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Abstract	
Today all buildings contain some form of home automation. It might be heating controlled by a 
thermostat or motion detectors controlling outdoor lighting.  

This paper, The Intelligent House, deals with the planning of a house in Kiruna, in the north of 
Sweden and further immerses itself in home automation or intelligent control in single-family 
homes. The house has been entirely planned, from layout to structural design and plumbing. 

The purpose of the paper has been to investigate the possibilities in home automation in single-
family homes and to choose a suitable home automation system for the house being planned. 
The system has been designed and the costs and energy savings have been calculated. 

The system chosen for the house is called KNX and is the largest system for home automation in 
Sweden. It is used to control heating, ventilation, lighting and alarm systems in the house. Is has 
been found that KNX is very expensive and that the amount of energy, possible to save in the 
house, using the system, is relatively small. The value of an intelligent control system in a single-
family home today lies primarily in the increase in comfort for the users and not in energy saving. 
Even though the savings for a single household are relatively small, a widespread expansion of 
home-automation systems could bring large socio-economic gains through reduced power 
consumption. 

The trend suggests that more and more people will want to live in intelligent homes. The house 
being planned here may come to set a new standard for how people want to live in the future.  
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Sammanfattning	
I dagens samhälle innehåller alla fastigheter någon form av intelligent styrning. Det kan vara allt 
från en termostat som reglerar värmeproduktionen till rörelsedetektorer som tänder 
utebelysningen. 

Denna uppsats, Det intelligenta huset, behandlar projektering av ett småhus i Kiruna och har 
fördjupat sig på hemautomation eller intelligent styrning i småhus. Huset har projekterats i sin 
helhet, från utformning och planlösning till dimensionering av installationer och bärande 
konstruktioner.  

Fördjupningen har syftat till att undersöka vilka möjligheter som finns till intelligent styrning av 
installationer och annan utrustning i småhus och att välja ett lämpligt system till huset som 
projekterats. Systemet har utformats och kostnader och energibesparingar har beräknats. 

För att besvara frågeställningarna i fördjupningen har en litteraturstudie gjorts och intervjuer med 
sakkunniga och studiebesök genomförts. 

Det system som valts till huset kallas KNX och är det största systemet för hemautomation i 
Sverige. Det används för att styra värme, ventilation, belysning och larm i huset. Det har visat sig 
att KNX medför en stor investeringskostnad och att energibesparingarna som kan uppnås i 
småhuset med systemet är relativt små. Värdet hos ett intelligent styrsystem i ett småhus ligger 
idag främst på komfortökningen för användarna och inte i energibesparing. Även om 
besparingarna för ett enskilt hus är relativt små kan en stor utbredning av intelligenta styrsystem 
medföra stora samhällsekonomiska vinster i form av minskad energiförbrukning.  

Utvecklingen tyder på att fler och fler kommer bo i intelligenta hus. Huset som projekterats här 
kan komma att sätta en standard för hur vi vill bo i framtiden.   
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1 Inledning	
När det byggs hus i dagens samhälle är stommens konstruktion och utformningen av husets 
installationer något som alla husbyggare är mycket noggranna med. För att minska 
energiförbrukningen läggs tjocka isolerlager in i väggarna och ventilationssystem med 
värmeåtervinning har blivit standard. Något som ännu inte har slagit igenom på 
småhusmarknaden är fastighetsautomation. I större fastigheter styrs ofta värme och ventilation 
automatiskt av ett så kallat intelligent styrsystem. Detta görs för att spara energi, öka komforten 
för de som vistas i huset och underlätta driften för fastighetsägaren. Det finns flera 
undersökningar gjorda som visar på att man faktiskt kan spara energi på det här sättet. Genom att 
sänka temperaturen i en fastighet när människor inte vistas där och samtidigt dra ner 
ventilationen förhindrar man att energi förbrukas till ingen nytta. I småhus är detta inte alls lika 
vanligt. 

I detta arbete ska ett småhus designas och projekteras. Den fysiska utformningen av 
konstruktionen, installationer m.m. ska bestämmas och beräknas. Energiförbrukningen för huset 
ska beräknas och huset ska utformas så att energibehovet för uppvärmning understiger ett 
angivet krav. Vidare kommer val av vissa byggnadsmaterial redovisas utförligt. Uppsatsen 
fördjupar sig på fastighetsautomation i småhus, s.k. hemautomation eller intelligent styrning av 
installationer. Det intelligenta huset är ett hus där installationerna styrs dels automatiskt och dels i 
detalj av brukarna själva. Vidare kommer visas hur ett styrsystem kan integreras i ett småhus, 
vilka fördelar och nackdelar som finns samt vad man kan tjäna på att ha ett i ett småhus.  

Syftet med den här uppsatsen är, förutom design och projektering av småhuset, att först 
undersöka vilka möjligheter som finns till intelligent styrning av installationer och annan 
utrustning i småhus. Senare ska ett lämpligt system väljas till huset som projekteras. Detta ska 
sedan utformas, och kalkyler skall göras över kostnader och de energibesparingar som eventuellt 
kan uppnås.   
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2 Metod	och	avgränsning			
För att få en överblick över marknaden för hem- och fastighetsautomation gjordes först en 
litteraturstudie där information söktes främst på internet. Sedan undersöktes möjligheterna med 
avancerad styrning i fastigheter generellt. Därefter valdes ett system till småhuset som 
projekterades. Fakta om det systemet hämtades då från olika källor, bland annat KNX Sweden 
och KNX Association.  

Vi har även intervjuat flera personer på KNX-Sweden som är den svenska grenen av KNX 
Association. KNX är det mest utbredda styrsystemet för hem- och fastighetsautomation i 
Sverige. 

En intervju har också gjorts med Max Reiman, elkonsult på Elarkitektur AB och teknikspecialist 
vid elinstallatörernas organisation EIO. 

Vidare har ett antal studiebesök i villor och en lägenhet, utrustade med KNX, genomförts. Dessa 
gjordes för att få en tydligare bild av hur KNX-system kan utformas och hur de fungerar. 

Slutligen beräknades kostnads- och energibesparingar både utifrån fakta som hade samlats in och 
utifrån egna antaganden. 

2.1 Avgränsning	
För att avgränsa arbetet behandlas endast de vanligaste hemautomationssystemen och fokus 
kommer läggas på det system som väljs till huset. Då energibesparingar endast är ett av syftena 
med uppsatsen kommer dessa beräknas med generella antaganden om hur det intelligenta 
styrsystemet kan komma att användas och ingen optimering av systemet kommer genomföras för 
att uppnå så stora energibesparingar som möjligt. 
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3 Utformning	hus	

3.1 Förutsättningar	
Huset ligger i Kiruna på en högt belägen, ca 5000 m2 stor sjötomt som sluttar ner mot vattnet. 
Vattnet går in i en vik på västra sidan av huset vilket gör att man har sjöutsikt både i norr och i 
väst. Det går en väg förbi tomten i söder och i öster ligger en granntomt. Berget ligger nära 
marknivån vilket ger goda förutsättningar för en stabil grund. I och med att huset ligger i Kiruna 
måste det mycket kalla klimatet tas i beaktande men även de ljusa somrarna då man har sol 
dygnet runt. 

Som en begränsning för huset har angivits ett energikrav. Det kravet är en maximal mängd energi 
för uppvärmning som huset får köpa in under ett år. Detta krav är 14 MWh/år om man köper in 
annan energi än el och 11 MWh om den köpta energin är el. 

 

3.2 Utformning	
Huset är en tvåplansvilla 
med en innerarea på 
165m2. Huset är utformat 
för en familj på två vuxna 
och ett till tre barn. Huset 
har en stor träaltan som 
omsluter det nordvästra 
hörnet och även en 
terrass på andra våningen 
med utsikt mot vattnet. 
Huset ligger orienterat så 
att entrén är mot syd 
sydöst. I motsatta änden 
av huset ligger 
vardagsrummet. 
Vardagsrummet är en stor 
öppen yta som ansluter till en matplats och ett TV-rum och till köket. För att ge en luftig och 
storslagen känsla är det i vardagsrummet dubbel takhöjd med öppet upp till nocken 6,5m över 
golvet. Vardagsrummet har stora fönster i nordväst som vetter ut mot vattnet, se figur 1. Det 
även en skjutdörr av glas ut mot altanen. Det hade varit att föredra att ha stora fönster i syd men 
sjöutsikten ansågs vara en viktig del av huset och i söder finns endast vägen mot vilken ett antal 
mindre fönster är placerade. Midnattssolen i Kiruna gör att man under sommarhalvåret har sol 
även i nordväst. 

När man kommer in genom ytterdörren och in i hallen ser man rakt igenom en bred gång och ut 
genom vardagsrummet mot vattnet. Ytterdörren är placerad i linje med vardagsrummets största 
fönster för att man ska kunna njuta av utsikten redan när man kommer in i hallen. I korridoren 
ligger trappan upp till övervåningen. Trappan är en öppen konstruktion utan sättsteg för att ge 
mesta möjliga ljusgenomsläpp. 

Figur 1 - Vy från nordväst
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Matplatsen ligger i ett rum som 
sticker ut från resten av huset. På 
så sätt fås ljusinsläpp från tre 
väderstreck och sjöutsikt både i 
norr och i väst. Där finns gott om 
plats för ett stort matbord så att 
möjlighet finns att ha stora 
middagsbjudningar. 

TV-rummet är något avskilt från 
resten av vardagsrummet med en 
skiljevägg som lämnar en 1,20 m 
bred öppning med möjlighet att 
dra för en tunn skjutdörr. I TV-
rummet är fönstren mindre och 
placerade så att man ska se ut 
sittandes i en soffa. I TV-rummet är det enkel takhöjd. 

Köket ligger mellan hallen och vardagsrummet och är öppet ut mot vardagsrummet och 
matrummet. Man har därmed nära både från ytterdörren till köket med matvaror och till 
matplatsen med mat. Öppenheten till vardagsrummet gör även att det är lätt att umgås samtidigt 
som man lagar mat. Köket erbjuder stora arbets- och avställningsytor och mellan köket och 
vardagsrummet finns en bardisk som kan fungera som frukostbord för familjen eller som bar vid 
festligare tillfällen. Köket har ljusinsläpp både från vardagsrummets stora fönster och från ett 
fönster i västlig riktning ner mot viken. 

Förutom dessa rum finns på nedervåningen ett mindre badrum med dusch som ligger bredvid 
hallen. Där finns ett smalt fönster i huvudhöjd som vetter ut mot gatan. Badrummet ligger vägg i 
vägg med köket för att underlätta för dragning av tapp- och spillvattenrör. Vidare finns ett 
arbetsrum som även är tänkt att fungera som gästrum. Arbetsrummet går vid behov även att 
utnyttja som ett tredje sovrum. Till sist finns en tvättstuga som också är en groventré. Både 
vatten- och elservis kommer in i huset i tvättstugan. Där finns förutom tvättmaskin och 
torktumlare även en bergvärmepump och ett tvättställ. Groventrén leder ut mot ett fristående 
garage som ligger på östra sidan av huset. 

När man går upp för trappen till 
övervåningen kommer man upp till en hall 
som leder till sovrummen och det stora 
badrummet. Rakt fram ser man ut genom 
vardagsrummets stora fönster och ner i 
vardagsrummet från en inomhusbalkong. 
Längst bort från trappan ligger en glasdörr 
som leder ut på terrassen. Det största 
sovrummet, mästersovrummet, är beläget 
på ena sidan av hallen för att ha lite 
avskildhet från övriga rum. Från 

Figur 2 - Genomskärning nedervåning

Figur 3 - Genomskärning övervåning 
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mästersovrummet har man direkt utsikt ner mot viken. Möjlighet att öppna upp dörrar till en 
fransk balkong finns för att få utsikt genom vardagsrummets fönster.  

På andra sidan hallen ligger de två mindre sovrummen och huvudbadrummet med dusch och 
badkar. Badrummet ligger snett ovanför tvättstugan och dit kan man kasta ner tvätt genom ett 
schakt. Rördragningen blir relativt enkel då man i huvudsak bara behöver gå vertikalt ner till 
tvättstugan. 

3.3 Relevanta	mått	och	areor	
Husets har en tempererad area på 165 m2. Detta är även boarean. Byggnadsarean är 125 m2. 
Totalhöjden är 7,5 m och byggnadshöjden är 5,7 m. Huset har ingen biarea bortsett från garage.  
De krav som detaljplanen ställer är att den maximala byggnadshöjden respektive totalhöjden inte 
får överstiga 6,5 resp. 8,5 m. Byggnadsarean begränsas till 200 m2. 
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4 Materialval	

4.1 Invändiga	golvmaterial	
De material som har varit aktuella vid val av golv är ekparkett, laminatparkett, klinker och 
linoleum. Utöver dessa finns en mängd olika varianter på golv men för att avgränsa materialvalet 
har de fyra material som på förhand känns mest aktuella valts. De är alla vanliga golvbeläggningar 
och uppfyller mer eller mindre de krav på estetik som ställs. Övriga golvbeläggningar som t.ex. 
plastgolv och stengolv har valts bort för att begränsa valet. Många material såsom just t.ex. 
plastgolv faller direkt bort på grund av den bristande estetiken.   

4.1.1 Krav	på	golvbeläggning	enligt	BBR	
Boverket stället i sina byggregler upp ett antal krav golvmaterial som alla måste följ 

Brandkrav på golvbeläggningsmaterial i BBR: 

”5:524 Golvbeläggningar 

Allmänt råd 

Golvbeläggning bör utformas i lägst klass Cfl-s1. (BFS 2011:26).” (Boverket, 2012) 

I BBR 18 skriver boverket följande angående fukt: 

”6:51 Allmänt 

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell 
tillväxt som kan påverka människors hälsa.” 

I bad- och duschrum krävs även att golven är vattentäta (Boverket, 2011). 

4.1.2 Materialvalsparametrar	
Vid val av golvmaterial kan en mängd olika parametrar vara av intresse och påverka vilket golv 
som är lämpligast att använda i ett specifikt rum. De parametrar som är av intresse varierar från 
fall till fall och från beställare till beställare. Många parametrar såsom t.ex. estetik och 
investeringskostnad är av intresse för de flesta. Andra parametrar som t.ex. hur återvinningsbart 
golvet är och hur det producerats är av mindre vikt för vissa. Men även om samma parametrar 
vägs i valet så kan vikten av dessa i hög grad variera beroende på önskemål och preferenser. 
Några av de parametrar som i detta fall bedöms som de intressantaste är följande: 
  - Fukttålighet 
 - Investeringskostnad 
 - Lämplighet för golvvärme 
 - Slitstyrka/livslängd 
 - Städbarhet 
 - Miljö 
 - Estetik 
 - Halksäkerhet/friktion 
  - Komfort 
  - Exklusivitet 
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Av dessa har, för att avgränsa materialvalet, investeringskostnad, lämplighet för 
golvvärme/komfort, slitstyrka/livslängd, städbarhet, miljö och estetik undersökts närmare och 
står till grund för materialvalen. De övriga punkterna anses alla golvbeläggningar uppfylla 
tillfredsställande. 
  

4.1.3 Investeringskostnader	
Investeringskostnaderna för golvmaterial kan delas upp i två poster. Dels själva kostnaden för 
materialet och dels kostnaden för att lägga golvet. En plastmatta kan t.ex. vara betydligt billigare 
att köpa in än stenplattor. Vad gäller kostnaden att lägga golvet så variera kostnaden stort 
beroende på hur lätt och snabbt det går att lägga golvet och om det krävs hantverkare eller inte. 
Ett modernt laminatgolv kan relativt fort och enkelt läggas på plats av en lekman och kräver inte 
att hantverkare anlitas. Om en fiskbensparkett önskas kan kostnaden för att lägga golvet snabbt 
bli dyrare då läggningen både tar längre tid och kräver hantverkare.  

De investeringskostnader som utnyttjas i detta materialval är hämtade från Sektionsfakta och 
inkluderar både kostnaden för inköp av material och kostnaden för att lägga golvet. Där visade 
sig ekparkett vara klart dyrast och laminatgolv vara billigast (Wikells Byggberäkningar AB, 2012). 
Huset som projekteras i detta fall har ingen övre gräns i investeringskostnad så 
investeringskostnaden för golvet viktas lägre än flera av de andra parametrarna. 

4.1.4 Lämplighet	golvvärme	
Då hela huset värms med golvvärme är det viktigt att golven är lämpliga för detta ändamål då 
olika golvmaterial upplevs olika och sprider värmen olika bra. Det är också bra att beakta att olika 
golvmaterial leder värmen från golvvärmeslingorna olika. Skulle t.ex. en tjock matta läggas 
isolerar denna i stor utsträckning så att en onödigt hög framledningstemperatur i 
golvvärmeslingan krävs för att uppnå den önskade uppvärmningen av rummet. Vidare är det bra 
med god värmeledningsförmåga på golvmaterialet. Detta gör att golvet känns varmt och 
behagligt att gå på när golvvärmen är på. Samma goda värmeledningsförmåga kan samtidigt göra 
att golven upplevs kalla om golvvärmen skulle vara avstängd vilket den kan vara under 
sommarmånaderna. 

Parkettgolv och laminatgolv är enligt Uponor lämpligt och kan läggas direkt på 
golvvärmespånskivor (Uponor, 2012a). För Uponors flytande förläggning är parkett lämpligare då 
laminaten kräver en 16 mm spånskiva ovanpå golvvärmekasetten (Uponor, 2012b). Ekparkett ger 
god värmekomfort under både sommar och vinter men har högre känslighet mot 
värmevariationer. Klinker har högst värmeledningsförmåga och är behaglig att gå på när 
golvvärmen är på men kan kännas kallt då golvvärmen är av (Energimyndigheten, 2011). 
Detsamma gäller för laminat. Linoleum går enligt Forbo Flooring utmärkt att lägga ovanpå 
golvvärme (Forbo Flooring Systems, 2012). 

4.1.5 Slitstyrka/livslängd	
Alla golvmaterialen är mycket slitstarka. Linoleum utmärker sig något då studier visat att det är 
mycket slitstarkt, starkare än bok, ett av de hårdaste golvträmaterialen och därmed starkare än 
ekparketten (Frick, 1969), (Golvbranschen, 2009). Därmed får linoleum högst betyg och de andra 
näst högsta betyg. 
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4.1.6 Städbarhet	
Alla golvmaterialen är lätta att städa (Folksam, 2010) men ekparketten är känslig för fukt vilket 
drar ner betyget lite. Laminatgolvet är mycket lättstädat. Klinker är mycket fukttåligt men är lite 
ojämnt på grund av fogarna vilket gör det besvärligare att städa. I fogarna kan även smuts fastna. 
Städbarhet viktas högre i rum som riskerar utsättas för mer smuts och som behöver städas mer 
regelbundet såsom kök och tvättstuga. 

4.1.7 Miljöbedömning	
Ur miljösynpunkt är alla golvmaterial ganska bra enligt SundaHus. Linoleum får ett något lägre 
betyg då det i vissa fall kan innehålla små mängder miljöfarliga ämnen (Wigren, 2011). En 
livscykelstudie som gjorts pekar på att trägolv som ekparketten ger klart minst påverkan på miljön 
jämfört med linoleum och plast (Jönsson, et al., 1996). Detta sänker ytterligare betyget för 
linoleum. 

4.1.8 Estetik	
Estetiken är något som många tycker är mycket viktigt vid val av golv och så även i detta fall. 
Smaken om vad som är estetiskt tilltalande går dock isär och det som är snyggt för det ene kan 
vara fult för den andre. Dessutom tenderar modet om vad som är snyggt att gå i vågor och det 
som är snyggt när det läggs kan riskera att vara omodernt tio år senare. På detta läggs vikt vid 
bedömningen av estetiken. Estetiken har vid denna projektering helt baserats på egna 
bedömningar där ovanstående aspekter har beaktats. Ekparkett är ett tidlöst golvmaterial med en 
exklusiv känsla och får högsta betyg i estetiken. Klinker kan vara mycket tilltalande i ett kök 
samtidigt som det i ett vardagsrum kan kännas konstigt med ett så hårt golv. Klinker kan också 
om det används i stor utsträckning ge icke önskevärda akustiska effekter. Linoleum och laminat 
väger lika då de kan se ut på många olika sätt men inte har den exklusiva och gedigna känsla som 
ekparkett och klinker.  

4.2 Golvbeläggning	Kök	
Vid val av beläggning i kök har viktning skett baserat på främst estetiken men städbarheten har 
här även varit av extra vikt. I övrigt har investeringskostnad, lämplighet för golvvärme/komfort, 
miljö viktats. De andra faktorerna uppfylls tillfredställande för alla fyra golvmaterial som 
behandlas.  

