∗ ∗ ∗ ∗

 

Där: 
U1=U-värde för vägg  

U2=U-värde för grund 

L1=Längd på vägg i Comsolritning 

L2=Längd på grund i Comsolritning 

ΔT1=Skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur 

ΔT2= Skillnad mellan inomhus- och marktemperatur vid frostfritt djup 

U1=0,111 W/m2K  

U2=0,104 W/m2K 

L1=1 m 

L2=4,5 m 

ΔT1=46 K 

ΔT2=15 K 

, , ∗ ∗ , ∗ , ∗ 0,300 W/mK 

Um räknas ut för varje rum med följande formel 

Σ Σ Ψ
 

	 Är arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft. 
	 Är längden mot uppvärmd inneluft för den linjära köldbryggan k. 

Ψ 	 Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k. 
  Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft. 
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Sovrum 1 

Transmission U (W/m2K) A (m2) 
U*A 

(W/K) 
Golv 0,104 10,1 1,0504 
Vägg 0,111 13,3 1,4763 
Tak 0,077 10,1 0,7777 

Fönster 1 2,6 2,6 

Summa 36,1 5,9044 

Köldbryggor Ψ(W/mK) L (m) 
Ψ*L 

(W/K) 
Anslutning till 

grund 0,3 6,3 1,89 
Ytterväggshörn 0,04 2,5 0,1 

Anslutning till tak 0,02 6,3 0,126 
Fönster/dörr 0,035 9,2 0,322 

Summa 2,438 

Um (W/m2K) 0,231091413 
Tabell 56. Beräkning av Um för sovrum 1. 

 

Förråd 

Transmission U (W/m2K) A (m2) 
U*A 

(W/K) 
Golv 0,104 3,7 0,3848 
Vägg 0,111 3,2 0,3552 
Tak 0,077 3,7 0,2849 

Summa 10,6 1,0249 

Köldbryggor Ψ (W/mK) L (m) 
Ψ*L 

(W/K) 
Anslutning till 

grund 0,3 1,3 0,39 
Anslutning till tak 0,02 1,3 0,026 

Summa 0,416 

Um (W/m2K) 0,135933962 
Tabell 57. Beräkning av Um för förråd. 
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Hall 

Transmission U (W/m2K) A (m2) 
U*A 

(W/K) 
Golv 0,104 8,7 0,9048 
Vägg 0,111 0,8 0,0888 
Tak 0,077 8,7 0,6699 
Dörr 1,2 3,15 3,78 

Summa 21,35 5,4435 

Köldbryggor Ψ (W/mK) L (m) 
Ψ*L 

(W/K) 
Anslutning till 

grund 0,3 1,6 0,48 
Anslutning till tak 0,02 1,6 0,032 

Fönster/dörr 0,035 7,2 0,252 

Summa 0,764 

Um (W/m2K) 0,290749415 
Tabell 58. Beräkning av Um för hall. 

 

Badrum 

Transmission 
U 

(W/m2K) A (m2) 
U*A 

(W/K) 
Golv 0,104 6,9 0,7176 
Tak 0,077 6,9 0,5313 

Summa 13,8 1,2489 

Um (W/m2K) 0,0905 
Tabell 59. Beräkning av Um för badrum. 
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Vardagsrum 

Transmission U (W/m2K) A (m2) 
U*A 

(W/K) 
Golv 0,104 64,1 6,6664 
Vägg 0,111 26,7 2,9637 
Tak 0,077 64,1 4,9357 

Fönster 1 10,4 10,4 

Summa 165,3 24,9658 

Köldbryggor Ψ (W/mK) L (m) 
Ψ*L 

(W/K) 
Anslutning till 

grund 0,3 14,8 4,44 
Anslutning till tak 0,02 14,8 0,296 

Fönster/dörr 0,035 36,8 1,288 

Summa 6,024 

Um (W/m2K) 0,187476104 
Tabell 60. Beräkning av Um för vardagsrum. 

Kök 

Transmission U (W/m2K) A (m2) 
U*A 

(W/K) 
Golv 0,104 16,4 1,7056 
Vägg 0,111 18,5 2,0535 
Tak 0,077 16,4 1,2628 

Fönster 1 2,6 2,6 

Summa 53,9 7,6219 

Köldbryggor Ψ (W/mK) L (m) 
Ψ*L 

(W/K) 
Anslutning till 

grund 0,3 8,4 2,52 
Anslutning till tak 0,02 8,4 0,168 

Fönster/dörr 0,035 9,2 0,322 
Ytterväggshörn 0,04 2,5 0,1 

Summa 3,11 

Um (W/m2K) 0,199107607 
Tabell 61. Beräkning av Um för kök. 
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Sovrum 2 

Transmission U (W/m2K) A (m2) 
U*A 

(W/K) 
Golv 0,104 10,8 1,1232 
Vägg 0,111 13,9 1,5429 
Tak 0,077 10,8 0,8316 

Fönster 1 2,6 2,6 

Summa 38,1 6,0977 

Köldbryggor Ψ (W/mK) L (m) 
Ψ*L 

(W/K) 
Anslutning till 

grund 0,3 6,7 2,01 
Anslutning till tak 0,02 6,7 0,134 

Fönster/dörr 0,035 9,2 0,322 
Ytterväggshörn 0,04 2,5 0,1 

Summa 2,566 

Um (W/m2K) 0,227393701 
Tabell 62. Beräkning av Um för sovrum 2. 

Arbetsrum 

Transmission U (W/m2K) A (m2) 
U*A 

(W/K) 
Golv 0,104 10,8 1,1232 
Vägg 0,111 6,7 0,7437 
Tak 0,077 10,8 0,8316 

Fönster 1 2,6 2,6 

Summa 30,9 5,2985 

Köldbryggor Ψ (W/mK) L (m) 
Ψ*L 

(W/K) 
Anslutning till 

grund 0,3 3,7 1,11 
Anslutning till tak 0,02 3,7 0,074 

Fönster/dörr 0,035 9,2 0,322 

Summa 1,506 

Um (W/m2K) 0,220210356 
Tabell 63. Beräkning av Um för arbetsrum. 
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Toalett 

Transmission 
U 

(W/m2K) A (m2) 
U*A 

(W/K) 
Golv 0,104 5,6 0,5824 
Vägg 0,111 10,7 1,1877 
Tak 0,077 5,6 0,4312 

Fönster 1 1,3 1,3 

Summa 23,2 3,5013 

Köldbryggor Ψ (W/mK) L (m) 
Ψ*L 

(W/K) 
Anslutning till 

grund 0,3 4,8 1,44 
Anslutning till tak 0,02 4,8 0,096 

Fönster/dörr 0,035 4,6 0,161 
Ytterväggshörn 0,04 2,5 0,1 

Summa 1,797 

Um (W/m2K) 0,228375 
Tabell 64. Beräkning av Um för toalett. 

 

Um för hela byggnaden är ett medelvärde av värdena för Um för respektive rum: 

, , , , , , , , , 0,201 W/m2K 
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B Konstruktion 
 

  

 
 

Lastnedräkning på takstol 

Det valda taket för huset är ett sadeltak med WW-takstolar, de är tillverkade av
konstruktionsvirke klass 24, C24. Lutningen på taket är 24 grader. 
 