När betygen summerades och viktades var klinker det som fick högst betyg, tätt följt av 
ekparkett. Klinker väljs därmed som golvmaterial i köket. Ekparkett föll på att den bedömdes ha 
en lägre städbarhet och högre investeringskostnad. I tabellen nedan (Tabell 1) kan ses de betyg 
som respektive material har fått och hur betygen viktats. För ytterligare bakgrund till viktningen 
se bilaga 1. 
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Det klinker som väljs för köket är ljusa tegelnyanserade kakelplattor från Höganäs med 
produktnamn 0650050 Magione Rs, halvmatt från serien Restauro (Höganäs, 2012). Detta klinker 
väljs för att ge köksgolvet ett rustikt och vackert uttryck. 

Tabell 1 Viktning av golvbeläggning i kök 

Golvbeläggning kök 

Material  Ekparkett Klinker Linoleum Laminat 

   Vikt  Betyg  Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
Betyg 

Betyg Viktat Betyg  Betyg  Viktat Betyg

Investeringskostnad  0,05  2  0,1 3 0,15 4 0,2  5  0,25

Lämplighet 
golvvärme/komfort 

0,15  4  0,6 4 0,6 4 0,6  3  0,45

Slitstyrka/Livslängd  0,1  4  0,4 4 0,4 5 0,5  4  0,4

Städbarhet  0,3  3  0,9 4 1,2 4 1,2  4  1,2

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

Estetik  0,3  5  1,5 4 1,2 3 0,9  3  0,9

Summa  1     3,9 3,95 3,7     3,6

4.3 Golvbeläggning	Tvättstuga	
I tvättstugan görs samma bedömning som i köket med undantag för estetiken och slitsyrkan, där 
dessa viktas lägre respektive högre. God slitstyrka är viktigt på grund av att tvättstugan också är 
groventré och antagligen kommer slitas lite hårdare. På grund av fuktkänslighet utesluts 
ekparketten som golvmaterial i tvättstugan. Klinker får högst betyg och väljs som golvmaterial i 
tvättstugan. För ytterligare bakgrund till viktningen se bilaga 1. 

Tabell 2 Viktning av golvbeläggning tvättstuga 

Golvbeläggning Tvättstuga 

Material  Klinker Linoleum Laminat

   Vikt  Betyg  Viktat 
Betyg 

Betyg Viktat 
Betyg 

Betyg Viktat Betyg 

Investeringskostnad  0,05  3  0,15 4 0,2 5 0,25 

Lämplighet 
golvvärme/komfort 

0,15  4  0,6 4 0,6 3 0,45 

Slitstyrka/Livslängd  0,2  4  0,8 5 1 4 0,8 

Städbarhet  0,3  4  1,2 4 1,2 4 1,2 

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

Estetik  0,2  4  0,8 3 0,6 3 0,6 

Summa  1     3,95 3,9 3,7 

 

För tvättstugan väljs även här klinker från Höganäs, 0327003 Dark Grey, halvblank från serien 
Living (Höganäs, 2012). Denna modell är enklare än klinkern i köket och betydligt billigare men 
uppfyller i övrigt samma krav. 

4.3.1 Golvbeläggning	Badrum	
För WC och badrum är det möjligt att lägga in en plastmatta men detta utesluts direkt då det 
anses omodernt och oattraktivt. Därför väljs klinker som närmast kommit att bli en standard i 
badrum.  
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I badrummen väljs ett svart klinker från Höganäs med produktnamn 5053528 Svart, blank från 
serien Arkitekt (Höganäs, 2012).  

4.3.2 Golvbeläggning	Hall	
I hallen önskas ett slitstarkt golv som samtidigt ger ett exklusivt första intryck då man kommer in 
i huset. Det gör att ett stengolv är mycket lämpligt och en mörk stenplatta i form av diabas väljs. 

Tillverkaren Digra (Swedish diabas design) erbjuder finslipade golvplattor av diabas som väljs 
(Digra, 2012). 

4.3.3 Golvbeläggning	Vardagsrum/Sovrum	
För golvbeläggningen i övriga rum jämförs samma material mot samma kriterier beaktats i kök. 
Dock har betygen viktats olika jämfört med materialet till köksgolvet.  

Investeringskostnaden har här viktats något högre då det är större ytor som ska täckas. 
Kostnaden för materialen är densamma som för köket (Wikells Byggberäkningar AB, 2012). Det 
gjorde att ekparketten fick en nackdel och laminatgolvet en fördel.  

Städbarheten är inte lika viktig i de andra rummen som i köket då dessa inte slits lika hårt med 
matlagning. Därför viktas inte städbarheten lika tungt här. Vidare har estetiken viktats högre i de 
övriga rummen då golven i dessa rum har estetik mer som sin huvudsakliga uppgift jämfört med i 
köket. 

Eftersom städbarheten inte viktades lika högt och estetiken vägde tyngre fick ekparkett högst 
betyg för övriga rum. Därför väljs ekparkett till vardagsrum, sovrum och hall på övervåningen. 
Följande tabell (Tabell 3) visar resultatet från bedömningen. För ytterligare bakgrund till 
viktningen se bilaga 1. 

Tabell 3 Viktning av golvbeläggning övriga rum 

Golvbeläggning 
Vardagsrum/sovrum 

Material  Ekparkett Klinker Linoleum Laminat 

   Vikt  Betyg  Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
Betyg 

Betyg Viktat 
Betyg 

Betyg  Viktat 
Betyg 

Investeringskostnad  0,15  2  0,3 3 0,45 4 0,6 5  0,75

Lämplighet 
golvvärme/komfort 

0,15  4  0,6 4 0,6 4 0,6 3  0,45

Slitstyrka/Livslängd  0,1  4  0,4 4 0,4 5 0,5 4  0,4

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

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

Estetik  0,4  5  2 2 0,8 3 1,2 3  1,2

Summa  1    4 3,05 3,6   3,6

 

I sovrum och hall på övervåning väljs 3-stavad ekparkett från Forshaga, Forshaga Parkett SE Ek 
Abisko 3-stav lackad 123799 (Forbo Flooring Systems, 2012) 



16 
 

4.4 Utvändigt	takmaterial	
De material som bedömts och viktats vid valet av takmaterial på det hus som projekterats är 
betongpannor, skifferbeklädd asfaltspapp, dubbelfalsad takstålplåt och takpannestålplåt. Dessa 
fyra har valts då de alla är vanliga taktäckningsmaterial. Tegelpannor har inte beaktats då de har 
liknande egenskaper som betongpannorna men är mycket dyrare.   

4.4.1 Materialvalsparametrar	
De aspekter och parametrar som kan beaktas vid val av taktäckningsmaterial är många och kan 
vara t.ex:  
   - investeringskostnad 
  - miljöpåverkan (både under produktion och användning)  
  - egentyngd 
  - hållfasthet 
  - estetik 
  - livslängd 
  - drift och underhåll 
  - snöskottning 
  - UV-beständighet  
  - täthet  

De aspekter som kommer beaktas närmare i detta val är investeringskostnad, miljö, livslängd, 
egentyngd, hållfasthet och estetik då dessa anses vara de viktigaste.  

4.4.2 Krav	på	taktäckning	enligt	BBR	
Krav på taktäckningsmaterial i BBR: 

”5:62 Taktäckning 
Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning 
begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. 
(BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller 
gnistor. 
Taktäckning bör utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt 
med material av lägst klass BROOF (t2) på underliggande material av klass 
A2-s1,d0. 
Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan användas på brännbart 
underlag på byggnader som är belägna minst 8 m från varandra eller på 
småhus. 
Brännbar taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på 
byggnader, förutom småhus, inom 8 m från en skorsten ansluten till 
värmepanna med förbränning av fasta bränslen. 
På småhus kan material av lägst klass E användas som taktäckning på tak 
över uteplats, skärmtak eller liknande. 
Regler om skydd mot brandspridning från intilliggande tak finns i avsnitt 
5:536 och detta gäller även mellan byggnader. (BFS 2011:26).” (Boverket, 2012). 

Även här är kraven som ställs i BBR relaterade till brand. Huset som projekteras kommer att ha 
långt till närmsta grannhus varför brandspridning inte är trolig. 
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Vidare står i BBR 6:5325 Yttertak och vindsutrymmen att: 
”Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till 
taklutningen. 
Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta 
beaktas vid utformningen av taket” (Boverket, 2012). 
 

4.4.3 Investeringskostnad	
Investeringskostnaden kan för takmaterial liksom golvmaterial delas upp i två poster, dels 
kostnaden för inköp av material och dels kostnaden för att lägga taket. För att bedöma 
kostnaderna så har Sektionsfakta utnyttjats där både material- och läggkostnad beräknats och 
tagits hänsyn till (Wikells Byggberäkningar AB, 2012). Det dyraste taktäckningsmaterialet blev det 
platta dubbelfalsade stålplåttaket. Detta beror dels på att själva materialet är relativt dyrt men 
främst på grund av att den kräver fackmannamässig läggning då all falsning behöver göras 
manuellt. Därefter kommer, något oväntat, takpappen. Den höga kostnaden där beror antagligen 
på att det är dyrt att få taket vattentätt med bara papp. Billigast är betongpannorna och 
takpannestålplåten som kostar ungefär lika mycket (Wikells Byggberäkningar AB, 2012). 

4.4.4 Miljö	
Ur miljösynpunkt är betongpannorna bäst enligt SundaHus. Därefter kommer plåten medan 
pappen är sämst då den kan innehålla bitumen och miljöfarliga ämnen (SundaHus, 2012). I övrigt 
är det viktigt vilken ytbeläggning plåten har. Vissa plåtfärger kan innehålla miljövådliga ämnen 
som helst bör undvikas. Skulle man av personliga och estetiska skäl önska byta takbeläggning 
innan livslängden uppnåtts så finns både för betongpannorna och plåttaken möjligheten att 
plocka ner taket. Taket kan då återanvändas vilket är bra ur miljösynpunkt. 

4.4.5 Livslängd	
När ett taks livslängd bedöms är det viktigt att skilja på livslängden på de olika takkomponenterna 
samt hela systemets livslängd. Används tegeltakpannor eller betongtakpannor kan ett sådant tak 
hålla väldigt länge. Förutsatt att det inte skadas eller att plattorna rubbas så att fukt kan tränga in i 
den bärande läkten som kan ruttna. Takläkten kan av denna anledning behöva bytas efter cirka 30 
år. De båda plåttaken har en uppskattad livslängd på cirka 50 år och kräver lite underhåll 
(Byggmentor, 2011). Takpappen har en livslängd på cirka 20-30 år och kan behöva kompletteras 
med ny takmassa med jämna mellanrum (Bärtås, 2011). Takpappens livslängd påverkas starkt 
negativt om den skadas vilket kan ske vid t.ex. snöskottning. 

4.4.6 Egentyngd	
Egentyngd är en viktig aspekt då det påverkar dimensioneringen av takstolar. Eftersom huset 
ligger i Kiruna där stora snölaster förekommer är denna punkt viktig och ett lätt material får 
högre betyg. Betongpannor är tyngst medan de andra tre är likvärdigt mycket lätta (Wikells 
Byggberäkningar AB, 2012). 

4.4.7 Hållfasthet	
Hållfasthet är en viktig egenskap för taket. Det bör bland annat ha god bärighet mot punktlaster 
för att det ska vara möjligt att kunna gå på taket för att t.ex. skotta snö eller utföra besiktning och 
reparationer. Plåttaket och takpappen har här bäst bärighet då den ligger direkt på råsponten. 
Plåten har i sig högre hållfasthet än takpappen varför den får högst betyg här. Pappen är även 
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känslig för punktering av vassa föremål och är därför inte lika slitstark som plåten. Takpannor är i 
sig mycket hållbara och är okänsliga för punktlaster, men de kan lätt rubbas om man går på dem 
vilket kan leda till att fukt tränger in i konstruktionen. Takpannestålplåt riskerar att bucklas av 
punktlaster och får därmed lägre betyg.  

4.4.8 Estetik	
Då det projekterade huset vill ges en modern funkisstil är det viktigt att takmaterialet passar in på 
den stilen och estetiken viktas relativt tungt. Bedömningen av estetiken är subjektiv och baseras 
på egna preferenser och åsikter. Den platta dubbelfalsade takplåten får högst betyg för dess 
avskalade och stiliga uttryck som passar bra till husets övriga uttryck. Betongpannorna och 
takpanneplåten får något lägre betyg även om svarta betongpannor kan passa ganska bra till ett 
vitputsat hus. Takpappen får lägst betyg då den är mycket mindre estetiskt tilltalande än de andra 
och lätt kan få ett slitet utseende. Både takpannorna och pappen kräver oftast en lutning på taket 
på minst 18 grader. Detta skulle innebära att ett annat material skulle behöva användas på takets 
flacka takpartier vilket inte skulle se bra ut. Därför sänks betyget för dessa ytterligare. Dessutom 
kan det upplevas konstigt med ett panntak på ett tak med så pass flack lutning som i detta fall. 

Efter sammanvägningen av betygen enligt nedanstående tabell får plåttaket högst betyg, mest på 
grund av att det är lätt, har lång livslängd och är estetiskt tilltalande. Därför väljs plåttak till huset. 

Tabell 4 Viktning av utvändig takbeklädnad 

Takmaterial 

Material     Betongtakpannor  Skifferbeklädd 
asfaltpapp 

Takpannestålplåt Dubbelfalsat 
stålplåttak 

   Vikt  Betyg  Viktat 
betyg 

Betyg Viktat Betyg Betyg Viktat 
Betyg 

Betyg  Viktat 
Betyg 

Investeringskostnad  0,1  0 0 0 0 

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

Livslängd  0,2  3  0,6 2 0,4 4 0,8 4  0,8 

Egentyngd  0,1  2  0,2 4 0,4 4 0,4 4  0,4 

Hållfasthet  0,2  3  0,6 2 0,4 3 0,6 4  0,8 

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

Summa  1  2,1 1,8 2,7 3,5 

 

En svart plan stålplåt från Plannja väljs med Plannja Hard Coat som ytbeläggning (Plannja, 2012). 
Svart färg väljs för att kontrastera snyggt till vitputsad fasad. Plåten förläggs med dubbelfalsar. 

4.5 Fasadmaterial	
Idag finns en mängd olika typer och varianter av fasadmaterial att välja på. Det är inte bara att 
välja om det ska vara tegelfasad eller ej utan nyans, form och struktur på tegelstenarna måste 
också väljas. För träfasader finns idag färglösa system som kan bestå av t.ex. furfurylerat trä eller 
lönn men traditionell träfasad som målas är fortfarande vanligast.  

De material som är aktuella vid val av fasadmaterial är puts, stående träpanel och tegel. Den 
träfasad som här avses är en vanlig lockpanel i gran som målas. Dessa fasadmaterial har valts då 
de alla är vanliga på marknaden för småhus och de alla kan skapa snygga och attraktiva fasader.  
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4.5.1 Materialvalsparametrar		
Några av alla de aspekter och parametrar som kan beaktas vid val av fasadmaterial är: 
investeringskostnad,  
  - hållfasthet 
  - investeringskostnad 
  - vikt 
  - fuktsäkerhet 
  - miljö 
  - underhåll  
  - livslängd 
  - tålighet mot slag  
  - estetik  

De parametrar som behandlas vidare är investeringskostnad, vikt, miljö, underhåll och estetik. 

4.5.2 Krav	på	fasad	enligt	BBR	
Detta står i BBR om fasadmaterial: 

”5:55 Ytterväggar 

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

(BFS 2011:26).” (Boverket, 2012) 

Boverkets krav på fuktsäkerhet: 

”6:5324 Väggar, fönster och dörrar 

Allmänt råd 

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

4.5.3 Investeringskostnad	
Högst investeringskostnad har en tegelfasad, både beroende på att teglet är dyrt men också för att 
uppmurningen kan vara väldigt kostsam om ej prefabricerade väggelement används. Näst högsta 
investeringskostnaden har putsen och billigast är träpanelen (Wikells Byggberäkningar AB, 2012). 

4.5.4 Egentyngd	
Tegelfasader är mycket tyngre än träfasader och putsfasader vilket gör att den kräver en god 
grund varpå lasterna kan föras ner. Detta gör tegelfasaden olämplig i detta fall då fasaden delvis 
skall kunna bäras upp av ett kantelement i cellplast. De andra två är i princip likvärdiga och väger 
betydligt mindre än tegelfasaden (Wikells Byggberäkningar AB, 2012).  

4.5.5 Miljö	
En träfasad består av rent naturmaterial och anses som miljövänligt. Om miljövänlig färg och 
impregnering används kan detta fasadmaterial som helhet anses mycket miljövänligt. 
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Tegelfasaden anses också som relativt miljövänlig och rekommenderas av SundaHus. Puts får 
något lägre miljöbetyg då det kan innehålla hälsofarliga ämnen (Wigren, 2011). 

4.5.6 Underhåll	
Tegelfasader kräver nästan inget underhåll alls och håller mycket länge. Putsfasaden är lättskött 
men behöver putsas om var femtionde år ungefär. Träpanelen behöver målas om regelbundet 
men kan hålla mycket länge om den sköts ordentligt. (Gson Engquist, 2010). 

4.5.7 Estetik	
Puts är det som i detta fall anses vara det mest estetiskt tilltalande då det är stilrent och passar bra 
till en modern funkisvilla. Det går även lätt att färga till önskad kulör. Träpanel är klassiskt 
estetiskt tilltalande men passar inte lika bra till ett modernt hus. Tegelfasad kan ge ett rustikt 
intryck men i detta fall får den lägst betyg i estetik då den inte anses passa in med utformningen 
på huset. 

När alla parametrar viktats och lagts ihop får putsfasaden högst betyg tätt följt av träpanelen. Puts 
väljs därmed som fasadmaterial till huset. 

Tabell 5 Viktning av fasadmaterial 

Fasadmaterial 

Material     Puts  Stående träpanel Tegel

   Vikt  Betyg  Viktat betyg Betyg Viktat 
Betyg 

Betyg Viktat Betyg 

Investeringskostnad  0,15  3  0,45 4 0,6 2 0,3 

Vikt  0,15  4  0,6 4 0,6 2 0,3 

Underhåll  0,2  4  0,8 3 0,6 5 1 

Estetik  0,35  5  1,75 4 1,4 2 0,7 

Miljö  0,15  3  0,45 5 0,75 4 0,6 

Summa  1  4,05 3,95 2,9 

 

Putsfasaden utformas som en tvåstegstätad fasad där putsen bärs av en fasadskiva som sitter på 
stående läkt. För detta väljs ett färdigt system från Sto som heter StoVentec (Sto, 2012). För 
utformning se bilaga 17. 

Kalkcementputs(KC-puts) från tillverkaren Weber Saint-Gobain appliceras på botten och täcks 
sedan av en vit mineralisk ädelputs som ges en finsprutad ytstruktur (Weber Saint-Gobain, 2012). 
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5 Hållfasthet	

5.1 Bärande	system	
Huset har en träregelstomme. 
Ytterväggarna är uppbyggda av två 
regelstommar med den bärande 
stommen längst in. Förutom de 
bärande ytterväggarna har huset två 
hjärtväggar som bär ner lasterna från 
taket. Den östra hjärtväggen går inte 
upp genom övervåningen och taket 
måste därför avlastas med en balk som 
spänner längs med hallen uppe. Balken 
har ett mittstöd i form av en pelare 
som står som en förlängning av 
trappräcket. I vardagsrummet bär en balk, i linje med den västra hjärtväggen, upp taket. Balken 
vilar på en limträpelare som står synligt mellan de stora fönstren ut mot vattnet. Taket är 
uppbyggt av lättbalkar av trä uppstolpade med reglar. Takbalkarna vilar på ytterväggarna och på 
de två hjärtväggarna. Huset ligger mycket nära berg och är grundlagt med platta på mark.  

5.2 Hållfasthetsberäkningar	
De delar som dimensioneras i hållfasthetsberäkningarna är takbalkarna och balken i taket i 
vardagsrummet. Takbalkarna är lättbalkar i trä med höjden 500 mm. Denna höjd valdes innan 
dimensioneringen för att ett tjockt isolerlager skulle få plats. Varje takbalk vilar på ytterväggarna 
och på en av hjärtväggarna eller på någon av balkarna som spänner över vardagsrum eller hall. 
Från hjärtväggen till nocken är avståndet 1,3m och från hjärtvägg till yttervägg är avståndet 3,7m. 
Balkarna fungerar som fritt upplagda balkar med en utskjutande konsoldel närmast taknocken. 
Denna konsoldel minskar nedböjningen på balkens längsta spann men ger högre belastning på 
stödet över hjärtväggen. Takbalkarna är säkrade mot vippning genom att råspont spikas på 
utsidan på tvären mellan balkarna och plywoodskivor spikas på insidan. 