Huset är beläget i Borlänge, vilket är snözon 3. 
 
De laster som verkar på takstolens överram är snölast och egentyngd. I egentyngden har 
tegelpannor, bärläkt, ströläkt, råspont, takpapp och överramsbalken tagits i beaktande. 
 
De laster som verkar på takstolens underram är egentyngden och nyttig last. I egentyngden
har isolering, innertak, diagonaler och underramsbalk tagits i beaktande. I och med att taket
har ganska låg lutning kommer inte hela ytan kunna nyttjas, därför räknas bara nyttig last på
två meter av underramen. 
Taksprånget har endast tagits hänsyn till i egentyngden av överramen. 
 
Alla reglar i taket är fästa på ett sådant sätt att deras systemlinjer skär varandra, därför
behöver det inte tas hänsyn till excentricitet. 
 
Centrumavståndet mellan takstolarna är 1,2 m. 
 
Antagandet att fackverket är ledat i varje knutpunkt har gjorts. 
 
De karekteristiska lasterna som verkar på takstolen visas i figur 11. 

A 
I 

Figur 11. Illusterar vilka laster som verkar på takstolen.
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Snölast  snözon 3 

 

Formfaktor   

Exponeringsfaktor   

Temperaturfaktor   

 

 

 Centrumavstånd   

Låter den belastade ytan var 10% större än vad som svar mot
cc-avstånd mellan takbalkarna. 

 

 

Egentyngd yttertak 

 Vikt för taket exkl. balkarna 

 Det ger 

Antar dimension 45x170 på balkarna 

 

Det ger  

 

Låter den belastade ytan var 10% större än 
vad som svar mot cc-avstånd mellan 
takbalkarna. 

 

sk 3.0
kN

m
2



i 0.8

ce 1

ct 1

s i ce ct sk

s 2.4
kN

m
2



cc 1.2m

qsnök s cc 1.1

qsnök 3.168
kN

m


mtak 46
kg

m
2



gtak mtak g 0.451
kN

m
2



trä 500
kg

m
3



möverram trä 0.045 m 0.170 m 3.825
kg

m


göverram möverram g 0.038
kN

m


qtakk gtak cc göverram  1.1 0.637
kN

m
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qunEd 1.458
kN

m


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Q1 1.5

qunEd qitakk  Gj j  d qnyttigk  Q1  d

Egentyngd innertak 

 Vikt innertak exkl. balkarna 

Det ger  

Antar dimension 45x170 på balkarna 

 

 

Låter den belastade ytan var 10% större än 
vad som svar mot cc-avstånd mellan 
takbalkarna. 

 

Nyttig last 

 För vindsbjälklag med inspektionslucka fås från EKS 8: 

Låter den belastade ytan var 10% större än 
vad som svar mot cc-avstånd mellan 
takbalkarna. 

 

Lastkombinering enligt 6.10b 

Med säkerhetsklass 2 fås reduceringsfaktorerna 

   

Överram  

 

 

 

Underram  

 

 

Underram med nyttig last 

 

mitak 36.2
kg

m
2



gitak mitak g 0.355
kN

m
2



munderram möverram 3.825
kg

m


gunderram göverram 0.038
kN

m


qitakk gitak cc gunderram  1.1 0.51
kN

m


gnyttig 0.5
kN

m
2



qnyttigk gnyttig cc 1.1 0.66
kN

m


 d 0.91 j 0.89  Gj 1.35

qöEd qtakk  Gj j  d qsnök  Q1  d

qöEd 5.02
kN

m


quEd qitakk  Gj j  d

quEd 0.557
kN

m
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Figur 12. Illusterar vilka laster som verkar i varje knutpunkt. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Upplagskrafter  

Upplagskrafterna RA=RI därför tas bara halva takstolen i beaktande när RA räknas ut 

 

 

 

 

RA 5m qöEd 4m quEd 1m qunEd

RA 28.791kN

qörEd qöEd cos 24


180








qörEd 4.586
kN

m


qör,Ed qö,Ed 

Figur 13. Illusterar hur lasten omräknats vid vinkeländring.
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 Här antas att Q5 och Q7 tar upp last från ett 
halvt underramsfack medan Q6tar upp last från 
ett halvt fack på vardera sida som då blir som ett 
underramsfack 

 

 

Här antas att Q1 och Q4 tar upp last från ett halvt
överramsfack medan Q2 och Q3 tar upp last från ett
halvt fack på vardera sida som då blir som ett
överramsfack 

Knutpunkt A 

Åt höger: NAE+NAB*cos(24)=0 
 
Uppåt: RA-Q1-Q5+NABsin(24)=0 

 Tryck  

 Drag  

Knutpunkt B 
 
Åt höger: -NAB+NBC-Q2*sin(24)=0 
 
Uppåt: -NBE-Q2*cos(24)=0 

Tryck   

Tryck  
 

Q1 qörEd 0.91 m 4.174kN

Q2 qörEd 1.82 m 8.347kN

Q3 Q2 8.347kN

Q4 Q1 4.174kN

Q5 quEd 1 m 0.557kN

Q6 quEd 2 m 1.115kN

Q7 quEd 1 m qunEd 1 m 2.016kN

NAB

Q1 Q5 RA

sin 24


180






59.153 kN

NAE NAB cos 24


180






 54.039kN

NBC NAB Q2 sin 24


180






 55.757 kN

NBE Q2 cos 24


180






 7.626 kN

Figur 14. Knutpunkt A. 

Figur 15. Knutpunkt B. 
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Knutpunkt E 
 
Åt höger: -NAE+NEF-NBE*cos(66)+NCE*cos(48)=0 
 
Uppåt: -Q6+NBE*sin(66)+NCE*sin(48)=0 

 

 Drag  

Drag  

Knutpunkt C 
 
Åt höger: -NBC+NCD-NCE*cos(24)-Q3*sin(24)=0 
 
Uppåt: -NCF-Q3*cos(24)-NCE*sin(24)=0 

 Tryck  

 Tryck  

Knutpunkt F 
 
Åt höger: -NEF+NFG-NCF*cos(66)+NDF*cos(66)=0 
 
Uppåt: -Q7+NCF*sin(66)+NDF*sin(66)=0 

 Drag  

 Drag  

NCE

Q6 NBE sin 66


180








sin 48


180






10.874kN

NEF NAE NBE cos 66


180






 NCE cos 48


180






 43.661kN

NCD NBC NCE cos 24


180






 Q3 sin 24


180






 42.428 kN

NCF Q3 cos 24


180






 NCE sin 24


180






 12.049 kN

NDF

Q7 NCF sin 66


180








sin 66


180






14.255kN

NFG NEF NCF cos 66


180






 NDF cos 66


180






 32.962kN

Figur 16. Knutpunkt E 

Figur 17. Knutpunkt C. 

Figur 18. Knutpunkt F. 
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Lokala fältmoment 

Överram 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ur balktabell fås 

Upplagsreaktioner  

 

 

 

 

Stödmoment  

 

 

Det fält som är mest belastat på överramen är fält AB 

 

 

q qörEd cos 24


180






 4.19
kN

m


Lör 1.82m

RA2 0.4 q Lör 3.05kN

RD RA2 3.05kN

RB 1.1 q Lör 8.388kN

RC RB 8.388kN

MSB 0.1 q Lör
2

 1.388 kN m

MSC MSB 1.388 kN m

VmaxörEd

RB

2
4.194kN

MmaxörEd

VmaxörEd
2

2 q
MSB 0.711kN m

qör,ED 

q 

Lör Lör 
Lör 

B C DA2

Figur 19. Illustrerar hur lasten på överramen omräknas vid vinkeländring.
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Underram 

 

Figur 20. Illustrerar hur lasten verkar på underramen. 

 

Det golv som den nyttiga lasten verkar på är fäst i diagonalerna på ett sådant sätt att de verkar 
som punktlaster i stöd F och G. de kommer alltså inte påverka de lokala fältmomenten. 

Underramsstången kan anses vara ledad i mitt i fältet mellan stöd F och G. 

Ur balktabell fås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fält som är mest belastat på underramen är fält A3E och HI, men eftersom takstolen är 
symmetrisk så beräknas endast fält A3E. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stödmoment  

 

 

 

Lur 2m

RA3 0.395 quEd Lur 0.44kN

RI RA3 0.44kN

RE 1.132 quEd Lur 1.262kN

RH RE 1.262kN

RF 0.975 quEd Lur 1.087kN

RG RF 1.087kN

MSE 0.105 quEd Lur
2

 0.234 kN m

VmaxurEd

RE

2
0.631kN

MmaxurEd

VmaxurEd
2

2 quEd
MSE 0.123kN m

qu,Ed 
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Materialdata för C24 

 

 

 

 

 

Dimensionering av överram 

Dimensionen 170 x 45 mm antas och kontrolleras att det håller. 

För en tryck- och böjbelastad stång gäller 

, ,

, ,

, ,

, ,
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Drag parallellt fibrerna 
 
Tryck parallellt fibrerna 
 
Böj 

 

 

 

Klimatklass 1 och medium term action ger  

  

 

 

 

 

 

 

 <1 Ok 

E005 7.4GPa

ft0k 14MPa

fc0k 21MPa

fmyk 24MPa

kmod 0.8

 m 1.3 c 0.2

Lcr Lör 1.82m

hör 0.170m

bör 0.045m


Lcr 12

hör
37.086

rel




fc0k

E005
 0.629

k 0.5 1 c rel 0.3  rel
2





 0.731

kc
1

k k
2

rel
2



0.907
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Med höjden 145 mm fås värdet 1,12 vilket är större än 1. Dimensionen på överramen kommer 
alltså vara 170 x 45 mm. 

Dimensionering av underram 

Dimensionen 170 x 45 mm antas och kontrolleras att det håller. 

För en tryck- och böjbelastad stång gäller 

, ,

, ,

, ,

, ,
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

< 1 Ok 

 

 

 

 

 

 

 

fc0d

kmod

 m
fc0k 12.923 MPa

fmyd

kmod

 m
fmyk 14.769 MPa

c0d

NAB

h ör b ör
7.732 MPa

I
b ör h ör

3


12
1.842 10

5
 m

4


myd

M maxörEd h ör

2 I
3.282 MPa

 c0d

k c fc0d

 myd

fmyd
 0.882

Lcr Lur 2m

hur 0.170m

bur 0.045m

ft0d

kmod

 m
ft0k 8.615MPa

fmyd

kmod

 m
fmyk 14.769MPa

t0d

NAE

hur bur
7.064MPa

I
bur hur

3


12
1.842 10

5
 m

4
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150

hdi









0 2

 

 

 

 

Med höjden 145 mm fås värdet 1,012 vilket är större än 1. Dimensionen på underramen kommer 
alltså vara 170 x 45 mm. 

Dimensionering av dragna diagonalstänger 

Den mest dragbelastade diagonalstången är DF. Dimensionen 45 x 45 mm antas och kontrolleras 
att det håller. 

För en dragbelastad stång gäller 

, , , ,   

 

 

 

 

kh är det minsta av dessa värden: 1,3 och 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre dimension finns inte så dimensionen på de dragbelastade diagonalstängerna är 45 x 45 
mm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 <ft,0,d 

myd

M maxurEd h ur

2 I
0.568 MPa

 t0d

f t0d

 myd

f myd
 0.858

kh
150

45






0.2

1.272

ft0d

kmod

 m
kh ft0k 10.961MPa

t0d

NDF

hdi bdi
7.04MPa

hdi=0.045m 

 bdi=0.045m 
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150

hdi
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Dimensionering av tryckta diagonalstänger 

Den mest tryckbelastade diagonalstången är CF. Dimensionen 45 x 95 mm antas och kontrolleras 
att det håller. 

För en tryckbelastad stång gäller 

, , ∗ , ,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh är det minsta av dessa värden: 1,3 och  

 

 

 

 

 

 

Det framräknade värdet är så nära kravet att en ny beräkning inte görs för att se om dimensionen 
kan minskas. De tryckbelastade diagonalstängerna har dimensionen 45 x 95 mm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <fc,0,d 

Lcr 4m sin 24


180






 1.627m

hdi 0.095m

bdi 0.045m


Lcr 12

bdi
125.242

rel




fc0k

E005
 2.124

k 0.5 1 c rel 0.3  rel
2





 2.937

kc
1

k k
2

rel
2



0.201

kh
150

95






0.2

1.096

fc0d

kmod

 m
kh fc0k 14.159MPa

t0d

NCF

hdi bdi kc
13.999MPa
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C Installationer 

C.1. Effektbehov 

C.1.a Per rum 
För beräkning av effektbehovet per rum används följande formel med transmission- och 
läckluftsförluster: 

, ∗ ∗ ∗ , ,  

Den dimensionerande inomhustemperaturen är Θi,dim = 20°C = 293K. 
Den dimensionerande utomhustemperaturen är Θu,dim = EUT1+4°C = -26°C+4°C=247K. 
ΔΘ = 46K 

Transmissionsförluster 
I bilaga A.2. har Um-värden beräknats för respektive rum. Um multipliceras med den sammanlagda 
arean för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft i respektive rum. 

Rum Um (W/m2K) Aoms (m
2) Um*A (W/K) 

Sovrum 1 0,231 36,1 8,34 
Förråd 0,136 10,6 1,44 
Hall 0,291 21,35 6,21 
Badrum 0,091 13,8 1,26 
Vardagsrum 0,187 165,3 30,91 
Kök 0,199 53,9 10,73 
Sovrum 2 0,227 38,1 8,65 
Arbetsrum 0,220 30,9 6,80 
Toalett 0,228 23,2 5,29 
Tabell 65. Summan av transmissionsförluster för respektive rum. 

Läckluftsförluster 
∗ ∗  kg/s 

n = 0,08 oms/h 
cpl = 1006 J/kgK 
ρluft = 1,2 kg/m3 

Mu för respektive rum beräknas i tabell 66. 