Beräkningarna börjar med en lastnedräkning där egentyngder och variabla laster summerats var 
för sig. I detta fall påverkas takbalkarna av takets egentyngd och av snölast. Snölasten i Kiruna 
varierar ganska kraftigt men har valts i övre delen av spannet för att öka säkerheten vid extrema 
snöfall. 

Då lättbalkar består av två olika material har s.k. fiktiva tvärsnitt beräknats. I det fiktiva tvärsnittet 
beräknas nya bredder på de ingående materialen så att hela tvärsnittet ska kunna antas ha samma 
E-modul. Hur fiktiva tvärsnitt beräknas i detalj beskrivs i Design of Timber Structures, kap 5 
(Norlin, 2011). 

Lasterna har sedan kombinerats i brottgränstillståndet så att de blivit som mest ogynnsamma. 
Därefter har bärighetsberäkningar gjorts. Takbalkarna kontrolleras först mot maximalt 
böjmoment och maximal drag- och tryckkraft. Därefter kontrolleras balken mot tvärkraft. 
Lättbalkar fungerar så att flänsarna tar i princip allt moment medan livet bär tvärkraften. Speciellt 
för lättbalkar, till skillnad från balkar av homogent konstruktionsvirke eller limträ är att de är 

Figur 4 - Principiell skiss av bärande system. 
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mycket höga och slanka. Därför måste de även kontrolleras mot lokal buckling. Sist kontrolleras 
även att limfogarna mellan flänsarna och liven håller (Norlin, 2011). 

Balkarna klarade alla bärighetskrav och hade en relativt låg utnyttjandegrad på de allra flesta 
brottkriterierna. Det brott som beräknades ha störst risk var lokal buckling. Dock var 
utnyttjandegraden endast ca 80 %. En utnyttjandegrad på 100 % visar på en fullt optimerad 
lösning med exakt de säkerhets marginaler som Eurokod föreskriver. Lägre utnyttjandegrad 
innebär alltså ytterligare säkerhetsmarginal. Då takbalken redan från början hade valts till en 
mycket hög höjd var det inte förvånande att alla brottkriterier uppfylldes. Att lokal buckling var 
närmast att inträffa är även det mycket rimligt då bucklingsrisken är beroende av slankheten som 
i sin tur beror av höjden. 

Efter brottgränsberäkningarna gjordes bruksgränsberäkningar. De laster som användes då var de 
karakteristiska och inte de dimensionerande. Takbalkarna kontrollerades mot två olika 
nedböjningskrav, ett mot omedelbar nedböjning och ett mot slutgiltig nedböjning. Då balkarna är 
så pass höga och därmed styva klarade de nedböjningskraven med mycket god marginal. En 
slutgiltig nedböjning på endast ca 2,5 mm beräknades, vilket kan jämföras med maximalt tillåtna 
26 mm.  

I husets vardagsrum är det öppet upp till nocken och ingen hjärtvägg kan bära takbalkarna. 
Därför har en balk i limträ som spänner tvärs över vardagsrumstaket placerats där. Den bär ner 
lasten på en pelare och på hjärtväggen. Anledningen till att limträ valts är dels för att spannet är 
relativt långt och dels av estetiska skäl då balken ska gå synlig i taket. 

Samma procedur som för takbalken har följts för limträbalken. Limträbalken fungerar som en 
enkel fritt upplagd balk med ett spann på fyra meter. Balkens höjd bestämdes till 270 mm och 
bredden till 90 mm. Se bilaga 2 för hållfasthetsberäkningar. 
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5.3 Konstruktionsdetaljer	
Vid projekteringen av konstruktionsdetaljerna har de uppsatta energikraven tillsammans med 
lokaliseringen i Kiruna lett fram till välisolerade utformningar av detaljer och köldbryggor har 
begränsats i möjlig mån. För ritningar se bilaga 18. 

5.3.1 Yttervägg	
Ytterväggen blir drygt 500 mm tjock med totalt 
4 skikt med isolering. Innerst finns ett skikt 
med 45x45 reglar med isolering emellan. Bakom 
detta skikt har ångspärren förlagts vilket tillåter 
viss genompenetrering av innerväggarna utan 
att bryta ångspärren. Samtidigt förläggs inte 
ångspärren så långt ut i väggkonstruktionen att 
risk för kondens uppstår. Ångspärrens 
förläggning skapar också ett utrymme där 
elledningar kan utan att riskera att skada 
ångspärren. Efter ångspärren kommer sedan 
den bärande regelstommen med 45x145 reglar 
med c/c 600 med isolering emellan. Efter det 
kommer ett helt obrutet lager med mineralull på 
145 mm. Detta obrutna isolerskikt minskar effektivt värmeflödet genom väggen. Utanpå det 
obrutna isoleringslagret läggs den yttre stommen med 45x120 reglar med isolering emellan. 
Denna stomme är tänkt att bära fasad och fönster och klara de påfrestningar vinden kan ge 
upphov till. Stommen tar alltså inga laster från vara sig tak eller bjälklag. Utanpå denna stomme 
sätts utegipsskivor som dels fungerar som vindskydd och dels ökar styvheten i konstruktionen. 
För ytterfasaden har en tvåstegstätad putsfasad valts. Tvåstegstätningen har valts för att undvika 
de fuktskador som enstegstätade fasader har drabbats av i bland annat Hammarby Sjöstad 
(Samuelsson & Wånggren, 2002). Fördelen med en tvåstegstätad fasad är luftspalten som 
ventilerar bort fukt som dels tränger genom ytskiktet men även byggfukt. Denna tvåstegstätade 
fasad består av en ventilerad luftspalt med vertikala läkt utanpå den yttre regelstommen varpå en 
putsbärande skiva sedan sätts. Den putsbärande skivan beläggs med KC-puts som sedan täcks 
med en vit mineralisk ädelputs. Innerbeklädnad på ytterväggarna kommer att bestå av en 12 mm 
plywood och 9 mm gipsskiva. Plywoodskivan är tänkt att ge stabilitet till konstruktionen 
samtidigt som den gör att man kan sätta upp saker på väggarna. 

5.3.2 Innervägg	
Innerväggarna, både de bärande hjärtväggarna och övriga icke bärande innerväggar består av 
45x145 reglar klädda i 12 mm plywood och 9 mm gipsskiva. Regeldimensionen är anpassad för 
att kunna bära de laster som kommer från tak och bjälklag. För icke bärande innerväggar är det 
möjligt att ha mindre reglar och därmed tunnare väggar men för att rymma ventilationsrör och 
andra installationer så är de av samma dimension som de bärande hjärtväggarna. Totalt blir 
tjockleken för innerväggarna 187 mm exklusive ytskikt. Innerväggarna isoleras med 145 mm 
stenull från Paroc för att ge god ljudisolering. Tillsammans med de utanpåliggande gipsskivorna 
får väggen en god motståndskraft mot brand. (Paroc AB, 2002). 

Figur 5 - Anslutning yttervägg – bjälklag. 
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5.3.3 Grund	
Grundläggningen är platta på mark. Plattans kantbalk är utformad 
så att ytterväggens obrutna isolerskikt går ner en bit i balken för 
att bryta köldbryggan. Under plattan läggs 400 mm 
cellplastisolering. Detta för att så lite värme som möjligt ska 
försvinna ut genom grunden. Detta är extra viktigt då huset värms 
med golvvärme. Kantbalken är inklädd med ett kantelement av 
cellplast med ett ytskikt av armerad cementputs. Plattan utformas 
med voter under husets hjärtväggar för att kunna bära lasten. 

Under cellplastisoleringen ligger ett 200 mm tjockt 
kapillärbrytande skikt av makadam. Detta skikt ska dränera bort 
vatten ner till ett dräneringsrör som ska leda bort vatten från 
huset. Röret förläggs ca 0,5 m under marken. En 100mm tjock 
skiva med markisolering av cellplast läggs runt huset, från 
isoleringen under plattan och ca 0,9 m ut, ca 0,25 m under färdig marknivå. Detta för att 
ytterligare hindra värmeförluster och för att förhindra att dräneringsröret fryser.  

5.3.4 Tak 
I takkonstruktionen utnyttjas s.k. lättbalkar av trä. Dessa balkar består av två 70x47 reglar med ett 
liv i form av en hård träfiberskiva mellan sig. Fördelen med dessa balkar är att de är billigare än 
limträ och LVL och att de har en betydligt högre böjstyvhet än vanliga träreglar. Samtidigt 
möjliggör höga balkar tjock isolering och de smala liven innebär små köldbryggor. Lättbalkar med 
höjden 500 mm väljs för att dels kunna bära de laster som t.ex. det tjocka snötäcket i Kiruna kan 
ge upphov till men främst då ett tjockt isoleringsskikt önskas. 

På insidan av takbalkarna spikas plywoodskivor som bär upp isoleringen och ökar styvheten i 
konstruktionen. Mellan takbalkarna läggs isolering upp till underkant av den övre flänsen. 
Isoleringen täcks med vindskyddsfolie. Överflänsen på takbalkarna bildar en luftspalt som 
ventilerar taket. Ovanpå lättbalkarna spikas råspont. På den läggs underlagspapp och sedan 
stålplåt. 

Alla öppningar för luftning av taket ska täckas med insektsnät.  

Det vindsutrymme som skapas mellan innertaket på övervåningen och takbalkarna blir litet och 
utnyttjas endast för dragning av ventilationskanaler. I övrigt fylls vinden med lösull för att 
ytterligare minska värmeflödena genom taket.   

  

Figur 6 – Kantbalk. 
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6 Värme	

6.1 Förutsättningar	och	krav	
Utöver det tidigare angivna energikravet finns det för småhus ett antal regler för 
energiförbrukning uppställda. Boverket har i de nyaste byggreglerna, BBR 19, skärpt kraven på 
energihushållning. Ett hus i Kiruna, som ligger i klimatzon 1, får numera ha en maximal specifik 
energianvändning på 95 kWh/Atemp och år. Den maximala installerade eleffekten för 
uppvärmning får vara 5,5 kW plus ett visst tillägg för tempererade areor på över 130 m2. Boverket 
ställer ett tredje krav som innebär att en byggnads genomsnittliga värmegenomgångskoefficient 
högst får vara 0,4 W/m2K (Boverket, 2012). 

Dimensionerande utetemperatur för Kiruna är -29°C vilket ställer höga krav på 
konstruktionsdelarnas utformning och värmeisolering. Detta är den temperatur som sedan 
använts vid uträkning av dimensionerande effektbehov. 

6.2 U‐värden	
Som beskrivs ovan är alla husets konstruktionsdelar välisolerade. Ytterväggens U-värde är 
beräknat med U-värdesmetoden till 0,083 W/m2K. Det låga värdet beror på det obrutna 
isolerlagret i mitten av väggen. Detta lager bryter mycket effektivt av värmeflödet genom väggen 
även när det är -29°C ute. 

Taket har nästan 500 mm tjock isolering vilket leder till det låga U-värdet på 0,089 W/m2K. 
Lättbalkarna bidrar här till mindre köldbryggor då liven endast är 8mm tjocka. U-värdet kan dock 
anses vara i underkant då vindsutrymmet närmast ytterväggarna fylls med lösull efter att 
ventilationskanalerna är dragna. Även detta värde är beräknat med U-värdesmetoden. 

Grundens U-värde är beräknat enligt Isolerguiden 06 till 0,079 W/m2K (Anderlind & Stadler, 
2006).  

Då huset har stora fönsterpartier har det varit viktigt att välja fönster med låga U-värden. Det 
fönster som därför valts till huset är Elitfönster Passiv med U-värde 0,8 W/m2K (Elitfönster, 
2012) Dörrarna som valts till huset har U-värde 0,7 W/m2 och tillverkas av Ekstrands (Ekstrands, 
2012). 

Husets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um är beräknad till 0,167 W/ m2K vilket är 
under kravet från BBR på 0,4 W/ m2K. Se bilaga 3 för beräkningar. 

Tabell 6 - U-värden för byggnadsdelar 

Byggnadsdel U-värde 
Yttervägg 0,083 
Yttertak 0,089 
Grund 0,079 
Fönster 0,8 
Dörrar 0,7 
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6.3 Effektbehov	
Husets dimensionerande effektbehov är beräknat till 5,1 kW. Detta är beräknat för hela huset 
med en verkningsgrad för FTX-aggregatets värmeväxlare på 80 %. Varje rums effektbehov har 
sedan beräknats var för sig för att ge underlag för golvvärmeprojekteringen. Se bilaga 3 för 
beräkningar. 

6.4 Energibehov	
Husets beräknade energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten är 29 MWh/år. Det ställda 
energikravet på huset är 11 MWh/år elektricitet. Med vald bergvärmepump med en årlig 
genomsnittlig värmefaktor på 3 uppgår det inköpta energibehovet för värmeproduktionen till 9,6 
MWh/år vilket uppfyller det ställda kravet. Energianvändning per tempererad area blir 
58 kWh/m2, vilket endast är 60 % av kravet från BBR. Se bilaga 3 för beräkningar. 

6.5 Köldbryggor	
Ett antal köldbryggor i huset är beräknade eller 
tagna i beaktning. Köldbryggan som uppstår av 
grundplattans kantbalk har beräknats enligt 
Isolerguidens metod till -0,009 W/mK. Det är 
enligt Isolerguiden inte ovanligt att köldbryggor i 
kantbalken blir negativa då värmen oftast får en 
längre väg att gå (Anderlind & Stadler, 2006). I 
detta fall kan dessutom antas att köldbryggan är 
ännu mindre då ytterväggens obrutna isolerlager 
går ner i kantbalken och ytterligare bryter av 
värmeflödet. Se bilaga 3 för beräkningar. 

Köldbryggan vid anslutningen mellan yttervägg 
och bjälklag har beräknats med 
Comsol MultiPhysics och har funnits vara 
obefintlig. Detta beror på att bjälklaget vilar på 
den inre, bärande stommen och därmed inte 
bryter isoleringen i mitten av väggen. Figur 7 visar 
temperaturfördelningen i väggen.  

  

Figur 7 Temperaturfördelning vid bjälklagsanslutning
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7 Installationer	

7.1 Värmesystem	
Värmedistributionen sker via ett vattenburet golvvärmesystem som sträcker sig över båda plan. 
Uppvärmningen sker genom en bergvärmepump i tvättstugan. Värmepumpen är ansluten till 
golvvärmefördelarna på över- och undervåning. Vid val av bergvärmepump har främst beaktats 
att den skall vara kompatibelt med det intelligenta styrsystemet i huset och att värmefaktorn är 
hög. Detta har starkt begränsat valmöjligheterna. De flesta moderna bergvärmepumpar har idag 
egna intelligenta styrsystem men dessa är oftast ej kompatibla med andra styrsystem. Med detta 
som utgångspunkt föll till slut valet på en värmepump från NIBE med modellnamn F1245, som 
har en årsmedelvärmefaktor på 3,46 och är kompatibel med husets styrsystem (NIBE Energy 
Systems, 2012).  

Golvvärme valdes framför radiatorer då det ger en högre komfort men samtidigt tillåter en lägre 
rumstemperatur, vilket sänker husets energibehov (Boverket, Konsumentverket, Statens 
Energimyndighet, 2002). Golvvärme anses dessutom vara ett modernare och attraktivare 
uppvärmningssätt. Golvvärmesystemet i huset är från Uponor. På nedervåningen används 
Uponor Golvvärme i golvvärmeskiva 20 mm (Uponor, 2012b). Detta är en lätt, flytande 
konstruktion där slingorna ligger ovanpå betongplattan, nära golvytan. Anledningen till att 
slingorna inte gjuts ner i plattan, vilket annars är det vanliga vid platta på mark, är att systemet 
inte ska bli värmetrögt. Med en lätt förläggning ger en reglering av flödet i slingorna i respektive 
rum en relativt snabb effekt på temperaturen i rummen. Detta ger god möjlighet att reglera 
temperaturen i rummen över natten och på dagarna när de boende inte är hemma. På 
övervåningen används Uponor Golvvärme i golvvärmespånskiva på träbjälklag (Uponor, 2012a). 
Det är en standardlösning för golvvärme på övervåningar som är anpassat till träbjälklag. 
Golvvärmesystemet består av totalt 13 slingor på två fördelare med en fördelare på respektive 
plan. Då effektbehovet för huset är relativt lågt räcker det med endast ett par graders 
övertemperatur på golvet för att täcka värmebehovet för de allra flesta rummen. Undantaget är 
vardagsrummet som på grund av sina stora fönster har ett ganska högt effektbehov och därmed 
behöver en golvtemperatur på nästan 26°C som är gränsen för parkettgolv. Nedervåningen som 
generellt har lite större rum har 20 mm-rör med c/c-avstånd 300 mm och på övervåningen, där 
rummen är mindre räcker det med 17mm-rör med c/c-avstånd 200 mm. Det dimensionerande 
flödet för systemet är 0,24 l/s. Från golvvärmefördelarna går 25 mm Unipipe-rör. De ansluter 
sedan till ett 32 mm Unipipe-rör som går till bergvärmepumpen. Se bilaga 4 och 5 för 
beräkningar och information. 

7.2 Ventilation	
För husets ventilation utnyttjas ett FTX-system där en motströmsriktad plattvärmeväxlare 
utnyttjas för att ta till vara på den energi som finns i frånluften. Den värmeväxlare som valts är 
Renovent M300. Detta aggregat har valts då det har ett kompakt format samtidigt som 
verkningsgraden är hög och ligger på ungefär 90 % (Fresh Ventilation, 2012). Fläkten är även 
varvtalsstyrd där olika lägen kan utnyttjas beroende på behov. Styrningen kan dels ske 
automatiskt internt eller via husets övergripande styrsystem. Vid dimensionering av ventilation 
har kraven på luftväxling enligt Boverkets Byggregler (BBR 2002) beaktats. Det dimensionerande 
ventilationsflödet är tilluften som uppgår till 66 l/s. Det relativt höga tilluftsflödet kommer sig av 



28 
 

att huset har fyra sovrum och ett ganska stort vardagsrum. För vidare bakgrund till 
ventilationsflödet se bilaga 6. Ventilationskanalerna är dragna från FTX-aggregatet, som sitter i 
ett skåp på övervåningen, upp på vinden och därifrån ut till alla rum. Eftersom flödena i systemet 
är relativt små har större dimensioner än 100 mm-rör vid från- och tilluftsdon inte behövts. Detta 
gör att alla kanaler kunnat förläggas i innerväggarna ner från vinden för att nå ner till 
bottenvåningen. Innan tilluftsdonen i respektive sovrum liksom intill FTX-aggregatet har 
ljuddämpare placerats för att ljud inte ska kunna spridas i systemet. 

FTX-aggregatet placeras i ett skåp hallen på övervåningen. Frånluften är dragen från de två 
badrummen, köket och tvättstugan. Tvättstugan har ett relativt högt flöde då möjlighet ska finnas 
till att lufttorka tvätt där. Det ska även gå att torka blöta ytterkläder och skor där, då groventrén 
leder in i tvättstugan. Badrummen har dimensionerats till 15 respektive 20 l/s vilket gör att ingen 
forcering krävs. Köket kommer ha ett frånluftsdon anslutet till FTX-systemet medan köksfläkten 
har separat kanal rakt ut. Köksfläkten har uteslutits från övrig ventilation då den smutsiga och 
feta luft som köksfläkten tar hand annars skulle sätta igen filter och leda till ett högre underhåll 
från brukarna. 

Tilluftsdonen är av modellen KTI och STI från Fläktwoods (Fläktwoods, 2009), (Fläktwoods, 
2012a). Det är ett väggdon och ett takdon. Frånluftsdonen kommer också från Fläktwoods och är 
av modellen VEF (Fläktwoods, 2012b). Alla luftdon är injusterade för att inte ge för höga 
ljudnivåer. Se bilaga 6 för exakta injusteringslägen. 

7.2.1 Spårgasmätning	
För att kontrollera luftomsättningen i det färdiga huset kan en spårgasmätning utföras. Denna 
mätningsmetod fungerar på så sätt att en känd koncentration spårgas sprids ut i huset. 
Koncentrationen mäts sedan efter olika tidsintervall. Ett antal värden är beräknade för att man 
ska kunna kontrollera att de verkliga ventilationsflödena stämmer med de avsedda. I detta fall ska 
koncentrationen mätas efter 30 minuter, en timme och två timmar. Om de uppmätta värdena 
stämmer med de beräknade fungerar ventilationen på rätt sätt. Om det verkliga ventilationsflödet 
är lägre än det avsedda kommer högre koncentrationer uppmätas än de beräknade. Se bilaga 7 för 
beräkningar. 