Rum Area (m2) Höjd (m) Volym (m3) Mu (kg/s) Mu*cpl (W/K) 
Sovrum 1 10,1 2,5 25,3 0,000675 0,679 
Förråd 3,7 2,5 9,3 0,000248 0,249 
Hall 8,7 2,5 21,8 0,000581 0,585 
Badrum 6,9 2,5 17,3 0,000461 0,464 
Vardagsrum 64,1 2,5 160,3 0,004275 4,300 
Kök 16,4 2,5 41 0,001093 1,099 
Sovrum 2 10,8 2,5 27 0,00072 0,724 
Arbetsrum 10,8 2,5 27 0,00072 0,724 
Toalett 5,6 2,5 14 0,000373 0,376 
Tabell 66. Mu för respektive rum. 



69 

 

Nu kan effektbehovet för respektive rum beräknas, se tabell 67. 

Rum Um*A (W/K) Mu*cpl (W/K) ΔΘ (K) Qf,dim (W) 
Sovrum 1 8,34 0,679 46 415 
Förråd 1,44 0,249 46 78 
Hall 6,21 0,585 46 312 
Badrum 1,26 0,464 46 79 
Vardagsrum 30,91 4,300 46 1623 
Kök 10,73 1,099 46 544 
Sovrum 2 8,65 0,724 46 432 
Arbetsrum 6,80 0,724 46 346 
Toalett 5,29 0,376 46 261 
Tabell 67. Effektbehov för varje rum. 

 

C.1.b För hela huset 
För beräkning av effektbehovet för hela huset tas även ventilationsförluster med. Effektbehovet 
beräknas med följande formel: 

, Σ ∗ ∗ 1 å ∗ ∗ ∗ , ,   

Den dimensionerande inomhustemperaturen är Θi,dim = 20°C = 293K. 
Den dimensionerande utomhustemperaturen är Θu,dim = EUT1+4°C = -26°C+4°C=247K. 

ΔΘ = 46K 

Transmissionsförluster 
Transmissionsförlusterna för varje rum summeras till en förlustfaktor för hela huset, se tabell 68.  

Rum Um (W/m2K) Aoms (m
2) Um*A (W/K) 

Sovrum 1 0,231 36,1 8,34 
Förråd 0,136 10,6 1,44 
Hall 0,291 21,35 6,21 
Badrum 0,091 13,8 1,26 
Vardagsrum 0,187 165,3 30,91 
Kök 0,199 53,9 10,73 
Sovrum2 0,227 38,1 8,65 
Arbetsrum 0,220 30,9 6,80 
Toalett 0,228 23,2 5,29 
    
  ΣUA = 79,63 W/K 
Tabell 68. Summan av transmissionsförlusterna för hela huset. 

Läckluftsförluster 
∗ ∗  kg/s 

n = 0,08 oms/h 
ρluft = 1,2 kg/m3 
cpl = 1006 J/kgK 
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Husets volym är: ∗ 137 ∗ 2,5 342,5 m3. 

, ∗ ∗ , ∗ 342,5 ∗ 1,2 0,0091 kg/s 

∗ 0,0091 ∗ 1006 9,15 W/K 

Ventilationsförluster 
	 ö ∗ 	 kg/s 

Det dimensionerade luftflödet är 48 l/s. 

∗ 1,2 0,058 kg/s 

∗ 0,058 ∗ 1006 58,35 W/K 

Nu kan effektbehovet för hela huset räknas ut. 

, Σ ∗ ∗ 1 å ∗ ∗ ∗ , , 79,63

9,15 1 0,8 ∗ 58,35 ∗ 46 4,62 kW 

Med det effektbehovet klarar huset boverkets krav som presenteras i tabell 39. 

C.2. Värmesystem 
Värmesystemet som har valts i huset är vattenburen golvvärme som gjuts in i betongplattan. 
Bergvärmepumpen distribuerar systemet med vatten med en framledningstemperatur på ca 35°C. 
Att 35°C har valts som framledningstemperatur beror på att det är den ultimata för 
bergvärmepumpen vid dimensionerande utomhustemperatur på -26°C, se figur 21.  

 

Figur 21. Ultimat framledningstemperatur från värmepumpstillverkaren (IVT, 2012). 
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C.2.a Beräkning av flöde	
I och med att golvvärme inte berörs helt i denna kurs så har ett program från Danfoss använts 
för att räkna fram flödet i varje slinga. Effektbehovet för varje rum ska enligt programmet inte 
innehålla transmissionsförluster genom golv eftersom det redan är förinställt. 

 

 

Figur 22. Danfoss program för beräkning av flödet i golvvärmeslingorna (Danfoss, 2012). 

Vi har själva matat in alla värden i programmet och har då valt 35°C som 
framledningstemperatur, 300 mm cc-avstånd mellan slingorna, ett temperaturfall på 3°C och 
PEX-rör med diameter 17 mm, se figur 22. 

Flödet som måste passera genom bergvärmepumpen ges också av programmet, det är 389 l/h. 
Detta flöde kontrolleras mot bergvärmepumpens pumpkurva, se figur 23. Bergvärmepumpen 
klarar att pumpa ut det nödvändiga flödet i systemet, ringen i figur 23 visar vart i kurvan vårt 
system hamnar.   
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Figur 23. Pumpkurva från tillverkaren (IVT, 2012). 

 

C.2.b Tryckfall	
Maximalt tillåtet drifttryck i pumpen är 3 bar (IVT, 2012). 

Ett tryckfall har beräknats över systemet där även sträckan mellan pumpen och fördelaren har 
tagits i beaktande. 

Tryckfall över golvvärmesystem fås ur figur 22.  

0,04+0,1 = 0,14 bar = 14 000 Pa 

Längd 
(m) 

Flöde 
(l/s) 

Inner-
diameter 
(mm) 

Hastighet 
(m/s) 

ρ*u2/2 
(Pa) 

R 
(Pa/m)

R*L 
(Pa)

ζböj ζböj*ρ*u2/2 
(Pa) 

Δp 
(Pa) 

3,2 0,108 22 0,33 54,5 80 256 1,0 54,5 310,5
Tabell 69. Tryckfall över framledningssträckan från värmepump till fördelare. 

Totalt tryckfall: 

100000*0,14+310,5 = 14310,5 Pa = 0,143 bar 
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C.3. Ventilationssystem 

C.3.a Luftflöden 
För att kunna räkna ut vilket ventilationsbehov byggnaden behöver måste det dimensionerande 
värdet tas fram. Det dimensionerande luftflödet väljs utifrån det krav med störst värde.  

Rum Tilluft (l/s) Frånluft (l/s) 
Sovrum 1 8 - 
Förråd - 1,3 
Badrum - 17 
Hall 3,1 - 
Vardagsrum 22,4 - 
Kök - 10 
Sovrum 2 4 - 
Arbetsrum 4 - 
Toalett - 11 
   
Summa 41,5 39,3 
Tabell 70. Krav 1, minsta till- eller frånluftbehov i respektive rum. 

Krav 2: 0,35 ∗  

Husets area är 137 m2. 

0,35 ∗ 0,35 ∗ 137 48 l/s 

Krav 3: 0,5 oms/h 

Takhöjden i huset är 2,5 m det ger volymen 137 ∗ 2,5 342,5 m3 

, ∗ 342,5 47,6 l/s 

Det dimensionerande luftflödet är alltså 48 l/s, nu måste flödena i varje rum korrigeras så detta 
krav uppfylls. 

Rum Tilluft (l/s) Frånluft (l/s) 
Sovrum 1 8 - 
Förråd - 2 
Badrum - 18 
Hall (5) - 
Vardagsrum 25+5 - 
Kök - 12 
Sovrum 2 6 - 
Arbetsrum 4 - 
Toalett - 16 
   
Summa 48 48 
Tabell 71. Korrigerade till- och frånluftsvärden så de nu uppfyller kravet. 
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Inget tilluftdon placeras i hallen, den luften distribueras ut i vardagsrummet istället och får gå 
som överluft ut i hallen. 

Dimensioner på alla rör presenteras i tabell 73 och 74. 

C.3.b Tryckfall 
Tryckfall som orsakats av allmänna engångsmotstånd, allmänna förgreningar och 
friktionsförluster har beräknats för varje ventilationsrör i både till- och frånluftssystemet, se tabell 
73 och 74. Sedan har varje sträckas tryckfall summerats. Eftersom det ska vara ett jämnt tryck i 
systemet måste alla flöden strypas så de får samma tryckfall som den längsta sträckan i huset,se 
tabell 75 och 76. Alla tryckfall över don har även tagits hänsyn till vid tryckfallsberäkningen för 
varje sträcka. 

 

Figur 24. Tryckfall över tilluftsdon (REC, 2012). 

 

Figur 25. Tryckfall över uteluftsgaller för intag av luft till systemet (Fresh AB, 2012). 
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Figur 26. Tryckfall över frånluftsdon (REC, 2012). 

 

Figur 27. Tryckfall över avluftsdon (Lindab, 2012). 

 

 



 

Tabell 72. Tryckfallsberäkningar i varje ventilationsrör för tilluft. 
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Tabell 73. Tryckfallsberäkningar i varje ventilationsrör för frånluft.



Tryckfall över tilluftsdon läses ur figur 24 till 20 Pa vid en spaltöppning på 2mm. Tryckfall över 
uteluftsgaller för intag av tilluft till systemet läses ur figur 25 till 20 Pa. 

Sträcka  
(till rum) 

Rör Tryckfall  
(Pa) 

Summa 
(Pa) 

Strypning 
(Pa) 

1 (arbetsrum) 1,3,6,8,9 20+2,742+24,3+8,8+9,5121+10,5+20 95,8541 0 
2 (sovrum 2) 2,3,6,8,9 20+0,872+24,3+8,8+9,5121+10,5+20 93,9841 1,87 
3 (vardagsrum) 4,6,8,9 20+6,6602+8,8+9,5121+10,5+20 75,4723 20,3818 
4 (vardagsrum) 5,6,8,9 20+9,6602+8,8+9,5121+10,5+20 78,4723 17,3818 
5 (sovrum 1) 7,8,9 20+6,36+9,5121+10,5+20 66,3721 29,482 
Tabell 74. Visar hur mycket ventilationen behöver strypas i respektive sträcka. 

 

Tryckfall över frånluftsdon läses ur figur 26 till 25 Pa. Tryckfall över avluftsventil läses ur figur 27 
till 8 Pa. 

Sträcka  
(till rum) 

Rör Tryckfall  
(Pa) 

Summa
(Pa) 

Strypning 
(Pa) 

1 (toalett) 1,3,7,8 25+6,72+18,66+10,98+6,97+8 76,33 19,5241 
2 (kök) 2,3,7,8 25+6,61+18,66+10,98+6,97+8 76,22 19,6341 
3 (förråd) 4,6,7,8 25+3,73+6,07+10,98+6,97+8 60,75 35,1041 
4 (badrum) 5,6,7,8 25+3,23+6,07+10,98+6,97+8 60,25 35,6041 
Tabell 75. Visar hur mycket ventilationen behöver strypas i respektive sträcka. 

C.3.c Spårgasmätning 
Luftomsättingen i huset kan kontrolleras med en spårgasmätning. Dock kan inga mätningar 
utföras men de acceptabla nivåerna av spårgas räknas ändå fram. 

Det hela går ut på att spårgas släpps ut i hela huset till en koncentration på 500 ppm. Fullständig 
omblandning sker med hjälp av några cirkulationsfläktar. Sedan mäts koncentrationen efter 30 
min, 1 timme respektive 2 timmar. 

  

där 

n = specifika luftflödet (m3/hm3) 

Vvent = volymflödet ventilationsluft för byggnaden (m3/h) 

V = byggnadens volym (m3) 

I huset: 

Vvent = 48 l/s = 172,8 m3/h 

V = 137*2,5 = 342,5 m3  

,

,
0,505 m3/hm3  
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Startkoncentrationen K0 = 500 ppm 

 Jämviktskoncentration Kj = 0 (förutsatt att spårgas inte finns i uteluften) 

Sökt är K 

∗   

∗ ∗   

n (m3/hm3) t (timmar) K0 (ppm) Kj (ppm) K (ppm) 
0,505 0,5 500 0 388,4 
0,505 1 500 0 301,8 
0,505 2 500 0 182,1 
Tabell 76. Beräknade värden för tillåten halt spårgas vid tiden t. 

Är den verkliga luftomsättningen mindre än den angivna kommer de uppmätta K-värdena vara 
större än de beräknade i tabell 72. 

 

C.4.Sanitet - tappvatten  

C.4.a Dimensionering av kallvattenrör 
Tappkallvattnet har dimensionerats utifrån VVS Företagens teknikhandbok. Den anger 
normflöden för respektive enhet, se tabell 77. 

Enhet Normflöde kallvatten (l/s) 
Tvättställ 0,2 
Toalett 0,1 
Badkar 0,3 
Dusch 0,2 
Tvättmaskin 0,2 
Diskmaskin 0,2 
Diskbänk 0,2 
Tabell 77. Normflöde för tappkallvatten. 
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Ledning 
nr 

Typ Ledningstyp Anslutet 
normflöde 
(l/s)  

Dimension enl. 
kopplingstabell

Dimension enl. 
fördelningstabell 

Justerad 
dimension 

1 WC Koppling 0,1 12x1   
2 Badkar Koppling 0,3 15x1     
3  Fördelning 0,4  15x1 18x1 
4 Tvättställ Koppling 0,2 12x1     
5  Fördelning 0,6  15x1 18x1 
6 Diskmaskin Koppling 0,2 15x1     
7 Diskbänk Koppling 0,2 15x1   
8   Fördelning 0,4   15x1 18x1 
9  Fördelning 0,7  22x1  
10 Tvättställ Koppling 0,2 12x1     
11 WC Koppling 0,1 12x1   
12   Fördelning 0,3   15x1   
13 Dusch Koppling 0,2 15x1   
14   Fördelning 0,5   15x1 18x1 
15 Tvättmaskin Koppling 0,2 15x1   
16   Fördelning 0,7   18x1   
17 Servisledn. Fördelning 1,7   25x2,3 (PE-rör)   

Tabell 78. Dimensionering av tappkallvattenrör. 