7.3 Sanitet	

7.3.1 Tappvatten	
Tappvatten går i två huvudgrenar, en till köket och badrummet på nedervåningen som ligger vägg 
i vägg och en till badrummet på övervåningen. En mindre gren finns även i tvättstugan för 
tvättmaskin och tvättställ där. Servisledningen går från gatan där kommunalt vatten finns 2 m 
under marknivå med ett tillgängligt tryck på 550 kPa. Servisen går in i huset i tvättstugan där 
värmepumpen står.  

Varmvattnet värms i värmepumpens varmvattenberedare som har en volym på 180 liter. 

Vid dimensionering av fördelningsledningar till badrummen har sannolikhetsflöden beaktats men 
minsta tillåtna dimension dessa har ej valts då det skall finnas möjlighet för flera personer att 
använda badrummen samtidigt, vilket inte är ovanligt i en småbarnsfamilj. Därmed är de flesta 
fördelningsledningar i huset dimensionerade för ett flöde på 0,7 l/s. När servisledningen sedan 
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dimensionerats har den dimensionerats för det summerade normflödet på 1,4 l/s och inte på 
sannolikhetsflödet 0,5 l/s då detta skulle innebära att servisen hade ett mindre dimensionerande 
flöde än fördelningsledningarna i huset. 0,5 l/s antas dessutom vara ett för lågt flöde för att 
kunna försörja en villa med vatten då det inte skulle räcka till t.ex. dusch, badkar och tvättställ 
samtidigt. En servisledning av PEM-rör med innerdimensionen 32,6 mm väljs. Största tryckfall i 
systemet inträffar i sträckan fram till diskbänken i köket. Se bilaga 8 för beräkningar och tabeller. 

Till hela tappvatten systemet har blandare från Mora Armatur valts. Dessa kräver ett tryck på 
mellan 50 kPa och 600 kPa (Mora Armatur, 2012). Högsta tryck vid ett tappställe är drygt 
400 kPA och lägsta är 320 kPa, se bilaga 8. Vid tappställena fås av de tillgängliga trycken och de 
valda armaturerna ett flöde på mellan 0,1 och 0,15 l/s. Detta kan tyckas vara låga flöden men de 
valda blandarna är så kallade snålspolande armaturer och är utformade för att ge lägre flöden. 
Den valda badkarsblandaren har ett flöde på cirka 0,35 l/s. För exakta flöden se bilaga 8.  
Köksblandaren väljs med diskmaskinsavstängning för att uppfylla branschens krav på enkel 
avstängning ovan bänk (Säker Vatten AB, 2011). Alla vatteninstallationer i huset skall utföras 
enligt Säker Vatten.  

7.3.2 Spillvatten	
Vid dimensionering av spillvattenrör har Bilaga B ur Dimensionering av Spill- och 
Dagvattenledningar (Enligt Byggvägledning 10) använts samt VVS Företagens Teknikhandbok 
(VVS Företagen, 2011). Minsta fall för luftade samlingsledningar har bestämts med Diagram 1, se 
bilaga 9. Anslutningsledningarna förläggs med ett minimumfall på 10 ‰. Spillvattenrören i 
badrummet på övervåningen går först rakt ner och fortsätter sedan horisontellt i arbetsrummets 
undertak. Detta har gjorts möjligt genom en sänkning av taket i arbetsrummet från 2,60 m, till 
2,45 m, vilket ger utrymme att dra spillvattenledningarna utan att göra ingrepp i det bärande 
bjälklaget. Ledningarna luftas med en luftningsledning som går upp genom yttertaket. På 
nedervåningen dras spillvattenledningarna ner under plattan. Där finns gott om utrymme för det 
nödvändiga fallet på ledningarna. Systemet luftas med ytterligare en ledning vid badrummet på 
nedervåningen. Se bilaga 9 för beräkningar och tabeller. 

Då huset ligger nära bergytan är det omöjligt att gräva ner spillvattenledningen från huset ner på 
frostfritt djup i marken. För att förhindra att spillvattnet fryser under vintern krävs god 
rörisolering. Som komplement kan värmekablar också komma att bli aktuella.  

7.4 Dagvatten	
Dagvattenhantering sker med hängrännor och stuprör som via rör nedgrävda i marken leder ut 
vattnet på tomten där vattnet sedan infiltreras i marken ut mot sjön. Avrinningen från uppfarten 
filtreras rakt ner i marken. 

7.5 El	
Elsystemet i huset skiljer sig från traditionella elsystem i och med att en helt annan 
systemarkitektur används då huset har ett intelligent styrsystem. Vid dimensionering av 
eleffektbehov och huvudsäkring har dock tagits hänsyn till samma dimensionerande faktorer som 
grundar sig på användning och behov. Vid effektbehovsberäkningar har en lista med den mest 
effektkrävande utrustningen i hemmet ställts upp och de individuella effektbehoven har 
summerats för att få ett totalt effektbehov. Den mest krävande utrustningen är spisen 
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(induktionsspis) som har dimensioneras för ett behov på 10 kW. Utöver spisen har utrustning 
som t.ex. bergvärmepump, ventilationsaggregat, tvättmaskin, torktumlare beaktats. All extern 
utrustning som ansluts till vanliga vägguttag, t.ex. datorer, kaffebryggare etc. beaktas ej och tas 
inte med för beräkning av huvudsäkring. Detta beror på att sannolikheten att husets totala 
effektbehov kommer upp i högre nivåer är mycket liten. Undersäkringar används för de enskilda 
elgrupperna som löser ut om effektbelastningarna på dessa blir för stora. Totala effektbehovet för 
huvudsäkringen beräknas till 18 kW. Denna skalas ner med en sammanlagringsfaktor på 0,7.  
Detta ger en nödvändig huvudsäkring på 20 Ampere. Se bilaga 10 för beräkningar.  
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8 Fukt	
Beräkningar på fuktfördelningen i husets konstruktionsdelar har gjorts för att kontrollera att 
kondens inte uppstår. Det har konstaterats att den relativa fuktigheten i ytterväggar, yttertak och 
grund inte överstiger 100 % i något av fallen, vilket betyder att det är mycket låg risk för kondens 
i konstruktionen. Detta beror på att en diffusionstät PE-folie placerats nära insidan på 
konstruktionen vilket förhindrar att fukt inifrån tränger ut. Dessutom har väggar och tak 
ventilerade luftspalter som ventilerar bort fukt som kommer både inifrån och utifrån. De formler 
och den materialdata som använts har tagits från Lectures on Building Physics (Johannesson, 
2011). Golvvärmen på nedervåningen bidrar starkt till att den relativa fuktigheten är låg i 
grundkonstruktionen då betongplattan värms. Golvvärmen kommer även hjälpa till att torka ut 
byggfukt. 

Det är mycket viktigt att PE-folien inte punkteras och att stor omsorg läggs på att skarvar och 
hörn blir täta. Vid fönster måste folien vikas in under bottningslisten så att konstruktionen blir så 
tät som möjligt. Detta är viktigt både ur fukt- och energisynpunkt. Den innersta regelstommen 
bildar ett visst avstånd till PE-folien så att den inte punkteras av att de boende skruvar eller spikar 
i väggen. Se bilaga 11 för fuktberäkningar. 

9 Kostnadsbedömning	för	huset	
En kostnadsbedömning för huset har gjorts och resultatet visar att det skulle kosta omkring 2,7 
miljoner kr att bygga, exkl. inköp av tomt. De största kostnaderna är ytterväggarna och taket. 
Därefter kommer det intelligenta styrsystemet, fönster, parkettgolv i ek, borrning för bergvärme 
och grundplatta. Se bilaga 12 för beräkningar. Det hade funnits många sätt att minska 
kostnaderna för huset men det hade i många fall lett till ökade energikostnader och minskad 
komfort för de boende.  
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10 Intelligent	styrning	
Hemautomation, eller intelligent styrning av hem, är ett område inom bostadsbyggande som får 
allt större uppmärksamhet och betydelse vid nybyggnation och renoveringar även om det ännu ej 
slagit igenom hos den breda massan. Intelligenta styrsystem finns idag i de flesta fastigheter i 
någon form. T.ex. är värmesystemet oftast kopplat till en termostat som reglerar 
värmeproduktionen, badrumsfläktar kan slå på vid hög fukthalt eller rörelsedetektorer kan styra 
utebelysning. Med intelligent styrning i ett hem syftas dock här på att installationer och apparatur 
i hemmet är kopplade till varandra i ett slags nätverk och interagerar med varandra vilket 
möjliggör mer avancerad och flexibel styrning. Datorkraft möjliggör smart och optimerad 
automatisk styrning samtidigt som det ger goda förutsättningar för brukarna att själva styra 
hemmet på ett enkelt och bekvämt sätt via t.ex. sina smarta telefoner. De vanligaste 
tillämpningarna av ett sådant system är reglering av belysning och rumsklimat baserat på tid på 
dygnet och användarbehov. De flesta system kan utöver elstyrning ofta hantera även tele-, 
internet-, och mediakommunikationer. 

10.1 Systemtuppbyggnad	i	korthet	
Ett hemautomationssystem, eller intelligent styrsystem, kan kort beskrivas bestå av tre olika delar; 
sensorer (inputs), aktorer (outputs) och ett nätverk som binder ihop dessa. Sensorerna är 
komponenter där systemet tar in information och kommandon utifrån. Exempel på sensorer är 
termometrar, lysknappar och 
rörelsedetektorer. Aktorerna är sedan de 
komponenter som agerar och utför 
kommandona. De enklaste aktorerna i 
ett system är brytaktorer och 
dimmeraktorer. Dessa tar emot 
information från t.ex. en vippa, en 
sensor som säger att de ska släcka eller 
dimra en lampa och aktorn utför då 
kommandot. Sensorerna och aktorerna, 
är tillsammans med övrig nödvändig 
apparatur kopplade till ett gemensamt 
nätverk för att de ska kunna interagera 
med varandra. Detta nätverk kan ha lite 
olika utformning men är antingen 
trådbundet eller trådlöst. För exempel på 
ett trådbundet system se figur 8. Vid 
mer avancerad styrning och i fall då aktorer och sensorer inte klarar av de funktioner som 
eftertraktas kan en s.k. PLC (Programmable Logic Controller) kopplas till systemet. En PLC kan 
kort sägas vara en programmerbar datorenhet som kan användas för att t.ex. styra tidsscheman 
för belysning. 

10.2 Systemteknologier	
Nedan följer en kort överblick över de vanligaste systemen för hemautomation. Denna studie har 
sedan legat till grund för vilket system som valts till huset och behandlats djupare. 

Figur 8 - Figur som schematisk visar uppbyggnaden av 
hemautomationstekniken KNX (KNX-France, 2012). 
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10.2.1 	X10	
X10-kommunikationsstandarden är en av de äldsta teknikerna som finns för hemautomation och 
grundar sig på en industristandard med samma namn från 1970-talet. Kommunikationen sker 
främst via befintliga strömkablar men det finns även möjlighet för radiobaserad styrning. 
Utnyttjandet av det befintliga strömnätet öppnade upp dörrarna för hemautomation för fler då 
inga investeringar krävdes i någon separat infrastruktur för styrningen utan endast i 
styrutrustning. En begränsning med denna teknik är att det informationsflödet som systemet kan 
hantera på elnätet är begränsat. Systemet var tidigare känsligt för störningar i elnätet som t.ex. 
andra vanliga anslutna produkter kunde ge upphov till vilket kunde störa eller stoppa signalerna. 
Detta problem kan begränsas med hjälp av elektroniska filter som ansluts vid uttagen som 
eliminerar störningarna från ansluten apparatur (SmartHomeUSA, 2012).  

10.2.2 Universal	Powerline	Bus	(UPB)	
UPB är en standard som bygger på samma teknik som X10-systemet men tack vare att en annan 
sändningsteknik utnyttjas över elnätet är systemet mindre känsligt för störningar (Powerline 
Control Systems, 2003). Systemet har dock liksom X10-systemet den nackdelen att ju fler enheter 
man vill ansluta till systemet desto ”trängre” blir informationsflödet i elnätet och vid för stor 
belastning kan störningar fås vilket begränsar storleken på systemet. För villor är detta emellertid 
ett obefintligt problem. 

10.2.3 ZigBee	
ZigBee-teknologin baseras på ett öppet protokoll (standard för elektronisk kommunikation) för 
trådlös tvåvägs kommunikation mellan olika produkter inom industri och fastigheter och smart 
styrning av dessa. Teknologin, som baseras på trådlös radiokommunikation är framtagen av den 
icke-vinstdrivande organisationen ZigBee Alliance. De har satt upp riktlinjer för utvecklingen av 
teknologin som säger att tekniken ska vara energieffektiv, kostnadseffektiv och driftsäker (ZigBee 
Alliance, 2012). Systemet består av en tre grundkomponenter där den centrala är styrenheten 
genom vilken alla signaler koordineras. Routrar distribuerar dessa signaler till och från 
styrenheten till de så kallade slutenheterna, som också kan fungera som routrar. Slutenheterna är 
de enheter som antingen tar emot information, t.ex. via termometrar och brytvippor, eller utför 
kommandon, t.ex. dimrar belysning eller styr ventilerna på värmesystemet. Dessa enheter är 
oftast enkla att ansluta direkt till befintliga vägguttag. För att försäkra sig om att signalerna tar sig 
genom nätverket utnyttjas så 
kallad mesh-teknologi. Det 
innebär att signalerna sprider 
sig mellan 
noderna (routrarna) och kan 
vid större nätverk gå ett stort 
antal vägar vilket gör att 
signalen fortfarande kan ta 
sig fram även om t.ex. en 
router skulle sluta fungera 
(ZigBee Alliance, 2012). Se 
figur 9. Detta gör att ju 

Figur 9 - Schematisk bild på hur ZigBee utnyttjar så kallad mesh-teknologi för 
kommunikation mellan enheter (Brian, et al., 2007). 
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större system och ju fler enheter, desto säkrare blir systemet. All kommunikation sker dessutom 
krypterat vilket gör det svårare att t.ex. hacka systemet.  

I enkla fall, med få enheter och korta avstånd, kan slutenheterna kommunicera direkt med 
varandra och något behov av någon central enhet eller routrar finns då ej. Detta gör att små 
system kan ha en relativt billig grundinvesteringskostnad då ingen dyr styrenhet etc. krävs. 
Systemet kan senare byggas ut efter behov och önskemål.  

ZigBee-Alliance har sedan dess start 2003 vuxit kraftigt och idag är flera hundra företag 
medlemmar i alliansen, däribland den nederländska elektronikvaruproducenten Philips och det 
svenska företaget NEXA. NEXA använder tekniken för produkter för trådlös styrning av t.ex. 
motorvärmare och belysning. I Sverige har teknologin dock inte riktigt nått den bredare massan 
och används inte i någon vidare utbredning i bostäder. Sedan ett antal år tillbaka finns dock 
världens största ZigBee-nätverk i Göteborg. Detta efter att Göteborg Energi AB 2007 valt att gå 
över till att använda trådlösa elmätare som utnyttjar ZigBee-protokollet för de cirka 270.000 
bostäderna de förser med el i Göteborg (Sharma & Dillon, 2007).  

10.2.4 Z‐wave	
Z-wave är uppbyggt på samma sätt som ZigBee men utnyttjar ett annat protokoll för sin trådlösa 
kommunikation. Största skillnaden mellan Z-Wave och ZigBee är att de enheter som det är 
möjligt att kontrollera i ett system är betydligt mer begränsat för Z-Wave. I ett traditionellt system 
stödjer Z-wave användande av upp till 232 enheter vilket kan vara begränsande i en större 
fastighet men oftast är fullt tillräckligt för de flesta hem. 

10.2.5 Insteon	
Insteon-tekniken liknar delvis UPB-tekniken där det befintliga elsystemet utnyttjas. Men utöver 
detta används även radioteknik vilken möjliggör trådlös kommunikation. Systemet blir mycket 
tillförlitligt då alla enheter kan både ta emot signaler och sända. När en enhet tar emot en signal 
sänder den ut samma signal så att signalen vidarebefordras tills den når målenheten. Målenheten 
sänder då in sin tur ut en signal för att bekräfta att signalen är mottagen. På detta sätt fås 
bekräftelse på att ett önskat kommando är utfört och att systemet fungerar (SmartLabs Inc, 
2012). Systemet är lättkompletterat och för att ansluta en ny enhet parar man enkelt ihop den 
med centralenheten eller, om en sådan inte finns, med den enhet man vill att den interagerar med. 

10.2.6 KNX	
KNX är en kommunikationsstandard för hem- och fastighetsautomation. Systemen utformas 
som bussningssystem. Ett bussningssystem kan kort sägas vara ett system som skickar data 
mellan olika komponenter, som t.ex. mellan en lysknapp och en strömbrytare. Kommunikationen 
kan ske trådlöst eller trådbundet via en så kallad buss. Det vanligaste i nybyggnationer är att 
systemet utformas trådbundet då detta ger högre driftsäkerhet. Enstaka trådlösa enheter, t.ex. 
vippor, kan dock med fördel utnyttjas för att slippa dra bussen i hela huset. En stor skillnad 
jämfört med ett traditionellt elsystem är att det inte går 230V-ström till lysknappar, termostater 
m.m., då inga tändtrådar behövs, utan endast svagströmsbussningsledningar. Signalerna i 
bussningssystemet skickas till en styrcentral där olika aktorer och andra komponenter reglerar 
strömmen ut i huset. KNX är en öppen standard som ägs av KNX Association. Systemet är en 
väl utbrett i både Europa och Nordamerika (Lux, 2011). Alla KNX-produkter programmeras via 
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ett verktyg kallat ETS som utvecklats av KNX Association. Detta gör att KNX-produkter från 
olika tillverkare kan installeras av en och samma person med ETS-kompetens. 

10.2.7 Building	Automation	and	Control	Network	(BACnet)	
BACnet är ett standardprotokoll som liksom KNX huvudsakligen utnyttjar bussningsteknik med 
svagströmsledningar. BACnet har sitt ursprung i USA och släpptes där 1996 med fokus mot 
optimering av industriella processer och drift av större fastighetsbestånd. BACnet har idag 
relativit stor spridning inom industrin och storskaliga fastighetsbestånd där central styrning är av 
vikt för att ge smidig styrning och översikt över komplicerade processer.  Systemet funkar även 
för hemautomation men har i Europa hamnat i skuggan av KNX-tekniken.  

10.2.8 Intelligent	Home	Control	(IHC)	
Intelligent Home Control, förkortat IHC, är ett för hemautomation specifikt utvecklat system. 
Tekniken liknar till sin systemuppbyggnad mycket KNX-tekniken och utnyttjar aktorer och 
sensorer som är sammankopplade via en buss. Trådlös teknik kan även utnyttjas för t.ex. enkel 
placering av vippor. Tekniken kan via sin något enklare uppbyggnad än KNX-system vara ett 
billigare och lämpligare systemval än KNX för intelligent styrning av villor (Tekniska Byrån, 
2011). Systemet är dock mer begränsat i utbredning. I Sverige marknadsfördes systemet tidigare 
av Schneider Electric men rättigheten till tekniken ägs idag av ELKO och tekniken marknadsförs 
i form av Elko Living System som en helhetslösning för hemautomation riktat till 
enfamiljsbostäder (LS ConsulTech, 2012). Utbudet och valfriheten begränsas dock av att ELKO 
äger rättigheten till tekniken i Sverige och man är låst till ELKO som systemleverantör. 
Framtiden för tekniken kan ses som mer oviss än för KNX. 

10.2.9 Övrigt	
Utöver dessa system finns ett flertal andra system som bygger på liknande tekniker t.ex. 
Lonworks, Lonmark, Modbus och OPC. Dessa behandlas ej djupare då de inte har någon vidare 
utbredning i hemautomationssammanhang.   

Alla de större tillverkarna av t.ex. värmepumpar och radiator- och golvvärmesystem har idag egna 
intelligenta styrsystem. Dessa kan ofta vara nog så effektiva som andra externa system och 
betydligt billigare då de ofta är integrerade redan från start när man köper deras system. De är 
även ofta användarvänliga och det krävs heller inte installatörer med någon speciell kunskap på 
området för att programmera systemet. Många av dessa producentspecifika intelligenta styrsystem 
kan idag styras med en smart telefon och förgjorda energibesparingsprogram kan väljas med ett 
knapptryck. Begränsningarna i dessa system ligger i att de oftast inte är kompatibla med annan 
intelligent styrning och det är svårare att förutspå hur framtiden ser ut för dessa.  