C.4.b Dimensionering av varmvatten rör 
Tappvarmvattnet har dimensionerats utifrån VVS Företagens teknikhandbok. Den anger 
normflöden för respektive enhet, se tabell 79. 

Enhet Normflöde 
varmvatten (l/s) 

Tvättställ 0,2 
Badkar 0,3 
Dusch 0,2 

Diskbänk 0,2 
Tabell 79. Normflöde för tappvarmvatten 

Ledning 
nr 

Typ Ledningstyp Anslutet 
normflöde 
(l/s) 

Dimension enl. 
kopplingstabell

Dimension enl. 
fördelningstabell

Justerad 
dimension

1 Badkar Koppling 0,3 15x1   
2 Tvättställ Koppling 0,2 12x1   
3  Fördelning 0,5  15x1 18x1 
4 Diskbänk Koppling 0,2 15x1   
5  Fördelning 0,7  18x1  
6  Fördelning 0,4  15x1 18x1 
7 Dusch Koppling 0,2 15x1   
8 Tvättställ Koppling 0,2 12x1   

Tabell 80. Dimensionering av varmvattenrör 



81 

 

C.4.c Tryckfall 
Tappvattnet tas från kommunens ledning belagd i väg. Avståndet från vägen till huset är 20 m. 
Servisledningen ligger på frostfritt djup på 2,6 m. Pga. höjdkurvor är höjdskillnaden mellan vägen 
och blandare i huset 6 m. Då har antagits att alla blandare sitter på 1 meters höjd. 

Tillgängligt tryck i kommunens ledning är 550 kPa. 

Tryckfallet över ledningslängden är ∆ . 

I tabell 81 anges det maximalt flöde ur olika enheter. Blandaren måste anpassas så att maximalt 
flöde inte överstigs.  

Enhet Normflöde (l/s) Maximalt flöde (l/s) 
Badkar 0,3 0,33 
Tvättställ 0,2 0,24 
Dusch 0,2 0,24 
Diskbänk 0,2 0,24 
Tabell 81. Maximalt tillåtet flöde ur olika enheter (Sanitetsföreläsning 2012-02-06). 

Kontrollerar nu att rätt blandare väljs så att inte ett för högt flöde kommer ur blandaren. 

Vid badkarsblandaren finns ett tillgängligt tryck på: 

550 89,6 1 ∗ 9,8 ∗ 8,6 376,1 kPa, se tabell 82 för friktionsförluster i ledningen. 

Detta tryck ger ett flöde ur badkarsblandaren på 0,25 l/s, se figur 28, vilket inte överstiger 
maximalt flöde. Alla andra badkarsblandare hos FM Mattsson gör att det maximala flödet 
överstigs och kan därför inte användas. 

Ledn-
ing nr 

Typ Lednings-
typ 

Längd 
(m) 

Dimen-
sion 
(mm) 

Sanno-
likt flöde 
(l/s) 

Hastig-
het (m/s) 

R 
(Pa/m) 

R*L 
(Pa) 

2 Bad Koppling 0,3 15,0 0,3 2,3 9000 2700 
3  Fördelning 1,7 18,0 0,3 1,5 3000 5100 
5  Fördelning 10,2 18,0 0,45 2,2 6500 66300
9  Fördelning 0,6 22,0 0,5 1,5 2500 1500 
17 Servis Fördelning 20,0 25  

(PE-rör) 
0,6 1,2 700 14000

         
       Summa: 89600
Tabell 82. Tryckfall pga. friktion fram till badkarsblandaren. 



82 

 

 

Figur 28. Graf över tryckfall för dusch- och badkarsblandare, typ 9000E 160 c/c (FM Mattsson AB, 2012). 

Vid tvättställsblandaren på den bortre toaletten finns ett tillgängligt tryck på: 

550 89,3 1 ∗ 9,8 ∗ 8,6 376,4 kPa, se tabell 83 för friktionsförluster i ledningen. 

Detta tryck ger ett flöde ur tvättställsblandaren på 0,22 l/s, se figur 29, vilket inte överstiger 
maximalt flöde.  

Ledn-
ing nr 

Typ Lednings-
typ 

Längd 
(m) 

Dimen-
sion 
(mm) 

Sannolik
t flöde 
(l/s) 

Hastig-
het 
(m/s) 

R 
(Pa/m) 

R*L 
(Pa) 

4 TS Koppling 0,5 12 0,2 2,5 15000 7500 
5  Fördelning 10,2 18 0,45 2,2 6500 66300 
9  Fördelning 0,6 22 0,5 1,5 2500 1500 
17 Servis Fördelning 20 25  

(PE-rör) 
0,6 1,2 700 14000 

         
       Summa: 89300 
Tabell 83. Tryckfall pga. friktionsförluster fram till tvättställsblandare på toalett. 
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Figur 29. Graf över tryckfall för tvättställsblandare på toalett, typ 9000 (FM Mattsson AB, 2012). 

Vid köksblandaren finns ett tillgängligt tryck på: 

550 36,7 1 ∗ 9,8 ∗ 8,6 429 kPa, se tabell 84 för friktionsförluster i ledningen. 

Detta tryck ger ett flöde ur köksblandaren på 0,14 l/s, se figur 30, vilket inte överstiger maximalt 
flöde. Hos återförsäljaren FM Mattsson finns ingen köksblandare som ger ett högre flöde vid 
detta tryck. 

Ledn-
ing nr 

Typ  Lednings-
typ 

Längd 
(m) 

Dimen-
sion 
(mm) 

Sannolikt 
flöde (l/s)

Hastig-
het 
(m/s) 

R 
(Pa/m) 

R*L 
(Pa) 

7 DB Koppling 0,5 15 0,2 1,5 4000 2000 
8  Fördelning 4,8 18 0,35 1,8 4000 19200
9  Fördelning 0,6 22 0,5 1,5 2500 1500 
17 Servi

s 
Fördelning 20 25  

(PE-rör) 
0,6 1,2 700 14000

         
       Summa: 36700
Tabell 84. Tryckfall pga. friktionsförluster fram till köksblandaren. 
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Figur 30. Graf över tryckfall för köksblandare, typ 9000E II (FM Mattsson AB, 2012). 

Vid duschsblandaren finns ett tillgängligt tryck på: 

550 26 1 ∗ 9,8 ∗ 8,6 439,7 kPa, se tabell 85 för friktionsförluster i ledningen. 

Detta tryck ger ett flöde ur duschblandaren på 0,24 l/s, se figur 28, vilket inte överstiger maximalt 
flöde. 

Ledn
-ing 
nr 

Typ  Lednings-
typ 

Längd 
(m) 

Dimen-
sion 
(mm) 

Sannolikt 
flöde (l/s)

Hastig-
het 
(m/s) 

R 
(Pa/m) 

R*L 
(Pa) 

13 Dusch Koppling 1 15 0,2 1,5 4000 4000 
14  Fördelning 41,25,8 18 0,35 1,8 4000 5000 
16  Fördelning 0,5 18 0,45 2,2 6000 3000 
17 Servis Fördelning 20 25  

(PE-rör) 
0,6 1,2 700 14000

         
       Summa: 26000
Tabell 85. Tryckfall pga. friktionsförluster fram till duschblandaren. 

Vid tvättställsblandaren i badrummet finns ett tillgängligt tryck på: 

550 69,25 1 ∗ 9,8 ∗ 8,6 396,5 kPa, se tabell 86 för friktionsförluster i ledningen. 

Detta tryck ger ett flöde ur tvättställsblandaren på 0,24 l/s, se figur 29, vilket inte överstiger 
maximalt flöde. 
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Ledn
-ing 
nr 

Typ  Lednings-
typ 

Längd 
(m) 

Dimen-
sion 
(mm) 

Sannolikt 
flöde (l/s)

Hastig-
het 
(m/s) 

R 
(Pa/m) 

R*L 
(Pa) 

10 TS Koppling 1 12 0,2 2,4 14000 14000
12  Fördelning 3,5 15 0,3 2,3 9500 33250
14  Fördelning 1,25 18 0,35 1,8 4000 5000 
16  Fördelning 0,5 18 0,45 2,2 6000 3000 
17 Servis Fördelning 20 25 (PE-

rör) 
0,6 1,2 700 14000

         
       Summa: 69250
Tabell 86. Tryckfall pga. friktionsförluster fram till tvättställsblandaren i badrummet. 

 

C.5. Sanitet - spillvatten	

C.5.a Dimensionering av rör 
Spillvattnet har dimensionerats utifrån VVS Företagens teknikhandbok. Den anger normflöden 
för respektive enhet, se tabell 87. 

Enhet Normflöde spillvatten (l/s) 
Tvättställ 0,6 
WC 1,8 
Badkar 0,9 
Golvbrunn 1,5 
Tvättmaskin 0,6 
Diskbänk 0,6 
Diskmaskin 0,6 
Tabell 87. Normflöden för spillvatten. 

Utifrån normflödena har anslutnings- och samlingsledningar dimensionerats. Viktigt att tänka på 
är att alla samlingsledningar som är kopplade till WC har dimension 100mm oavsett flöde i 
ledningen. Dimensionering av spillvatten rör ses i tabell 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Ledning 
nr 

Typ Ledningstyp Normflöde, QN 
[l/s] 

Dimension [mm] Fall 
[‰] 

      
1 Badkar Anslutning 0,9 50 10 
2 WC Anslutning 1,8 100 10 
3 Tvättställ Anslutning 0,6 50 10 
4  Samling 2,7 100 10 
5  Samling 3,3 100 10 
6 Diskbänk Anslutning 0,6 50 10 
7 Diskmaskin Anslutning 0,6 Slang till vattenlås i 

diskbänk 
 

8  Samling 1,2 50 10 
9  Samling 4,5 100 10 
10 Golvbrunn Anslutning 1,5 75 10 
11 Golvbrunn Anslutning 1,5 75 10 
12  Samling 3,0 100 10 
13 Tvättmaskin Anslutning 0,6 50 10 
14  Samling 3,6 100 10 
15 WC Anslutning 1,8 100 10 
16  Samling 5,4 100 10 
17 Tvättställ Anslutning 0,6 50 10 
18  Samling 6,0 100 10 
19 Servis Samling 10,5 150 10 

Tabell 88. Dimensionering av spillvattenrör. 

C.5.b Dimensionering av luftledning 
Dimensionerande utomhustemperatur är -26°C 

Det summerade normflödet är större än 5 l/s.  

Luftningsledningen går i en vägg ut genom tak. 

Alla dessa aspekter ger en luftningsledning med dimension 100mm. 
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C.6. El 
För att bestämma husets effektbehov tas alla fasta installationer i beaktande, de redovisas i tabell 
89. 

Enhet Källa Effekt 
Ventilationsaggregat (Östberg The Fan Company, 

2012) 
1444 W 

Elvärmare (Östberg The Fan Company, 
2012) 

1200 W 

Bergvärmepump (IVT, 2012) 3000 W 
Spis med ugn (Bosch AB, 2012) 9200 W 
Diskmaskin (Bosch AB, 2012) 2400 W 
Kylskåp (Bosch AB, 2012) 120 W 
Frys (Bosch AB, 2012) 120 W 
Tvättmaskin (Bosch AB, 2012) 2300 W 
Torktumlare (Bosch AB, 2012) 1000 W 
   
Summa  20784 W 
Tabell 89. Husets fasta elinstallationers effektbehov. 

Eftersom alla enheter oftast inte används samtidigt kan effekten reduceras till 70%. 

Totaleffekt P = 20,784*0,7 = 14,55 kW 

Medelspänningen U = 400 V. 

För att räkna ut vilken huvudsäkring som behövs används följande formel för att räkna ut 
strömmen, I: 

∗ ∗ √3  

∗√
21 A 

Det ger en huvudsäkring på 25 A (Vattenfall AB, 2012).  
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Grupp Enhet Säkring Fas Jordfelsbrytare
1 Ventilationsaggregat 10 A 3-fas 1 
2 Elvärmare 10 A 3-fas 1 
3 Bergvärmepump 10 A 3-fas 1 
4 Spis med ugn 16 A 3-fas 1 
5 Diskmaskin 10 A 1-fas 1 
6 Kylskåp 10 A 1-fas 1 
7 Frys 10 A 1-fas 2 
8 Tvättmaskin 10 A 1-fas 2 
9 Torktumlare 10 A 1-fas 2 
10 Belysning & uttag (hall & 

kök) 
10 A 1-fas 2 

11 Belysning & uttag 
(vardagsrum & toalett) 

10 A 1-fas 2 

12 Belysning & uttag 
(vardagsrum & sovrum) 

10 A 1-fas 2 

13 Belysning & uttag (sovrum & 
badrum) 

10 A 1-fas 2 

Tabell 90. Vilken säkring och fas varje enhet har och till vilken jordfelsbrytare de tillhör. 

D Energi 
Huset är belagt i Borlänge. Den uppvärmda arean dvs. bostadsytan är 137 m2 och rumshöjden är 
2,5 m. 

Husets energibehov beräknas med denna formel 

Σ ∗ ∗ ∗ 1 å ∗  

cpl = 1006 J/kgK 
ηå = 0,8 
ρluft = 1,2 kg/m3 

Medeltemperaturen i Borlänge är 4,6°C och inomhustemperaturen är 20°C. med ett gratis 
värmetillskott ger det Skorr=106520 Kh/år. 

111800 0,6 ∗ 111800 103000 106520 Kh/år 

I bilaga A.2. har Um-värden beräknats för respektive rum. Um multipliceras med den sammanlagda 
arean för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft i respektive rum. 
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Rum Um (W/m2K) Aoms (m
2) Um*A (W/K) 

Sovrum 1 0,231 36,1 8,34 
Förråd 0,136 10,6 1,44 
Hall 0,291 21,35 6,21 
Badrum 0,091 13,8 1,26 
Vardagsrum 0,187 165,3 30,91 
Kök 0,199 53,9 10,73 
Sovrum2 0,227 38,1 8,65 
Arbetsrum 0,220 30,9 6,80 
Toalett 0,228 23,2 5,29 
    
  ΣUA = 79,63 W/K 
Tabell 91. Summan av U*A för alla rum i huset. 