10.3 Systemval	
För den avancerade styrningen i småhuset väljs KNX. Detta på grund av att det är en så pass 
utbredd standard. Greger Sandström, JM:s expert på smarta hem, säger att KNX är en utbredd 
ISO-standard och att fler och fler elektriker utbildar sig i att installera och felsöka KNX (Åslund, 
2010). Det gör att ett hus i Sverige med ett KNX-system blir enklare att underhålla och blir 
lättare att serva om något skulle gå sönder. De andra systemen som beskrivs ovan är också i flera 
fall utbredda standarder på flera håll i världen men där är problemet att producenterna ofta har 
olika programmeringsverktyg vilket gör dem svårare för elektriker att installera (Åslund, 2010). I 
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och med att alla KNX-produkter kan programmeras med ETS kan alla elektriker som har den 
utbildningen installera alla olika KNX-produkter. Den stora utbredningen av KNX har lett till att 
ett stort antal tillverkare har anammat tekniken och idag erbjuder en stor mängd produkter 
kompatibla med systemet. Detta skapar stor valfrihet i utformandet av systemet då produkter 
från olika tillverkare med full kompabilitet kan utnyttjas i samma bussningssystem. 

I befintliga byggnader kan trådlösa alternativ som ZigBee vara att föredra då dragning av 
bussningsledningar kan bli komplicerat och dyrt. Detsamma gäller om man endast vill kunna 
styra viss belysning i ett hus, då de trådlösa systemen kan ha en lägre investeringskostnad och är 
smidigare att installera. Nackdelen är att få svenska tillverkare har produkter som är kompatibla 
med dessa system. 

I stora fastigheter där styrsystemen blir väldigt stora används nästan alltid trådbunden 
bussningsteknik för de centrala funktionerna för att klara av all den datatrafik som rör sig i 
systemet. Ofta kan de olika systemteknologierna, eller protokollen, utnyttjas tillsammans via så 
kallade gateways som översätter en signal enligt ett protokoll till en signal för ett annat protokoll. 
Detta är i regel inte nödvändigt i de flesta mindre system, såsom villor, men kan bli aktuellt i 
riktigt stora system såsom t.ex. gallerior (Rennel, 2008) 

10.4 KNX		

10.4.1 Bakgrund	
KNX är det idag ett av största styrsystem på marknaden som kommit att bli en standard i Europa 
för intelligent styrning inom både industrin och fastighetsbranschen. Än så länge är det främst 
större fastigheter som utnyttjar systemet då tekniken kräver relativt stora investeringar och 
systemet kan tyckas väldigt avancerat för många. Men med fler elektriker utbildade på området 
och sjunkande hårdvarupriser letar sig tekniken idag in i allt mindre fastigheter och har nått 
villamarknaden där den dock ännu inte fått något riktigt 
genomslag. 

KNX-standarden baseras på ett antal äldre 
kommunikationsprotokoll och gick tidigare under 
namnet EIB(European Intelligent Bus) som i sin tur 
baseras på en teknik som utvecklades i främst Tyskland 
under slutet av 80-talet. Då såg ett antal företag med 
Siemens i spetsen potentialen i ett gemensamt system för 
intelligent styrning av elsystem och i och med i hopslagningen av dessa såg EIB dagens ljus. Det 
franska systemet BatiBus kom även det att ingå och tillsammans så utgjorde EIB och BatiBus den 
teknik som såsmåningom kommit att få namnet KNX (Lux, 2011).  

Tekniken ägs idag av KNX Association som verkar för utveckling av tekniken och är även den 
organisation som tillverkare som utnyttjar tekniken gemensamt är sammanslutna i. 
Organisationen verkar också som certifierande organ för KNX-produkter. Det vill säga alla 
produkter som önskas få ett certifikat för att det är KNX-kompatibelt måste uppfylla ett antal 
krav. Kraven kan kort nämnas vara två stycken. Produkten ska dels kunna förstå KNX-
protokollet, d.v.s. använda samma kommunikationsspråk som andra KNX-produkter, och dels så 
ska produkten kunna programmeras via den gemensamma programmeringsprogramvaran ETS 

Figur 10 Officiell KNX-logotype (KNX, 2010)
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som utvecklats av KNX Association för att ge ett uniformt verktyg för programmering av KNX-
system i hela världen.  

10.4.2 Utbredning	
KNX är idag det system för hemautomation som är mest utbrett i Sverige (Reiman, 2012). Av alla 
system som säljs idag är ungefär hälften system i större fastigheter och hälften i privata bostäder. 
Det är främst exklusivare nybyggda villor som idag utrustas med KNX och då oftast på initiativ 
från byggherren. Inga småhustillverkare har ännu tagit till sig tekniken och erbjuder intelligent 
styrning till sina kunder varför utbredningen ännu är ganska begränsad. Det saknas idag en bra 
organisation för att marknadsföra och sälja in tekniken och många privatpersoner som bygger 
nytt är omedvetna om att den finns. Enligt Max Reiman, elkonsult på Elarkitektur AB och 
teknikspecialist vid elinstallatörernas organisation EIO och tidigare teknisk chef för 
kontrollsystem i Stockholm på Schneider Electric, är det detta, mer än de höga kostnader som 
ofta förknippas med systemen som gör att intelligent styrning i småhus ännu inte slagit igenom. 
Efterfrågan ökar dock hela tiden och även mer vanliga villor börjar byggas med tekniken.  

10.4.3 Kommunikationsmedier	
Den absolut vanligaste tekniken med vilken man förbinder sådana här intelligenta styrsystem är 
med den så kallade bussen som är en speciell lågspänningskabel där all kommunikation sker 
digitalt mellan komponenterna i systemet. Denna utformning används vid i stort sett all 
nybyggnation där bussningskablarna kan integreras lika lätt i byggnaden som ett vanliga elkablar. 
Att etablera ett trådbundet bussningssystem kan dock vara besvärligt när man vill implementera 
tekniken i en äldre byggnad. KNX-tekniken erbjuder här, till skillnad från många konkurrerande 
bussningssystem, en rad andra möjligheter varigenom kommunikationen kan ske. De trådlösa 
kommunikationstekniker som utnyttjas är i första hand radiovågor och IR-vågor där 
radiotekniken ger en relativt lång räckvidd och täcker de flesta behov och avstånd i en 
enfamiljsvilla. IR kan utnyttjas för att via fjärrkontroll styra en funktion i ett rum. Andra tekniker 
som kan användas är Bluetooth och WiFi. I befintliga hus finns även möjlighet att istället för ett 
separat bussningssystem med signalkablar etc. utnyttja det befintliga elnätet i huset för 
kommunikation mellan komponenter. Detta är möjligt med hjälp av små komponenter som 
ansluts till de befintliga vägguttagen och sedan skickar signaler mellan varandra via elnätet. Denna 
uppbyggnad är ofta betydligt billigare än en traditionell uppbyggnad med bussningskablar då inga 
dyra investeringar behöver göras på någon ny kommunikationsinfrastruktur. Ett annat 
kommunikationsmedium som kan användas är Ethernet, som dock kräver att anslutna 
komponenter får elförsörjning på annat sätt än via signalkabeln. För stora system där mycket data 
behöver distribueras över större avstånd kan fiberkablar användas. Detta är dock aldrig 
nödvändigt eller ekonomisk försvarbart för en mindre villa utan endast aktuellt i stora 
anläggningar såsom t.ex. stora industrier och flygplatser. 

 

10.4.4 Systemarkitektur	
KNX-system kan ha två huvudsakliga typer av systemarkitekturer, centraliserad eller 
decentraliserad. Vanligast är dock att en blandning av dessa utnyttjas för att bäst passa 
förutsättningarna i en fastighet. 
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Centraliserad topologi, även kallat stjärntopologi, är en systemarkitektur där styrkomponenterna 
sitter grupperade tillsammans i en central. Från denna central sker sedan all styrning av huset där 
varje funktion, t.ex. en belysningsarmatur, har sin egen strömkabel från den aktor som den styrs 
av i centralen. Centralen styrs av sensorer som sitter utspridda i varje rum och är kopplade till en 
KNX-bussningskabel.  

Vid decentraliserad topologi förläggs styrkomponenterna utspridda i anslutning till de funktioner 
de styr. Denna teknik utnyttjas i större system som kännetecknas av mycket komponenter och 
långa avstånd. Detta kan dels göra det svårt att få plats med alla komponenter i en central och ger 
dels långa kabeldragningar. En förutsättning för att denna utbyggnad ska fungera smidigt är att 
det finns utrymme för styrkomponenterna i anslutning till varje lokal. 

Centraliserad topologi är den utformning som är vanligast när systemet integreras i mindre 
fastigheter och villor då avstånden och komponenterna oftast är begränsade vilket gör att allt 
ryms i en central. I en större fastighet kan denna förläggningstopologi vara opraktisk då systemet 
kan utgöras av tusentals komponenter och långa avstånd. En decentraliserad topologi funkar då 
bättre och leder till mindre kabeldragningar och billigare investering. I praktiken är en blandning 
av de två oftast bäst. 

10.4.1 Systemkomponenter	
 

I följande text redogörs för de olika 
komponenterna och deras roll i ett KNX-
system. 

 

 

10.4.1.1 Buss		
Bussen är den kabel som utnyttjas för att knyta samman systemets alla komponenter och 
varigenom både styrning och strömförsörjning till och mellan komponenterna sker. En KNX-
buss arbetar med en likströms klensäkerhetsspänning(SELV) på 24 -30V. KNX-bussen består av 
två par ledare. Vid installation är det endast ett par som vanligtvis används. Det andra paret är 
endast ett reservpar men kan även användas om ytterligare behov skulle uppstå. (KNX-Sweden, 
2009) 

10.4.1.2 Strömförsörjare/Spänningsmatare	
För att kommunikationen i bussen skall vara möjlig kräver varje KNX-system en så kallad 
spänningsmatare. Denna komponents enda funktion, som dock är helt nödvändig för att 
systemet skall fungera, är att den spänningssätter KNX-bussen. Spänningsmataren ansluts till det 
vanliga elnätet och sätter en spänning på 24-30V i bussen. Denna spänning klarar även av att 
försörja de flesta övriga komponenter i systemet med nödvändig el. Vid stora och månggrenade 

Figur 11 - Exempel på KNX-komponenter 
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KNX-system kan flera spänningsmatare vara nödvändiga för att kunna spännings sätta hela 
bussen. 

10.4.1.3 IP‐Router	
IP-router används för att systemet skall kunna övervakas och kontrolleras externt över internet 
via datorer och mobiltelefoner och det är vanligt att programmering av system sker just via denna 
komponent. Med flera routrar kan även signaler från ett separat KNX-system överföras via t.ex. 
LAN till ett annat system och vice versa (Schneider Electric, 2012). 

10.4.1.4 Gateway	
Så kallade gateways är komponenter som möjliggör kommunikation mellan KNX och andra 
kommunikationsstandarder och intelligenta styrsystem. Detta är vanligt i större system som har 
byggts ut i omgångar där man vid nyutbyggnad gått över till att använda en annan kanske bättre 
kommunikationsstandard. En gateway gör då att dessa båda system kan styras tillsammans. I 
vanliga bostadsfastigheter behöver man oftast inte utnyttja olika tekniker och gateways är då ej 
nödvändiga. För avancerad styrning av belysning är DALI(Digital Addressable Lighting 
Interface) en vanlig teknik som kompletterar KNX och då behövs en KNX–DALI-gateway för 
att systemen ska vara kompatibla med varandra. I övrigt är KNX-USB-gateways vanliga och gör 
att det enkelt via en USB-kabel är möjligt att ansluta en dator till systemet för att t.ex. uppdatera 
och programmera systemet.  

10.4.1.5 Logikenhet	
I större system där mer avancerade funktioner eftertraktas kan en logikenhet användas. 
Logikenheten kan förprogrammeras till att styra funktioner såsom belysningsscheman och 
energibesparingsprogram. Denna komponent är för mindre system ej nödvändig men möjliggör 
mer avancerad styrning och för stora system används ofta ett stort antal logikenheter för att 
optimera styrningen för att uppnå så stora besparings- och komfortvinster som möjligt. Enheten 
kombineras ofta med ett radiour om tidsstyrningen ej är inbyggt för att ge förenklad 
programmering av funktioner på dygns-, vecko-, och årsbasis.  

10.4.1.6 Sensorer	
Sensorerna är de komponenter varigenom systemet tar in information och genom vilka styrning 
av systemet vanligtvis sker. Denna grupp av komponenter finns i en mängd olika varianter men 
kan översiktligt delas in i kontrollpaneler, vippor, rumstermostater, radiour, mätutrustning och 
olika typer av detektorer och larmutrustning såsom rörelsedetektorer.  

Vipporna kan ha en mängd olika utseenden och funktioner och kan se ut som en enkel vanlig 
lampvippa. Vanligt är dock att man använder vippor med fyra knappar eller mer och där varje 
knapp programmeras för att styra en viss funktion, t.ex. dimra belysning, aktivera ett scenario etc. 
Mer avancerade vippor kan också ha en skärm som visar diverse information såsom t.ex. 
rumstemperatur. 

Vanligt i hus är även att man utöver vipporna styr systemet via en större kontrollpanel centralt 
lokaliserad i huset för att lätt få god överblick över och kunna styra hela systemet. 
Kontrollpanelerna utformas ofta som pekskärmar och kan utöver att ge tillgång till KNX-
systemet även ge åtkomst till nyheter och annan media på internet. Surfplattor och smarta 
telefoner kan med gott resultat även användas som portabla kontrollpaneler. 
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Olika typer av detektorer har kommit att bli standardutrustning i de flesta KNX-system som 
installeras idag då dessa automatiskt kan styra många av funktionerna i den här typen av system. 
Närvarodetektorer kan t.ex. styra belysning och ventilation baserat på om det är personer i ett 
rum eller inte. Det kan också vara trevligt att ha en närvarodetektor vid entrén så att belysningen 
tänds när man närmar sig. Ljusdetektorer kan utnyttjas för att automatiskt sätta på och stänga av 
eller reglera belysning beroende på hur ljust eller mörkt det är ute. I konferenslokaler och andra 
lokaler där många personer kan befinna sig kan även utnyttja koldioxidsensorer som känner när 
nivån av koldioxid blir för hög och ökar då ventilationen. I industrier och arkiv där det är viktigt 
att hålla ett konstant klimat kan även fuktsensorer utnyttjas så ventilationssystemet exakt kan 
reglera klimatet. 
Det är vanligt att man kombinerar olika typer av sensorer för olika former av larmsystem som 
t.ex. tjuvlarm och brandlarm. Skulle larmet gå igång finns också möjligheten att ha 
förprogrammerat hur systemet ska agera. Det kan t.ex. vara att all belysning tänds om 
brandlarmet utlöses för att underlätta utrymning samtidigt som fastighetsägare och 
räddningstjänst larmas.  

För att kunna övervaka fastigheters olika former av förbrukning är det vanligt med olika typer av 
sensorer och mätare som kan logga data om t.ex. el-, energi-, och vattenförbrukning. Dessa data 
kan sedan automatiskt presenteras överskådligt för brukaren och ge denne indikationer om både 
de löpande kostnaderna och det aktuella ekologiska fotavtrycket. Det sistnämnda är dock främst 
något som kontor och anläggningar med miljöprofil utnyttjar. En annan form av mätutrustning är 
vädersensorer/väderstation som t.ex. känner av utomtemperaturen så att värmeförsörjningen kan 
anpassa sig efter denna. Vindmätare är även bra att ha på sin väderstation om man har markiser. 
Om vinden blir för stark och det finns risk för att markiserna blåser sönder så kan en signal 
skickas till markisaktorn så att markiserna dras upp. Många moderna aktorer kan idag själva mäta 
strömförbrukningen så att separat komponent för elmätning inte är nödvändig. 

10.4.1.7 Aktorer	
Aktorer är komponenter som agerar på systemets styrsignaler och utför en handling, t.ex. släcka 
eller tända en lampa och hissa upp eller ner en markis. De vanligaste aktortyperna kan delas upp i 
brytaraktorer, dimmeraktorer, markis/persienn-aktorer och värmereglerande aktorer. 

Brytaraktorerna används för att slå av och på belysning genom att aktorn, när lampan är på, 
matar spänning i dess kabel och när lampan skall stängas av, bryter strömförsörjningen till 
lampan. Samma aktorer kan på samma sätt användas för att styra elen i vägguttag. 

Vill belysningen kunna dimras krävs en dimmeraktor som utöver att bryta strömningsmatningen i 
kabeln till lampan även kan reglera den spänning som matas fram. Detta sker med hjälp av 
inbyggda små transformatorer. 

För styrning av markiser, persienner och andra funktioner där olika typer av motorer används så 
utnyttjas speciella så kallade markis-aktorer. 

För värmereglering så finns olika former av ventil- och ställaktorer. Trådlösa ställdon som styrs 
av en aktor i centralen kan anslutas till radiatorventilerna så flödet genom dessa kan regleras. 
Motsvarande lösningar finns även för golvvärmefördelare. Möjlighet att styra eventuella 
shuntgrupper finns också.  
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10.4.1.8 	ETS	(Engineering	Tool	Software)	
ETS är ingen egentlig fysisk komponent i ett KNX-system men är ändå helt avgörande för 
systemets funktion. ETS är den gemensamma programvara som används för att installera och 
programmera alla KNX-system. Det är mycket tack vare detta verktyg som KNX-tekniken fått 
stort genomslag, då vilken ETS-kunnig elektriker som helst kan sätta ihop ett KNX-system med 
komponenter från olika leverantörer.  

10.4.2 Tillämpningar	
KNX kan utnyttjas i en mängd olika tillämpningsområden som t.ex. belysning, värme och 
ventilation, jalusier, ljud och säkerhet och övervakning. KNX är som system mycket flexibelt. Det 
kan användas i system som varierar i storlek från lägenheter till hotell till hela städer.  

I Salzburg i Österrike, se figur 12, används KNX 
för att styra hela stadens gatubelysning. Med 
hjälp av KNX kan belysningen styras av mörkret 
och kan slås på vid skymning eller vid dålig sikt. 
Hela systemet kostade endast 10250 Euro att 
projektera och bygga och miljöbesparingarna 
uppgår till 2,5 % av totala energiförbrukningen 
för gatubelysningen (KNX, 2011). 

Belysning är det vanligaste användningsområdet 
för KNX. Belysningsstyrning med KNX ökar 
både komfort och sänker energikostnader för 

användarna. I och med att dimning är mycket enkelt att implementera med KNX, är detta nästan 
standard vid installation av ett KNX-system. Det gör att lampor i en fastighet inte behöver gå på 
full effekt hela tiden, vilket både sparar energi och ger ökad komfort. Som beskrivs ovan kopplas 
en ljusarmatur inte direkt till en lysknapp utan till en aktor i styrcentralen. Den aktorn kan sedan 
styras av många olika vippor. Ytterligare en fördel är de trådlösa vipporna som kan sättas upp 
varsomhelst och programmeras att styra vilken lampa som helst. Det gör att belysningssystemet 
är lätt att komplettera i efterhand om användarna kommer på att de saknar något. 

Värme och ventilation är ett annat stort tillämpningsområde för KNX. Det används oftast i 
större fastigheter, då man vill kunna reglera temperaturen individuellt i varje rum, som t.ex. hotell 
eller skolor (KNX, 2011). Principen är exakt densamma för småhus, bara i mindre skala. Sensorer 
där man kan reglera t.ex. temperaturen i varje rum är kopplade till aktorer som i sin tur styr 
värmeförsörjningen. Då KNX kan programmeras att göra i princip vad som helst är det möjligt 
att styra temperaturen i varje rum inte bara med sensorer enligt användarnas specifika önskan då 
de vistas i rummet utan även automatiskt. Temperaturen kan styras enligt förprogrammerade 
scheman. T.ex. kan temperaturen sänkas på natten i alla rum som inte används och på dagen i 
hela huset, fram till dess att någon kommer hem o.s.v. Det är detta som möjliggör de största 
energibesparingarna med KNX. 

Ett annat användningsområde för KNX som inte ger några direkta energibesparingar är säkerhet 
och övervakning. Med KNX kan både inbrottslarm och brandlarm kopplas styrcentralen. Vid 
brand kan systemet koppla på all belysning för att underlätta evakuering, sätta igång eventuella 

Figur 12 - Salzburg city under natten, sett från Gaisberg.
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sprinklersystem och larma brandkåren. Vid inbrott kan polis larmas, dörrar låsas och information 
kan skickas direkt till fastighetsägarens telefon. Även övervakningskameror kan kopplas till 
systemet så att användarna kan vaka över huset när de är borta. 

I större fastigheter, främst kontorsfastigheter, används ofta kylsystem på sommaren. Då kan 
KNX användas till att styra dels systemen i sig men även solskydd i form av t.ex. jalusier. Det 
finns undersökningar gjorda som visar på att energibesparingar på upp till 60 % kan uppnås med 
solskydd (Bülow-Hübe, 2003). Med KNX kan jalusier styras efter hur stor solinstrålning som 
infaller på byggnaden. Markiser kan även styras med hänsyn till både sol och vind. I de fall då det 
blåser för mycket dras markiserna automatiskt in för att inte skadas. 