∗ ∗  kg/s 

n = 0,08 oms/h 

Husets volym är: ∗ 137 ∗ 2,5 342,5 m3. 

, ∗ 342,5 ∗ 1,2 0,0091 kg/s 

Det dimensionerade luftflödet är 48 l/s. 

	 ö ∗ ∗ 1,2 0,058	 kg/s 

Detta ger nu  

Σ ∗ ∗ ∗ 1 å ∗ 79,63 0,0091 ∗ 1006 0,058 ∗
1006 ∗ 1 0,8 10,71 MWh/år 

Energin som går åt för uppvärmning av varmvatten ges av följande formel: 

1	800 /å 	18 /å ,  

Med en bostadsyta på 137 m2 fås: 

1800 18 ∗ 137 4,27 MWh/år 

	 10,71 4,27 14,98 MWh/år 

Den valda bergvärmepumpen i huset har ett COP-värde på 4,4 vilket reducerar det totala 

energibehovet till 3,40 MWh/år. 

Den specifika energianvändningen blir 	 24,85	kWh/m2år. 

Därmed klarar huset boverkets krav på specifik energianvändning som är 75 kWh/m2år, se tabell 
39.



E Det energisnåla isoleringsmaterialet 
Material Fabrikat Värmekonduktivitet 

(W/mK) 
Tillverkningsenergi 
(kWh/kg) 

Pris (kr/m2) Tjocklek 
(mm) 

Densitet 
(kg/m3) 

Vikt 
(kg/m2skiva) 

Stenull Paroc UNS 
37Z 

0,039 13,39 63  120 65 7,8 

Cellplast Thermisol 
EPS 100 

0,037 59,51 50 100 25 2,5 

Cellglas Foamglas T4+ 0,041 51,75 373 100 115 11,5 
Cellulosafibrer Ekofiber vägg 0,04 2,07 125 120 30 3,6 
VIP Vacupor 0,008 Ingen uppgift 900 20 280 5,6 
Tabell 92. Egenskaper för varje isoleringsmaterial. 

Jämförelse 1 (konstant värmemotståndstal) 

Energimyndighetens krav; U-värde 0,16 
Material Fabrikat Värmekonduktivitet 

(W/mK) 
Isoleringstjocklek 
(m) 

Tjocklek (mm) Antal skivor Tillv.energi för 
specifik 
isoleringstjocklek 
(kWh) 

Stenull Paroc UNS 37Z 0,039 0,233 12 1,9 26,02 
Cellplast Thermisol EPS 

100 
0,037 0,221 100 2,2 131,68 

Cellglas Foamglas T4+ 0,041 0,245 100 2,5 126,88 
Cellulosafibrer Ekofiber vägg 0,04 0,239 120 2,0 4,13 
VIP Vacupor 0,008 0,048 20 2,4 Ingen uppgift 
Tabell 93. Jämförelse 1, tillverkningsenergi för en specifik tjocklek. 

Beräkning av energiförbrukning i bruksfas med konstant U-värde 0,16       

U*A*ΔT*Skorr : 0,16*1*46*106520 = 784 kWh/år 

Under 25 år förbrukas alltså: 784*25=19 600 kWh 
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Jämförelse 2 (konstant isoleringstjocklek) 

Vanlig träregelvägg med 145 mm isolering mellan stående reglar. 

Material Fabrikat 
Värme-
konduktivitet

Isolerings-
dimension 
(m) 

Dimension 
(mm) 

R-värde 
isolering 

R-
värde 
vägg

U-värde 
vägg 

Antal 
skivor 

Tillv.energi 
för 145 mm 
isolering 

Förbrukad energi i 
bruksfas 
[25*(U*A*ΔT*Skorr )] 
(kWh) 

Stenull 
Paroc 
UNS 37Z 0,039 0,145 120 3,718 3,988 0,251 1,2 16,18 30717 

Cellplast 
Thermisol 
EPS 100 0,037 0,145 100 3,919 4,189 0,239 1,5 86,30 29243 

Cellglas 
Foamglas 
T4+ 0,041 0,145 100 3,537 3,807 0,263 1,5 75,04 32181 

Cellulosafibrer
Ekofiber 
Vägg 0,04 0,145 120 3,625 3,895 0,257 1,2 2,50 31450 

Vakuum-
isoleringspanel Vacupor 0,008 0,145 20 18,125 18,395 0,054 7,3 6659 

Tabell 94. Jämförelse 2, förbrukad energi i bruksfas. 
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Kostnadskalkyl 

Jämförelse 1 

Material Fabrikat 
Isolerings-
tjocklek (m) 

Dimension 
(mm) 

Antal 
skivor 

Investerings-
kostnad (kr) 

Förbrukad energi i 
bruksfas (kWh/ 25 
år) 

Energikostnad 
i bruksfas (kr) 

Total 
kostnad 
(kr) 

Stenull Paroc UNS 37Z 0,233 120 1,9 122 19 600 32156 32278 

Cellplast 
Thermisol EPS 
100 0,221 100 2,2 111 19 600 32156 32267 

Cellglas Foamglas T4+ 0,245 100 2,5 915 19 600 32156 33071 
Cellulosafibrer Ekofiber Vägg 0,239 120 2,0 249 19 600 32156 32405 
Vakuumsisoleringspanel Vacupor 0,048 20 2,4 2153 19 600 32156 34309 

Tabell 95. Jämförelse 1, kostnadskalkyl. 

Jämförelse 2 

Material Fabrikat 
Isolerings-
tjocklek (m)

Dimension 
(mm) 

Antal 
skivor 

Investerings-
kostnad (kr) 

Förbrukad energi i 
bruksfas 
[25*(U*A*ΔT*Skorr )] 
(kWh) 

Energikostnad 
i bruksfas (kr) 

Total 
kostnad 
(kr) 

Stenull Paroc UNS 37Z 0,145 120 1,2 76 30717 50394 50470 

Cellplast 
Thermisol EPS 
100 0,145 100 1,5 73 29243 47976 48049 

Cellglas Foamglas T4+ 0,145 100 1,5 541 32181 52796 53337 
Cellulosafibrer Ekofiber Vägg 0,145 120 1,2 151 31450 51597 51748 
Vakuumsisoleringspanel Vacupor 0,145 20 7,3 6525 6659 10925 17450 

Tabell 96. Jämförelse 2, kostnadskalkyl. 



F Ritningar 
 

Ritningsförteckning 

Ritningsnummer Innehåll 

A101 Situationsplan 

A102 Planlösning 

A103 Fasad mot norr 

A104 Fasad mot söder 

A105 Fasad mot väst 

A106 Fasad mot öst 

A107 Sektionsritning 

K101 Yttervägg 

K102 Ytterväggshörn 

K103 Fönster 

K104 Grund 

K105 Takstol 

K106 Takinfästning 

K107 Takås 

K108 Bärande väggar 

V101 Golvvärme 

V102 Ventilation 

V103 Systemschema ventilation 

V104 Tappvatten 

V105 Systemschema tappkallvatten 

V106 Systemschema tappvarmvatten 

V107 Detalj tappvatten badrum 

V108 Spillvatten 

V109 Systemschema spillvatten 

E101 El 

 

 




















