Något som kan komma att användas i framtiden är smart styrning av elkrävande apparater i 
hemmen. Idag finns ännu inte möjlighet, annat än för industrier, att debiteras för elen med priset 
som gäller just vid användningstillfället. Möjlighet till denna form av debitering kommer dock 
från och med oktober 2012 att vara möjlig för privatpersoner i Sverige. Detta enligt ett beslut 
från regeringen (Näringsdepartementet, 2012). När detta blir möjligt kan apparater såsom disk- 
och tvättmaskiner köras då elpriserna är som lägst, d.v.s. då elnätet är mindre belastat. Detta 
kommer inte bara leda till billigare elräkningar för konsumenterna utan även ett mer jämnbelastat 
elnät. För laddning av elbilar kommer detta vara mycket användbart, då bilarna kan laddas på 
natten då elen är som billigast (NordPool, 2012). 

 

10.5 Fältstudie	
För att få en djupare förståelse och inblick i hur KNX-system kan användas och utformas i en 
villa idag så görs studiebesök till några bostäder där tekniken används. Detta görs innan det egna 
systemet ges sin slutliga utformning. Under ledning av Max Reiman, elkonsult på Elarkitektur AB 
och teknikspecialist vid elinstallatörernas organisation EIO så görs studiebesök i två stycken villor 
utrustade med KNX ute på Ekerö. 
Utöver dessa två studiebesök under ledning av Max så utförs ytterligare ett studiebesök i en 
lägenhet för att se hur utformningen i en lägenhet kan skilja sig åt mot i en villa. 

10.5.1 Hus	1	
Det första huset som besöktes var en nybyggd souterrängvilla 
om två plan på totalt cirka 150 m2. KNX-systemet är i detta 
hus fortfarande under uppbyggnad men används för att styra 
belysning, uppvärmning, media och larm. Det första man 
noterar när man kliver in i hallen, förutom att det är högt till 
tak och att där sitter infällda spotlights istället för vanlig 
takbelysning är att det innanför ytterdörren inte finns någon 
vanlig vippa för att tända belysningen. Här sitter istället en 
stilren glaspanel med en display och ett vridreglage, via vilken 
man enkelt kan styra belysningen. Innanför hallen möts man 
av en öppen planlösning som knyter samman vardagsrum, 
matsal och kök. I dessa styrs de i taket infällda spottarna av 

Figur 13 - Vippa i matsalen som styr tre 
belysningsscenarier i matsalen och köket 
samt släcker dessa. 
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vippor med fyra stycken knappar som var och en representerar ett belysningsscenario, se figur 13. 
Matplatsen och köket styrs gemensamt med en vippa. Den första representerar belysningen över 
matbordet och den andra tänder spottarna i köket för att ge god arbetsbelysning. Den tredje 
knappen representerar ett mysigare belysningsalternativ där spottarna dimras ner. Den sista 
knappen släcker vid ett enkelt tryck alla spottar.  Vid ett enkelt vanligt knapptryck styr knapparna 
endast det aktuella rummet. Hålls en knapp in en liten längre stund (3-5 sekunder) kommer även 
det intilliggande vardagsrummet att omfattas av kommandot och KNX-systemet kan t.ex. släcka 
belysningen även där. I övrigt kan belysningen styras med vippor som ser ut som vanliga vippor. 
Dessa vippor kommunicerar trådlöst med en gateway i styrcentralen som sedan styr 
belysningsreläerna och dimmeraktorerna. Den trådlösa tekniken gör att vipporna lätt kan placeras 
på önskat ställe utan att el och kablar behöver dras. Förutom med hjälp av panelerna och 
vipporna kan systemet styras med en surfplatta eller en smart telefon. Via en KNX-applikation på 
telefonen kan hela huset styras. Med en enkel skakning av telefonen kan all belysning tändas eller 
släckas och med ett knapptryck kan även musikanläggningen styras. Det larm som huset utrustats 
med består förutom av rörelsedetektorer av magnetkontakter i varje fönster och dörr som märker 
om någon bryter sig in. Magnetkontakterna gör även att man i telefonen kan se om något fönster 
glömts öppet. 

10.5.2 Hus	2	
Det andra huset som besöktes var 
även detta en souterrängvilla på cirka 
150 m2 där KNX används för att 
styra all belysning och golvvärme. 
Det första man möts av när man 
kliver in genom entrén är en svart 
kontrollpanel på väggen. Vid 
beröring tänds denna och man får 
direkt tillgång en rad scenarier, se 
figur 14. T.ex. finns där en knapp 
som heter ”Hejdå huset”. Denna 
knapp används när siste man lämnar 
huset och släcker då ner all belysning 
i huset. Panelen ger även tillgång till 
aktuell driftinformation. Runt om i 
resten av huset sitter i varje rum en 
mindre panel som styr både belysning 
och reglerar värmen i respektive rum. 
Denna ger information om aktuell 
rumstemperatur och vilken belysning 
som är på. Värmereglagen i rummen 
skickar styrsignaler till en aktor som 
sitter i golvvärmeförsdelningsskåpet 
och reglerar flödesventilerna för de 
olika slingorna, se figur 16. Utöver 
vippor för att styra belysningen finns Figur 14 - Styraktor för golvvärmefördelare 

Figur 15 - Huvudkontrollpanel i hall
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ett flertal rörelsedetektorer, t.ex. i badrummet, som tänder om någon går in och släcker efter en 
stund om ingen verkar vara kvar.  

Styrcentralen i huset är lokaliserad till ett förråd i källaren, se figur 15. Centralen tar relativt stort 
utrymme i anspråk jämfört med en traditionell elcentral. De fyra översta raderna består dels av en 
spänningsmatare  och dels av reläer som styr belysning. Under sitter komponenter som styr 
värme och ventilation. Ett antal komponenter sköter uppkoppling mot internet villket ger 
möjlighet att styra via surfplattor och telefoner. De tre nedersta raderna är vippsäkringar och 
jordfelsbrytare.  

Förutom plats för komponenter kräver 
centralen även utrymme för kopplingar och 
kablage som kopplar ihop komponenterna 
och går ut i huset, se figur 17. Vidare krävs 
enligt branschnormer ett visst 
ryggningsavstånd framför elcentralen. 

 

 

.  

  

Figur 17 – Kopplingar och kablage i styrcentral Figur 16 - Styrcentral
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10.5.3 Lägenhet	
Utöver de två villorna gjordes i egen regi ett studiebesök i en nyrenoverad etagelägenhet på 
160 m2 i Täby. Ägaren valde där, att när elen ändå var tvungen att dras om, uppdatera elsystemet 
och utrusta lägenheten med ett KNX-system för styrning av all belysning. Värmereglering med 
hjälp av KNX var inte aktuellt då uppvärmningssystemen i 
huset, såsom i de flesta flerfamiljshus, är gemensamt och det 
finns lite utrymme för att utforma dessa system själv. 
Dessutom ingår för lägenheter, till skillnad från i villor, för 
det mesta uppvärmning och varmvatten i månadshyran och 
nyttan av reglering av rumsklimaten individuellt är mer 
begränsad.  

När man kliver in i hallen ligger köket till vänster och ett 
stort vardagsrum rakt fram. Direkt till höger om ytterdörren 
sitter en vippa med fyra knappar, se figur 18. Vippan styr 
olika scenarier för belysningen i hallen och på hela 
nedervåningen. Knappen uppe till vänster tänder upp 
belysningen till en behaglig nivå i kök och vardagsrum, och även belysning i trappan upp till 
övervåningen. Knappen nere till höger släcker all belysning i hela lägenheten om den hålls inne i 
några sekunder. I vardagsrummet sitter en vippa med sex knappar, se figur. Varje knapp styr olika 
lampor eller belysningsscenarier. Även här, precis som i villorna kan all belysningen styras från 
surfplattor eller smarta telefoner. 

Styrcentralen sitter inbyggd i väggen 
ovanför ytterdörren och tar inte 
mycket mer utrymme än ett vanligt 
proppskåp, se figur 19. När en 
lampa tänds hörs ett klickande ljud 
från reläet som slår om 
spänningssätter elkabeln till lampan.  

 

 

 

Den största skillnaden mellan KNX-systemet i lägenheten och i de två villorna är att villorna 
system innehåller fler komponenter och centralerna är större. Detta beror mest på att de styr fler 
installationer än bara belysning. 

10.6 Utformning	av	styrsystem	i	småhuset	
Vid utformningen av styrsystemet har stor tankemöda lagts på de installationer som finns i huset 
och på de önskemål och krav de boende i en villa kan tänkas ha och ställa på sitt boende. Fokus 
vid systemvalet har inte främst lagts på miljö- och energiprestanda och investeringskostnader 
utan systemet har utformats för att ge god komfort och skapa ett attraktivt intelligent hem. 
Vidare har systemet utformats för att ge prov på och visa de möjligheter som idag finns med 

Figur 18 - Vippa med fyra knappar

Figur 19 - Styrcentral
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hemautomation och intelligent styrning. Många komponenter i systemet är rena komfortdetaljer 
och bidrar inte till någon energi- eller kostnadsbesparing. Möjlighet finns att först installera ett 
enklare system till en lägre kostnad och utbyggnad kan sedan ske stegvis. Nedan beskrivs 
systemfunktioner i de olika rummen. Se bilaga 13 för sammanställning av funktioner och 
komponenter och bilaga 18 för elritning. 

10.6.1.1 	Övergripande	
Den övergripande styrningen i huset kommer bestå av styrning av 
golvvärme, ventilationssystem och belysning i hela huset. 
Golvvärmen kommer att kunna styras individuellt i varje rum. 
Detta sker med hjälp av en rumstermostat och ett reglage i varje 
rum. Styrningen av exempelvis belysningen sker dels med hjälp av 
mer traditionellt utformade vippor och dels med mer avancerade 
som styr dimring, förprogrammerade scenarier och 
värmereglering. Det finns en mängd tillverkare som utformar 
vippor och valfriheten är stor. Till detta hus väljs styrprodukter 
från tillverkaren Busch-Jaeger. De mer avancerade vipporna 
kommer utgöras av Busch-Jaeger Busch-priOn med LCD-display, 
se figur 20. Dessa vippor erbjuder bekväm styrning samtidigt som 
de ger ett exklusivt intryck och passar bra ihop med husets 
moderna stil. Fläktsystemet och varmvattenberedningen är 
helautomatiskt men kan kontrolleras via en kontrollpanel eller 
smart telefon/surfplatta. Vidare så används trådlösa brandvarnare 
som trådlöst kommuniserar med varandra och en logikenhet eller 
aktor i centralen. Vid eventuellt utlösande av brandlarm tänds all 
belysning och fastighetsägare och räddningstjänst larmas. Alla vägguttag styrs av systemet och 
kan stängas av när huset är tomt för att undvika energitjuvar i form av apparater som står i  
stand-by läge. Detta minskar även brandrisken då de flesta elledningarna i huset står utan 
spänning när de inte används. De flesta aktorer och sensorer kommer att vara anslutna till en 
standard KNX-buss som dras i huset. Trådbunden kommunikation väljs för att få ett driftsäkert 
och utbyggbart system. Det är vid nybyggnation inte besvärligare att integrera ett trådbundet 
bussningsystem än vanliga elkablar. Extra vippor ska kunna vara trådlösa och gå på batteri för att 
ge fria placeringsmöjligheter. 

10.6.1.2 	Matrum	
I matrummet kommer två takarmaturer vara den primära ljuskällan utöver det ljus som kommer 
in genom alla fönster. Vidare sätts små LED-spottar i fönsternischerna för att kunna ge en mer 
dämpad belysning. Både takarmaturerna och LED-spottarna kan dimras och styrs via en vippa 
som sitter på väggen intill köket. Denna vippa är tänkt att vara mer avancerad och kunna styra 
belysningsscenarier både inomhus, på altanen och i trädgården. Exempel på scenarier kan vara ett 
frukostscenario där takarmaturerna lyser klart för att ge god belysning för att läsa t.ex. 
morgontidningen. Ett annat kan vara ett middagsscenario där takarmaturerna och LED-
armaturerna dimras för att ge utrymme för att använda levande ljus. 

Figur 20 Vippa från Busch-Jaeger för 
styrning av Belysning, scenarier och 
värme (Busch-Jaeger, 2008). 
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10.6.1.3 	Vardagsrum	
Vardagsrummet erbjuder en vacker utsikt ut mot vattnet och trädgården. Belysningen kan här 
regleras efter önskemål och aktivitet. Vardagsrummet utrustas med ett ljudsystem där musik 
trådlöst kan styras via en fjärrkontroll eller en smart telefon. Vidare så ska jalusier kunna dras ner 
framför de två stora glaspartierna. Dessa jalusier ska dels kunna användas för att skärma av 
solinstrålningen på sommaren och dels för att på vintern och nätterna kunna fungera som ett 
extra isolerande skikt i nedfällt läge och på så sätt minska värmetransmissionen genom 
glaspartierna. En rörelsedetektor kopplad till larmsystemet placeras på ytterväggen och kan 
bevaka vardagsrummet, delar av TV-rum, kök, hall uppe och matsal. 

10.6.1.4 	Kök	
Köket utrustas med styrbar belysning för att kunna erbjuda både god arbetsbelysning och mysig 
fredagsbelysning. Köksfläkten styrs manuellt men stängs av då huset låses och står tomt. 
Eluttagen stängs automatiskt av när ingen är hemma liksom spisen. Kyl och frys kombinationen 
går på separat vägguttag som alltid är spänningssatt. Utöver en vippa som styr och reglerar 
belysningen installeras i köket en huvudkontrollpanel som ger åtkomst till hela styrsystemet. 
Kontrollpanelen gör att det är möjligt att 
ställa upp mål vad gäller t.ex. 
energiförbrukning och kontrollpanelen kan 
sedan grafiskt ge återkoppling på hur väl 
dessa uppnås. Kontrollpanelen är även 
ansluten till internet och kan ge åtkomst 
till t.ex. nyhetsmaterial och 
matlagningsrecept. Det finns idag en 
mängd olika kontrollpaneler på marknaden 
och det går även att använda en surfplatta. 
Lösningen i detta hus är dock en i väggen 
integrerad tryckkänslig panel från samma 
tillverkare som de vippor som används, 
Busch-Jaeger, se figur 21.  

10.6.1.5 	Mästersovrum	
Mästersovrummet utrustas med dimningsbar takarmatur tillsammans med färgreglerbara LED-
spottar som används för att skapa olika scenarier och mysig atmosfär tillsammans med önskad 
musik. Belysningen kontrolleras via en vippa vid dörren. En vippa finns även intill ena 
sängkanten för att bekvämt kunna stänga av/tända belysningen utan att behöva kliva upp ur 
sängen.  

10.6.1.6 	Badrum	
I badrumstaket fälls dimningsbara spottar in som tillsammans med riktbar spegelbelysningen styrs 
med en vippa vid dörren. Vidare finns intill handfatet ett eluttag för att kunna ansluta t.ex. hårfön 
eller rakapparat.  

10.6.1.7 	Tvättstuga	
I tvättstugan styrs bergvärmepumpen av en i bergvärmepumpen inbyggd logikenhet som reglerar 
effektavgivningen och styrs av en vädersensor. Ett av eluttagen i tvättstugan har direkt timer och 

Figur 21 Huvudkontrollpanel från tillverkaren Busch-Jaeger 
varifrån hela huset kan kontrolleras och styras (Busch-
Jaeger, 2008). 
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skall användas för strykjärn för att undvika att de glöms på. För tvättmaskin och torktumlare 
används ingen avancerad styrning utöver maskinernas egen styrning.  

10.6.1.8 	Hall	nere	
Direkt innanför ytterdörren sätts mer avancerad vippa med en ”välkommen hem – knapp” som 
tänder förvald belysning i t.ex. hall nere och uppe, kök, och vardagsrum med ett enkelt 
knapptryck. Under trappan sitter ett golvvärmefördelningsskåp som reglerar flödena i 
golvvärmeslingorna på nedervåningen. En rörelsedetektor bevakar hela hallen och är kopplad till 
larmet men kan också användas så att belysningen automatiskt tänds vid hemkomst.  

10.6.1.9 	Hall	uppe	
Hallen uppe har reglerbar belysning både i form av vanliga takarmaturer och LED-spottar. 
Belysningen styrs av tre stycken vippor varav den ena är mer avancerad och kan dimra och styra 
scenarier. Finns en ”god natt - knapp” som kan släcka all belysning i huset och en ”god morgon-
knapp” som tänder önskad belysning på morgonen. Ventilationsaggregatet i hallen styrs av en 
aktor i styrcentralen och arbetar med olika varvtal beroende på om någon är hemma eller inte. 

10.6.1.10 Sovrum/arbetsrum	
För att hålla nere kostnaderna något är styrningen i sovrumen begränsad till temperaturreglering 
av golvvärmen och en enkel vippa för att tända och släcka belysning. 

10.6.1.11 	Garage	
Ovanför garageporten styr en rörelsedetektor garaguppfartens belysning. Garageporten öppnas 
och stängs med en motor som antingen styrs via en vippa eller en fjärrkontroll. Ett timerstyrt 
eluttag som ställs in med hjälp av kontrollpanelen i köket eller en smart telefon kan användas för 
att styra motorvärmare.  

10.6.1.12 	Trädgård	
Vid entrén finns en närvarodetektor som dels syftar till att tända entrébelysning vid hemkomst 
och dels för att genom att automatiskt tända belysningen avskräcka eventuella illgärningsmän. På 
baksidan finns belysning för att vackert lysa upp trädgården under de mörka årstiderna. 
Belysningens intensitet och användande kan styras av en ljussensor. 

10.7 Energibesparing	
Som beskrevs i inledningen är ett av syftena med denna rapport att utreda hur mycket det är 
möjligt att spara med ett intelligent styrsystem i ett småhus. Det finns undersökningar gjorda som 
visar att det går att spara stora mängder energi med intelligent styrning. På en högskola i Bremen 
genomfördes mellan 2002 och 2005 ett experiment där forskare jämförde två identiska klassrum. 
Ett av klassrummen utrustades med standardtermostater på radiatorerna medan det andra 
klassrummet utrustades med ett KNX-system. I rummet utrustat med KNX sänktes 
temperaturen när ingen vistades i rummet. Dessutom sänktes temperaturen med 3°C då fönstren 
var öppna (Eder, 2006). Resultatet forskarna fick fram var att energianvändningen i rummet med 
KNX-styrning var 50 % lägre än i det ”vanliga” rummet (Beinaar, et al., 2005). Potentialen att 
sänka energiförbrukningen i ett klassrum är naturligtvis större än i ett småhus eftersom ett 
småhus används under en längre tid på dygnet än ett klassrum men experimentet i Bremen visar 
att det finns stora möjligheter till energibesparingar med intelligent styrning.  



49 
 

Andra exempel på projekt där man mätt energibesparingen med KNX är Oundle-skolan i 
Peterbourogh i Storbritannien där man integrerade belysning, ventilation och värme i ett KNX-
system. Bland annat är golvvärmen uppdelad i 16 zoner som kontrolleras individuellt. Styrningen 
har även där lett till 50 % lägre energiförbrukning jämfört med ett konventionellt system (KNX, 
2010). 

Skillnaden mellan dessa projekt och huset som projekteras här är storleken på fastigheten och att 
huset som projekteras är ett bostadshus som därmed används en större del av dygnet än t.ex. en 
skola. Större fastigheter har rimligtvis mer att tjäna på att styra värme och ventilation jämfört med 
små fastigheter eftersom större mängder energi används. Fastigheter där folk endast vistas under 
dagtid och på vardagar kan dessutom spara mer energi genom att sänka värmen då ingen vistas 
där jämfört med ett bostadshus som endast står tomt en mindre del av dygnet.  

För att kunna beräkna hur mycket energi som kan sparas i ett småhus under ett år behöver vissa 
antaganden göras och förutsättningar fastställas. Beräkningarna som kommer utföras använder 
data från småhuset som projekteras i rapporten. Vi räknar på de enklaste fallen, först att 
temperatur och ventilation sänks under dagen då hela familjen är på jobbet eller i skolan. Sedan 
att temperaturen sänks i halva huset under natten och sist att temperatur och ventilation sänks då 
familjen är på semester. Familjen förutsätts vara en tvåbarnsfamilj med barn som går i skolan. 

Detta ger en årlig minskning av energiförbrukningen på ca 8 %, för utförliga beräkningar se 
bilaga 14. Denna minskning är betydligt mindre än vad som uppvisades i exemplen ovan. Det kan 
bero på flera saker. Först och främst utfördes experimenten i skolor som är offentliga lokaler 
som till största del används under dagtid. Småhuset används under större delen av dygnet vilket 
gör att sänkningen av temperaturen inte är lika långvarig som i en skola. En ytterligare faktor som 
kan spela in är att fastigheterna i experimenten inte är lika välisolerade som småhuset. Effekten av 
att dra ner temperaturen blir antagligen inte så stor för att småhuset redan från början har en 
mycket låg energiförbrukning. Generellt kan sägas att vinsterna med ett intelligent styrsystem är 
större i äldre fastigheter med högre energiförbrukning och sämre teknisk prestanda. 

En av fördelarna med ett intelligent styrsystem är att det enkelt går att reglera temperaturen i 
olika rum baserat på användning och brukarnas önskemål. Den användningen är svår att förutse 
och har därför bortsetts ifrån i beräkningarna. Det kan dock t.ex. antas att en lägre temperatur 
kan hållas i mästersovrummet annat än på natten då föräldrarna ska sova. De mindre sovrummen 
där barnen bor används dock med stor sannolikhet oftare på dagtid. Även hallen uppe, som inte 
är någon vistelseplats utan endast ett genomgångsrum, kan antas ha en lägre temperatur. 
Dessutom kommer omkringliggande rum bidra med viss värme till hallen.  

Mycket av de besparingar som kan uppnås beror på hur aktivt brukarna använder systemet. En 
aktiv användning där temperaturen sänks i rum som inte används kan mycket väl ge en större 
energibesparing per år än de åtta procenten som räknades fram. Om systemet däremot inte 
utnyttjas kan besparingen i sämsta fall bli noll. 

Även om energibesparingarna för det enskilda hushållet är relativt små kan en utbredd 
användning av tekniken totalt sett ge stora energibesparingar. Under 2009 använde 79 TWh till 
uppvärmning och varmvattenberedning i Sverige (Energimarknadsinspektionen, 2011). En 
minskning av detta med åtta procent skulle innebära en energibesparing på drygt 6 TWh, vilket 
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ungefär motsvarar den årliga produktionen i en svensk kärnkraftsreaktor (Lindholm, 2011).  
Detta skulle alltså medföra en påtaglig samhällsekonomisk vinst. 

10.8 Lönsamhet	

10.8.1 Kostnader	
Ett KNX-system kostar uppskattningsvis ca 1500 kr/m2 vilket är ungefär det dubbla mot ett 
traditionellt elsystem (Reiman, 2012). Kostnaden kan dock variera mycket beroende på hur 
avancerade och omfattande systemen är. För ett mycket enkelt system i en mindre villa som 
kanske bara har enklare styrning av belysning kan systemkostnaden komma ner på ungefär 50 
tusen kr för hela systemet. För de vanligare lite mer omfattande systemen som installeras idag 
brukar investeringskostnaden vara i storleksordningen 100 – 200 tusen kr (Reiman, 2012).  

Fördelningen mellan materialkostnader, d.v.s. kostnader för komponenter, vippor, styrpaneler 
mm. och arbetskostnad för projektering och installation är ungefär 50/50. Jämfört med ett 
traditionellt elsystem är det främst materialkostnaderna som är högre. T.ex. kan en KNX-vippa 
kosta mellan 500 och 3000 kr, vilket kan jämföras med en traditionell vippa som kostar ca 100 kr. 
Poängteras ska dock att en KNX-vippa kan styra betydligt mer än en vanlig strömbrytare. 

Det KNX-system som utformas i detta hus är omfattande och uppskattas ha en 
investeringskostnad på 200 – 250 tusen kr.  

Utöver investeringskostnaden tillkommer även visst ökad elförbrukning som kommer av att 
komponenterna i sig kräver strömförsörjning. Komponenterna är utvecklade för att dra mycket 
lite energi och kräver endast 24-30V spänning. Det gör att driftkostnaden kan anses vara mycket 
låg. 

Komponenterna i ett KNX-system är konstruerade för att hålla länge men kommer så 
småningom behöva bytas ut. Då komponenterna är dyra kan detta bli en ganska stor utgift men i 
och med underhållet moderniseras systemet som därmed kan öka i värde. Dessutom är det troligt 
att komponenterna kommer sjunka i pris, precis som med annan ny teknik. 

10.8.2 Lönsamhetskalkyl	
För att beräkna eventuell lönsamhet för KNX-systemet i huset gjordes en nuvärdeskalkyl. Den 
årliga besparingen antogs vara 8 % av energiförbrukningen. Ett elpris på 1 kr/kWh och en årlig 
förbrukning på 9700 kWh användes i beräkningarna. Det visade sig genast att eftersom 
förbrukningen från början var mycket låg blev den årliga besparingen endast 776 kr. Detta gör att 
det är omöjligt att få ekonomisk lönsamhet då investeringskostnaden uppgår till ca 250 tusen kr. 
Detta gäller även med en mycket lång avskrivningstid och en låg kalkylränta.  

Hade ursprungsförbrukningen varit högre, som i en äldre villa hade energibesparingen sett i kWh 
och kronor varit högre. I det fallet fås en besparing på ca 2000 kr per år men även det är för lite 
för att ge lönsamhet åt investeringen. Se bilaga 15 för beräkningar.   

10.9 Användarvärde	
Som ovan visats är ett KNX-system inte lönsamt rent ekonomiskt. Det finns dock andra aspekter 
som kan vara viktiga vid utvärderingen av intelligent styrning i småhus. I en doktorsavhandling 
från 2009 skriver Greger Sandström om smarta hem och användarvärde (Sandström, 2009). I sin 
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avhandling beskriver Sandström tre stora projekt som genomfördes i början av 2000-talet. I 
projekten byggde två stora byggbolag fastigheter som utrustades med intelligent styrning. 
Sandström kommer i avhandlingen fram till att det finns ett användarvärde i sådan här teknik och 
att de boende i de tre projekten uppskattade att bo i hem med intelligent styrning (Sandström, 
2009, pp. 98-99). Den ökade komfort som de boende får med intelligenta styrsystem är det som 
ger systemet dess största värde.  

10.10 Livslängd	
En annan viktig aspekt av ett intelligent styrsystem är dess livslängd. Ett KNX-system ersätter 
helt ett traditionellt elsystem som i de flesta fallen håller mycket länge. Ett intelligent styrsystem 
har inte samma livslängd som ett traditionellt elsystem (Reiman, 2012). Komponenterna i det 
intelligenta systemet innehåller mer avancerad teknologi och håller därmed inte lika länge som 
traditionella strömbrytare som inte innehåller någon elektronik alls.  

Något som påverkar livslängden är hur utbrett ett system är på marknaden. Ett väletablerat 
system, där möjlighet finns att byta ut komponenter och få lättillgänglig service lever längre 
(Sandström, 2009, p. 80). Tack vare att KNX är störst på marknaden i Sverige ökar systemets 
livslängd, jämfört med de mindre vanliga systemen som beskrivs ovan. I Tyskland är intresset för 
KNX mycket stort, vilket ytterligare befäster systemets plats på marknaden (Reiman, 2012). 
Möjligheten att uppgradera komponenter gör att systemet, med visst underhåll kan hållas 
modernt mycket längre än ett traditionellt statiskt elsystem. 

10.11 Nackdelar	
KNX-system har som ovan nämnts många fördelar jämfört med ett traditionellt elsystem men 
det finns även vissa nackdelar som är värda att beakta. Den mest iögonfallande nackdelen är att 
systemet, som visats på ovan, är betydligt dyrare än traditionella elsystem både vad gäller 
investeringskostnad och drift- och underhållskostnader. Systemet ställer även med sin 
komplexitet krav på speciell kompetens både hos installatörer och hos de som utför underhåll. 
Svårigheter kan även uppstå för användare om systemet och dess styrning inte är utformat på ett 
bra sätt och kan riskera bli en belastning för användarna. Detta kan leda till att systemet ej 
utnyttjas på avsett vis vilket kan minska de potentiella energibesparingarna som behandlats ovan. 
Traditionella elsystem har funnits under mycket lång tid och har en stark ställning på marknaden 
och dess framtid kan anses vara ganska säker. KNX-teknikens framtid är, även om den ser rätt 
ljus ut, mer oklar. 
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11 Slutsats		
Det finns idag en uppsjö av system på marknaden för hemautomation som erbjuder mer eller 
mindre avancerad styrning av hemmet. De olika systemteknologierna kan enkelt delas in tre 
huvudkategorier baserat på hur kommunikationen mellan systemkomponenter sker. Det finns 
system som använder det befintliga elsystemet, system som kommunicerar trådlöst och 
trådbundna system som kommunicerar via en buss. I praktiken används dock ofta kombinationer 
av dessa.  

Den systemteknologi som idag är vanligast på den svenska marknaden kallas KNX och baseras 
på en kommunikationsstandard med samma namn. Denna teknik tillhör ett av de mest utbredda 
fastighetsautomationssystemen i världen och många tillverkare erbjuder produkter kompatibla 
med tekniken. Detta ger stor valfrihet och flexibilitet vid utformning av system.  

För styrningen i småhuset har ett KNX-system valts och utformats. Detta system styr i huset allt 
ifrån golvvärmen i de olika rummen och ventilationssystemet till belysning och inbrottslarm. 
Investeringskostnaden för hela systemet i huset har uppskattats till 200 – 250 tusen kr. 

I större fastigheter kan de energibesparingar som uppnås med hjälp av intelligent styrning uppgå 
till 50 %, men i småhuset i detta fall uppnås en betydligt lägre energibesparing på cirka 8 %. En 
besparing på 8 % kan tyckas vara liten men om alla nya hus hade denna besparing så skulle den 
totala mängden energi som sparades vara mycket stor och leda till stora samhällsekonomiska 
vinster. De energibesparingar som kan uppnås beror mycket på i vilken grad en fastighet utnyttjas 
och de största energibesparingarna sker i stora fastigheter som används i begränsad utsträckning 
under dygnet och kanske står mer eller mindre tomma på helger och nätter. Fastigheter med t.ex. 
stora kylningsbehov kan med hjälp av intelligenta styrsystem och automatisk solavskärmning 
effektivt minska kylbehovet. 

För intelligenta småhus idag ligger fokus i första hand inte på energibesparingar utan främst på 
komfortökning för användarna och för att skapa exklusiva bostäder. Även om många system 
installerats i exklusivare villor går utvecklingen mot att intelligent styrning integreras även i 
enklare hus.  

I och med att komponenterna innehåller mer avancerad teknik än t.ex. en traditionell vippa är 
livlängden hos de individuella komponenterna i ett KNX-system kortare än i ett vanligt elsystem. 
Att systemkomponenterna är utbytbara och uppgraderbara medför dock att systemet håller sig 
modernt längre än det traditionella systemet. 

Trots att framtiden för KNX är oklar ser tekniken, i och med sin dominans och stora utbredning 
på hemautomationsmarknaden, ut att gå en ljus framtid till mötes. Om småhustillverkarna skulle 
ta till sig tekniken och erbjuda den till sina kunder skulle intresset antagligen öka. Intelligent 
styrning i småhus har användarvärde och bidrar oftast till en mycket god komfort för brukarna. 
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12 Diskussion	
I arbetet har ett av de svårare momenten varit att räkna på de energibesparingar systemet kan 
medföra och endast grundläggande antaganden om hur en användare kan komma att utnyttja 
systemet har använts. Den effekt som ett sådant här system kan ha beror mycket på hur det 
används. En aktiv användare som väljer att sänka temperaturer i rum där ingen vistas annat än 
temporärt och som aktivt sänker temperaturerna i huset så fort ingen är hemma kan högst troligt 
uppnå högre energibesparingar än de 8 % som beräknats i detta arbete. För att ett system skall 
utnyttjas till fullo är det viktigt att systemet är användarvänligt. Risken med allt för avancerade 
system är att de kan bli oöverskådliga och krångliga att använda. Detta ställer höga krav på 
installatörerna vid utformning av systemen. 

Utgångspunkten i detta arbete var från början att undersöka hur hemautomation kan sänka en 
byggnads energiförbrukning och därmed spara pengar för husägarna. Det har dock visat sig att 
det egentliga värdet inte främst är kopplat till besparingar utan till ökad bekvämlighet och därmed 
ökad levnadsstandard för de boende.  

Något som inte behandlats i uppsatsen men ändå kan vara värt att kommentera är att även om 
energibesparingarna inte kan försvara de höga investeringskostnaderna för ett KNX-system så är 
det möjligt att investeringskostnaden mycket väl kan vägas upp av en värdeökning på huset. 
Detta gäller i synnerhet om intresset för hemautomation fortsätter att växa. Om 20 år kanske ett 
hus utan KNX anses omodernt, på samma sätt som ett badrum med plastmatta gör idag. 

Framtida studier på området skulle kunna fördjupa sig i hur KNX och annan hemautomation kan 
utformas och optimeras rent tekniskt för att få större energibesparingar än vad som uppnåtts i 
detta fall. En annan viktig aspekt för att uppnå energivinster är att systemen utformas så pass 
användarvänliga att de används på ett optimalt sätt. Ett annat område som skulle vara intressant 
att arbeta med i framtiden är vad som krävs för att husbyggarbranschen ska anamma tekniken 
och hur hemautomation smidigare kan integreras i byggprocessen.  

Det vi tror saknas för att tekniken ska få genomslag är dels att hustillverkarna anammar tekniken 
och att kunskapen om tekniken ökar. För att detta ska ske är det viktigt att fler elektriker med 
denna kompetens utbildas och marknadsföringen ökar. Lyckas branschen med detta tror vi att på 
10 – 20 års sikt kommer hemautomation så som beskrivs i uppsatsen vara standard i alla 
nybyggda hus. Det intelligenta huset kommer att sätta en ny standard för hur vi vill bo. 
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Bilaga 1.  
Materialval 
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Viktning ‐ Golvbeläggning 
Vardagsrum/sovrum 

Material  Ekparkett Klinker Linoleum Laminat 

   Vikt  Betyg  Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
Betyg 

Betyg Viktat 
Betyg 

Betyg  Viktat 
Betyg 

Investeringskostnad  0,15  2  0,3 3 0,45 4 0,6 5  0,75

Lämplighet 
golvvärme/komfort 

0,15  4  0,6 4 0,6 4 0,6 3  0,45

Slitstyrka/Livslängd  0,1  4  0,4 4 0,4 5 0,5 4  0,4

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

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

Estetik  0,4  5  2 2 0,8 3 1,2 3  1,2

Summa  1    4 3,05 3,6   3,6
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Viktning ‐ Golvbeläggning kök 

Material  Ekparkett Klinker Linoleum Laminat

   Vikt  Betyg  Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
Betyg 

Betyg Viktat Betyg  Betyg  Viktat Betyg

Investeringskostnad  0,05  2  0,1 3 0,15 4 0,2  5  0,25

Lämplighet 
golvvärme/komfort 

0,15  4  0,6 4 0,6 4 0,6  3  0,45

Slitstyrka/Livslängd  0,1  4  0,4 4 0,4 5 0,5  4  0,4

Städbarhet  0,3  3  0,9 4 1,2 4 1,2  4  1,2

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

Estetik  0,3  5  1,5 4 1,2 3 0,9  3  0,9

Summa  1     3,9 3,95 3,7     3,6
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Viktning ‐ Golvbeläggning 
Tvättstuga 

Material     Klinker Linoleum Laminat 

   Vikt  Betyg  Viktat Betyg Betyg Viktat Betyg Betyg  Viktat Betyg 

Investeringskostnad  0,05  3 0,15 4 0,2 5  0,25

Lämplighet golvvärme/komfort 0,15  4 0,6 4 0,6 3  0,45

Slitstyrka/Livslängd  0,2  4 0,8 5 1 4  0,8

Städbarhet  0,3  4 1,2 4 1,2 4  1,2

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

Estetik  0,2  4 0,8 3 0,6 3  0,6

Summa  1     3,95 3,9 3,7
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Viktning ‐ Takmaterial 

Material     Betongtakpannor Skifferbeklädd 
asfaltpapp 

Takpannestålplåt  Dubbelfalsat 
stålplåttak 

   Vikt  Betyg  Viktat betyg Betyg Viktat Betyg Betyg Viktat Betyg  Betyg  Viktat Betyg

Investeringskostnad  0,1    0 0 0     0

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

Livslängd  0,2 3  0,6 2 0,4 4 0,8  4  0,8

Egentyngd  0,1 2  0,2 4 0,4 4 0,4  4  0,4

Hållfasthet  0,2 3  0,6 2 0,4 3 0,6  4  0,8

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

Summa  1    2,1 1,8 2,7     3,5
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Viktning ‐ Fasadmaterial 

Material     Puts Stående träpanel Tegel 

   Vikt Betyg  Viktat betyg Betyg Viktat Betyg Betyg Viktat Betyg 

Investeringskostnad  0,15  3  0,45 4 0,6 2  0,3

Vikt  0,15  4  0,6 4 0,6 2  0,3

Underhåll  0,2  4  0,8 3 0,6 5  1

Estetik  0,35  5  1,75 4 1,4 2  0,7

Miljö  0,15  3  0,45 5 0,75 4  0,6

Summa  1     4,05 3,95 2,9
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Bilaga 2.  
Hållfasthetsberäkningar 
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Bilaga 3.  
Energiberäkningar 
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Köldbryggor (Comsol). Illustration av temperaturfördelning i konstruktion (-29°C ute, +20°C 

inne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köldbrygga yttervägg – bjälklag. 

 

Köldbrygga grund.  
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Bilaga 4. 
Effektberäkning för dimensionering av golvvärme 

  

 



111 
 

Bilaga 5. 
Golvvärme från Uponor 
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Bilaga 6.  
Ventilationsberäkningar 
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Dimensionering av luftflöden 

 

                                               



116 
 

 

I kommentarsfältet anges för donen injusteringsläge, betecknat a och s. För tilluftsdonen anges 
även spridningsvinkel. Vid injustering har hänsyn tagits till både flöden, ljudnivå och 
spridningsvinkel.  
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Bilaga 7.  
Spårgasmätning 

             

Byggnadens 
volym V (m^3) 

Volymflödet 
vent.luft (m^3) 

Specifika 
luftflödet n 
m^3/(sm^3) 

K0 
(ppm) 

t1 
(s) 

t2 
(s) 

t3 
(s) 

534  0,066 0,000123596 500 1800  3600  7200

             

             

Koncentrationen 
K1 (ppm), efter 
tiden t1 

Koncentrationen 
K2 (ppm), efter 
tiden t2 

Koncentrationen 
K3 (ppm), efter 
tiden t3 

       

400,269  320,430 205,351        
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Bilaga 8 Tappvatten 

 

Denna skiss visar dragningen och nummeringen av tappvattnet som 
använts vid beräkning och dimensionering av tappvatten.  
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Flödeskontroll i tappställen 

 

 

Flödesintervall tvättställsblandare (Mora MIIX)    

 

Flödesintervall köksblandare (Mora MMIX K7)  
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Flödesintervall badkarsblandare (Mora MMIX T5)  
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Bilaga 9. 
Spillvatten 
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Bilaga 10. 
Elberäkningar 

Eleffektberäkning samt beräkning av huvudsäkring     

  Effekt  Antal  Totalt   

Mat         

Brödrost  1000   0  

Kaffebryggare  1400   0  

Köksassistant  1200   0  

Vattenkokare  1400   0  

Kyl/frys  150 1 150  

Diskmaskin  1400 1 1400  

Spisfläkt  200 1 200  

Mikrovågsugn  1200   0  

Induktionsspis  10000 1 10000  

   
Belysning         

Takbelysning  45 30 1350  

Led  2 40 80  

   
   
Media         

Tv‐använd  200   0  

Tv‐standby  5   0  

Dator   500   0  

Hemmabio  20   0  

      0  

   
Övrigt         

Kupévärmare  1500   0  

Motorvärmare  500   0  

Dammsugare  100   0  

FTX‐aggregat  150 1 150  

Bergvärmepump  1500 1 1500 Effektbehov(Villa)/ 
COP(värmepump) 

   
Bad/Tvätt      0  

Tvättmaskin  2000 1 2000  

Torktumlare  2000 1 2000  

      0  

   
      Summa Effekt P 

      18830  

Installerad effekt =  P*sammanlagringsfaktor     
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  Sammanlagringsfaktor = 
0,7 

   

Ger installerad effekt =  13181 kW     

   
 

 

Beräkning huvudsäkring     

 
=  19,02513475 A     

Husets huvudsäkring bör vara 20 Ampere       

   

  

400 ∗ √3
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Bilaga 11. 
Fuktberäkningar 

I beräkningarna har ett fukttillskott inne på 5g/m3 antagits. 

Yttervägg  tjocklek 
d (m) 

Värme‐
konduktivitet 

λ W/mK 

Värme‐
motstånd 
R m2K/W 

Delta 
T 

Temperatur 
°C 

Materialskikt 

          ‐29,000 

Se      0,040 0,148 ‐28,852 

Puts  0,005  1,000 0,005 0,019 ‐28,833 

Putsskiva  0,009  0,250 0,036 0,133 ‐28,700 

Vent. 
Luftspalt 

0,034    0,200 0,742 ‐27,958 

Utegips  0,009  0,250 0,036 0,133 ‐27,825 

Mineralull  0,410  0,036 11,389 42,232 14,407 

Ångspärr  0,000    0,000 0,000 14,407 

Mineralull  0,045  0,036 1,250 4,635 19,042 

Plywood  0,012  0,130 0,092 0,342 19,384 

Gips  0,009  0,250 0,036 0,133 19,518 

Si      0,130 0,482 20,000 

        0,000 20,000 

Tot      13,214    
 

Yttervägg  vsat 
g/m3 

delta 
m2/s 

Z s/m  Delta 
v 

v 
g/m3 

 % 

Materialskikt 

  0,376       0,376 0,999

Se  0,382   60,000 0,124 0,376 0,985

Puts  0,382     0,000 0,376 0,983

Putsskiva  0,388     0,000 0,376 0,970

Vent. 
Luftspalt 

0,417     0,000 0,376 0,902

Utegips  0,422 3,600  0,003 0,000 0,376 0,890

Mineralull  12,378 20,000  0,021 0,000 0,376 0,030

Ångspärr  12,378   2000,000 4,132 4,508 0,364

Mineralull  16,343 20,000  0,002 0,000 4,508 0,276

Plywood  16,675 0,900  0,013 0,000 4,508 0,270

Gips  16,806 3,600  0,003 0,000 4,508 0,268

Si  17,287   360,000 0,744 5,252 0,304

  17,287       5,252 0,304

Tot      2420,041      
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Golvvärmen antas ha temperaturen 30grader. Högre temperatur ger lägre risk för kondens i 
grunden. 

Grund  tjocklek 
d (m) 

Värme‐
konduktivitet 

λ W/mK 

Värme‐
motstånd 
R m2K/W 

Delta 
T 

Temperatur 
°C 

Materialskikt 

Mark          ‐1,200 

Cellplast  0,200  0,036 5,556 15,321 14,121 

Cellplast  0,200  0,036 5,556 15,321 29,442 

Betong  0,143  1,700 0,200 0,552 29,993 

Ångspärr  0,000  0,000 0,000 0,000 29,993 

Golvvärme  0,012  5,000 0,002 0,007 30,000 

           

Inne          20,000 

Tot      11,314    
 

Grund  vsat 
g/m3 

delta 
m2/s 

Z s/m  Delta 
v 

v 
g/m3 

 % 

Materialskikt 

Mark  4,416     0,000 4,416 1,000

Cellplast  12,164 1,300  0,154 0,000 4,416 0,363

Cellplast  29,411 1,300  0,154 0,000 4,417 0,150

Betong  30,304 0,250  0,572 0,001 4,418 0,146

Ångspärr  30,304   2000 4,998 9,416 0,311

Golvvärme  30,314 20,000  0,001 0,000 9,370 0,309

             

Inne             

Tot      2000,880      
 

  



131 
 

Yttertak  tjocklek 
d (m) 

Värme‐
konduktivitet 

λ W/mK 

Värme‐
motstånd 
R m2K/W 

Delta 
T 

Temperatur 
°C 

Materialskikt 

Ute          ‐29,000 

Se      0,040 0,152 ‐28,848 

Plåt  0,001  50,000 0,000 0,000 ‐28,848 

Underlagspapp  0,002  0,250 0,008 0,030 ‐28,817 

Råspont  0,022    0,200 0,761 ‐28,056 

Vent. Luftspalt  0,047  0,250 0,188 0,716 ‐27,340 

Mineralull  0,406  0,036 11,278 42,940 15,600 

Ångspärr  0,000    0,000 0,000 15,600 

Plywood  0,012  0,036 0,333 1,269 16,869 

Gips  0,090  0,130 0,692 2,636 19,505 

Si      0,130 0,495 20,000 

Inne          20,000 

Tot      12,869    
 

Yttertak  vsat 
g/m3 

delta 
m2/s 

Z s/m  Delta 
v 

v 
g/m3 

 % 

Materialskikt 

Ute  0,376        0,376 0,999 

Se  0,382    60,000 0,127 0,376 0,985 

Plåt  0,382  0,000  10000,000 21,186 0,376 0,985 

Underlagspapp  0,383      0,000 0,376 0,982 

Råspont  0,413  0,800    0,002 0,376 0,911 

Vent. Luftspalt  0,443      0,000 0,376 0,849 

Mineralull  13,309  20,000  0,020 0,000 0,376 0,028 

Ångspärr  13,309    2000,000 4,237 4,613 0,347 

Plywood  14,366  0,900  0,013 0,000 4,613 0,321 

Gips  16,793  3,600  0,025 0,000 4,613 0,275 

Si  17,290    360,000 0,763 5,376 0,311 

Inne             

Tot      2360,059      
 

  



132 
 

Bilaga 12. 
Kostnadsbedömning hus
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Bilaga 13.  
Funktions- och hårdvarusammanställning KNX/elsystem 
 
Systemkomponenter(alla lokaliserade i styrcentral, arbetsrum) 
 
  
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Spännings

matare 
  

  IP-router  Ger åtkomst via 
smart telefon och 
dator. 

  Jordfelsbry
tare 

  

  Vippsäkrin
gar 

  

  Larmenhet  Kommuniserar med 
användare och 
eventuellt 
larmcentral. 

     
 
 
Sensorer lokaliserade enligt tabell. Alla aktorer lokaliserade i central varifrån de 
strömningssätter de funktioner de styr. 
 
 

Matsal 101 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Dimmer Takbelysning 2 armaturer 
  Till/från Eluttag 2x1+(4x1 i 

vardagsrum) 
  Dimmer Ledbelysning vid fönster 7 st led. 24 V 
  Markisaktor Markiser sydöst 2st 
  Markisaktor Markiser sydväst 3st 
  Markisaktor Markiser nordväst 2st 
     
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Multivippa med 

display  
Vägg mot kök  Belysning Matsal/Vardagsrum, 

scenarier, termometer, 
golvvärme Matsal, markiser 

 Vädersensor+väd
erstation 

Yttervägg 
utsida(vädersen
sor) 

 Markiser(markiser dras in om för 
blåsigt), effekt på 
bergvärmepump(utomhustemper
atur) 
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Vardagsrum 102 

 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Dimmer Ledbelysning under gång 

övervåning 
24 V 

  Dimmer Takbelysning  
  Jalusiaktor Inomhusjalusi Glasdörr  
  Jalusiaktor Inomhusjalusi Glasvägg  
     
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Multivippa med 

dimmer 
Vid öppning mot 
Tv-rum 

 Belysning, scenarier, 
altanbelysning 

 Temperatur/värm
ereglering 

Vid vippa  Golvvärme 

 Rörelsedetektor, 
larm 

Vardagsrumsvägg 
mellan kök och 
hall 

 Larm 

 
 
TV-rum 103 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Till/från Eluttag 4x1+2x1 
  Dimmer Takbelysning  
     
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Vippa med 

dimmer 
Vid öppning mot 
vardagsrum 

 Takbelysning 

 Temperatur/värm
ereglering 

Vid vippa  Golvvärme 

     
 

  



136 
 

Kök 104 

 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Dimmer Ledbelysning diskbänk 24 V 
  Dimmer Ledbelysning barbord 24V 
  Dimmer Takbelysning  
  Till/från Eluttag 2x2 
  Till/från Spis 3-fas 
  Till/från Kyl/frys 2x1, Alarm(om ej 

funkar) 
  Till/från Diskmaskin 1x1 
 
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Multivippa med 

display 
Vägg över bänk 
vid öppning mot 
hall 

 Belysning, golvvärme kök, 
belysning trädgård 

 Multi-touch 
display 

Vid barbord intill 
multivippa 

 ALLT, musik/multimedia, 
internetåtkomst 

     
 
 

Arbetsrum 105 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Till/från Eluttag 4x1+2x1 
  Till/från Takbelysning  
     
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Vippa Vid dörr  Takbelysning 
 Temperatur/värm

ereglering 
Vid vippa  Golvvärme 

 Elmätare I Central  Registrerar elförbrukning 
     
 
 

WC 106 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Till/från Takbelysning  
  Till/från  Eluttag 2x1+(2x2 hall 

nere) 
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Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Vippa Vid dörr  Takbelysning 
 Temperatur/värm

ereglering 
Vid vippa  Golvvärme 

     
 
 

Hall nere 107 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Dimmer Takbelysning  
  Dimmer Ledbelysning(i korridor) 24V 
  Ventilregla

ge 
Golvvärmeslingor fördelare Reglerar flödena i 

resp. slinga. Tar 
emot information 
från 
temperatur/värmeg
ivarna i de olika 
rummen. 

 1 Värme 101 Matsal, Golvvärme Ventil 
 2 Värme 102 Vardagsrum, Golvvärme Ventil 
 3 Värme 103 TV-rum, Golvvärme Ventil 
 4 Värme 104 Kök, Golvvärme Ventil 
 5 Värme 105 Arbetsrum, Golvvärme Ventil 
 6 Värme 106 WC, Golvvärme Ventil 
 7 Värme 107 Hall nere, Golvvärme Ventil 
 8 Värme 108 Tvättstuga, Golvvärme Ventil 
  Till/från Eluttag 2x2 
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Multivippa med 

display 
Yttervägg 
mellan 
ytterdörr/WC 

 Belysning, belysning utsida 
entré, scenarier(kom hem) 

 Temperatur/värm
ereglering 

Vid vippa  Golvvärme 

 Rörelsedetektor, 
larm 

Under tak vid 
entré 

 Larm 
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Tvättstuga 108 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Till/från Takbelysning  
  Till/från Eluttag 2x2 varav 2 med 

timer för strykjärn 
  Till/från Tvättmaskin + torktumlare 2x1 

Programmerbart 
för styrning av drift 
av 
tvättmaskin/torktu
mlare 

  Reglering 
bergvärme
pump 

Bergvärmepump 3-fas 

     
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Vattenmätare Vid 

servisledning 
 Registrerar vattenförbrukning 

 Vippa Vid dörr  Takbelysning 
 Vippa Vid Ytterdörr  Takbelysning 
 Temperatur/värm

ereglering 
Vid vippa  Golvvärme 

     
 
Mästersovrum 201 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Dimmer Ledbelysning 24V, färgreglerbara 
  Dimmer Takbelysning  
  Till/från Eluttag 2x3 
     
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Multivippa med 

display 
Vid dörr  Belysning, scenarier 

 Vippa Vid 
nattduksbord 

 Belysning 

 Temperatur/värm
ereglering 

Vid dörr  Golvvärme 
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Hall Uppe 202 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Dimmer Takbelysning 2 armaturer 
  Dimmer Ledbelysning loftgång 24 V 
  Fläktaktor FTX-aggregat Varvtalsreglering 
 1 Värme 201 Mästersovrum, Golvvärme Ventil 
 2 Värme 202 Hall uppe, Golvvärme Ventil 
 3 Värme 203 Sovrum Norr, Golvvärme Ventil 
 4 Värme 204 Badrum, Golvvärme Ventil 
 5 Värme 205 Sovrum Sydöst, Golvvärme Ventil 
  Till/från Eluttag 2x3 på 2x1 

(Terrass) 
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Multivippa med 

display 
Vägg framför 
trappa 

 Belysning, scenarier 

 Temperatur/värm
ereglering 

Vid multivippa  Golvvärme 

 Vippa  Vid dörr 
mästersovrum 

 Belysning hall uppe, till/från 

 Vippa Vid dörr sovrum 
sydöst 

 Belysning hall uppe, till/från 

     
 
 

Sovrum Norr 203 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Till/från Takbelysning  
  Till/från Eluttag 2x2 
     
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Vippa Vid dörr  Belysning 
 Termometer/vär

mereglage 
Vid dörr  Golvvärme 
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Badrum 204 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Till/från Takbelysning  
  Dimmer Ledbelysning 24V 
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 2-Vippa med 

dimmer 
Vid dörr  Belysning 

 Termometer/vär
mereglage 

Vid dörr  Golvvärme 

     
 
 
Sovrum Sydöst 205 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Till/från Takbelysning  
  Till/från Eluttag 2x2 
     
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Vippa Vid dörr  Belysning 
 Termometer/vär

mereglage 
Vid dörr  Golvvärme 

     
 
 
Garage 001 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Till/från Garagebelysning inne  
  Till/från Garagebelysning ute  
  Garageport

saktor 
Garageport Ansluter till 

portmotor 
  Till/från Eluttag 4 
  Till/från Motorvärmare Timerstyrd 
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Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Vippa Innanför 

Garageport 
 Belysning 

 Vippa Innanför 
Garageport 

 Garageport 

 Rörelsedetektor Ovanför 
garageport 

 Belysning utanför garageport 

     
 
 
Trädgård Norr 002 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Dimmer Altanbelysning  
  Dimmer Trädgårdsbelysning  
     
  
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Ljusrelä Fasad nord  Utebelysning 
     
 
 
Entré/Trädgård Söder 003 
 
Aktorer: 
 
Adress Kanal Typ Last Anm 
  Dimmer Entrébelysning  
     
  
 
Sensorer: 
 
Adress Typ Placering K. Styr 
 Rörelsedetektor I anslutning till 

entré 
 Entrébelyning 
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Bilaga 14. 
Energibesparingar med KNX 
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Bilaga 15.  
Nuvärdesberäkning 
 

Nuvärdeskalkyl             

         

Förbruking[kWh
] 

Besparing %  Besparing 
per år 
kWh 

   Elpris 
kr/kWh 

   Besparing 
per år [kr]

9700  0,08  776    1     776

                    

   Kalkylränta 
3% 

   Investeringskostnad     Antal 
år 

  

   0,03     250000 kr    20    

                    

   Nuvärde‐
summa 

              

   11544,92 kr                

         

         

Förbruking[kWh
] (Ex. äldre villa) 

Besparing %  Besparing 
per år 
kWh 

   Elpris 
kr/kWh 

   Besparing 
per år [kr]

25000  0,08  2000    1     2000

                    

   Kalkylränta 
3% 

   Investeringskostnad     Antal 
år 

  

   0,03     250000 kr    20    

                    

   Nuvärde‐
summa 

              

   29754,95 kr                
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Bilaga 16. 
Bygg- monteringsanvisning 

Grund 

Befintlig grund på tomten avlägsnas och schaktas bort för att ge plats för den nya. På den nya 
schaktbotten läggs sedan ett dränerande makadamskikt om drygt 200 mm. Runtom grävs 
dessutom djupare för att förlägga dränering. Dräneringsledningen läggs med en lutning på minst 
1:200. För att förhindra att jord och annat material tränger in i dräneringsledningarna och de 
kapillärbrytande skikten läggs en fiberduk ovanpå makadamen kring huset och kring 
dräneringsrören. Efter att makadamterassen jämnats av på rätt nivå kan cellplastskivorna 
förläggas på botten och de prefabricerade kantbalkarna kan placeras ut på sina rätta platser. Dessa 
kantbalkar fungerar dels som gjutform för plattan och sedan som sockel på huset. I samband 
med iordningställandet av gjutformen är det viktigt att alla tapp- och spillvattenrör noga mäts ut 
och placeras ut på avsedda platser och att hela formen armeras. När detta är gjort kan gjutningen 
av grundplattan genomföras. I efterhand avjämnas betongytan med ytterligare ett tunt lager 
betong. Vid färdigställandet av tomt ges marken kring huset en lutning på minst 1:20 så vattnet 
rinner från huset.  

Stomme 

Efter det att plattan har fått härda tillräckligt så placeras alla syllar med tillhörande bottningslister 
ut och fästes i plattan med hjälp av expanderbultar. På syllarna reses sedan träregelstommen för 
ytterväggarna och de två bärande innerväggarna. För ytterväggen är det viktigt att när stommen 
reses så förläggs PE-folien korrekt och det är av stor vikt att så få otätheter som möjligt uppstår 
vid hörn, skarvar och runt fönster. Vid resningen kan, innan det att stommen har fått tillräcklig 
vridstyvhet, temporära snedstag behövas. 

I överkant på första våningen sätts hammarband och tillsammans med de icke bärande 
innerväggarna kan övervåningens golvbjälklag förläggas. Golvbjälkarna som består av 45*195 
förläggs med c/c 600. Under badrumet på övervåningen sätts golvbjälkarna tätare, c/c 300, för 
att bubbelbadet dels innebär en hög last och liten deformation är nödvändig för att klinkern i 
badrumment inte skall skadas. I bjälklaget läggs isolering och golvvärmekassetterna läggs ut med 
ett skyddande lager ovanpå.  

När mellan bjälklaget är monterat kan ytterväggar och innerväggar på övervåningen monteras. 
Ovanpå dessa läggs sedan vindsbjälklaget. 

Efter det att alla ytterväggar är på plats kan alla fönster sättas på plats. När detta är gjort kan 
putsskivorna fästas på utsidan och hela fasaden kan först grundputsas och sedan ytputsas. Ingen 
målning av ytskikt är nödvändig då ytputsen redan när den appliceras har givits rätt färg. 

Tak 

Lättbalkarna placeras först ut med rätt inbördes avstånd (1200 mm) och stadgas med tvärslåer 
emellan. Vid upplagen över yttervägg och de bärande innerväggarna sätts livförstärkning och vid 
nock låses de motstående balkarna med varandra med en spikplåt. När detta är gjort kan de 
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invändiga isolerbärande skivorna tillsammans med PE-folie fästas. På detta kan sedan isoleringen 
läggas. Det lilla utrymmet mellan balkarnas flänsar på ovansidan lämnas oisolerade och här läggs 
en vindfolie. Detta skapar en ventilerad luftspalt. På detta spikas sedan råspont och en 
underlagspapp för plåttaket. Själva plåtläggningen utförs sedan av plåtslagare. Plåten skarvas med 
så kallade dubbelfalsar. Är viktigt att kontrollera att taket blir tätt vid alla genomföringar genom 
taket såsom t.ex köksfläktskanalen och luftningshuv för spillvattnet. När hängrännorna fästes är 
det av vikt att dessa får korrekta lutningar. 

Övrigt 

När de yttre tätskikten har är på plats kan interiören jobbas vidare med. Golvvärmeskivorna kan 
läggas ut golvet kan börja läggas. VVS-installatörer kan göra all dragningen av tapp- och 
spillvatten och en KNX-behörig elektriker kan börja bygga upp KNX-systemet.  Badrummen 
och tvättstugan kan sedan kaklas och slutligen kan alla väggar tapetseras och alla tvätts-, sanitets- 
och köksutrustning kan installeras. Efter detta är gjort så är huset redo att flytta in i.  

Altan, terrass och trädgård är externa och behöver inte färdigställas med övriga huset. Det 
rekommenderas dock att terrassen byggs i samband med övriga huset. 
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Bilaga 17. 
Bilder 

 

 

 

Vy från nordväst 
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Vy från öster 

 

Vy från söder 
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Vy från sydöst 

 

Genomskärning från nordväst 



152 
 

 

Sektion arbetsrum/vardagsrum/matsal  
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Principskiss för valt putssystem  
(StoVentec Fasad på träläkt, (http://www.sto.se/webdocs/0208/sto_se/cad/VH_001_SE.pdf)) 
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Bilaga 18. 
Ritningar 

Ritningsförteckning: 

  Ritning  Beteckning

  Situationsplan  A004‐1 

  Översiktskarta  A004‐2 

  Planlösning nedervåning  A001‐1 

  Planlösning övervåning  A001‐2 

  Fasad söder  A002‐1 

  Fasad öster  A002‐2 

  Fasad norr  A002‐3 

  Fasad väster  A002‐4 

  Sektionsritning   A003‐1 

  Grund  K001‐1 

  Yttervägg ‐ bjälklag  K002‐1 

  Ytterväggshörn  K003‐1 

  Yttervägg ‐ fönster  K004‐1 

  Takanslutning  K005‐1 

  Taknock  K006‐1 

  Takbalk  K007‐1 

  Limträbalk  K008‐1 

  Innervägg  K009‐1 

  Ventilatonsritning vind  V001‐1 

  Ventilatonsritning övervåning  V001‐2 

  Ventilatonsritning nedervåning V001‐3 

  Sanitet nedervåning  V002‐1 

  Sanitet övervåning  V002‐2 

  Golvvärmeritning nedervåning  V003‐1 

  Golvvärmeritning övervåning  V003‐2 

  Elritning nedervåning  E001‐1 

  Elritning övervåning  E001‐2 

  Tele, TV och bredband 
nedervåning  E002‐1 

  Tele, TV och bredband 
övervåning  E002‐2 
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