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Sammanfattning 
Rapporten består av två delar, en husbyggnadsdel och en fördjupningsdel. Husbyggnadsdelen 
handlar om att projektera ett hus på en för oss given tomt med allt vad det innebär med 
utformning, installationer, konstruktionsberäkningar, energiberäkningar, ritningar och materialval. 
För att sätta huset i ett ekonomiskt perspektiv har en kalkyl över kostnader för att bygga och 
driva huset gjorts. Summan av denna visar att huset skulle kosta ungefär två miljoner att bygga 
och 13000 per år att driva. Slutresultatet av huset tycker vi föll väl ut och vi är överlag nöjda med 
huset som håller de krav BBR19 ställer.  

Fördjupningen är integrerad i rapporten som en konsultbedömning av radonfrågan. 
Fördjupningen har en bred förklarande bas om vad radon och strålning är och vilka krav som 
finns idag. Spetsen på fördjupningen handlar om en allt mer aktuell fundering; nu när 
blåbetongen inte används vid nybyggnad längre finns det fortfarande en risk att betong i hus kan 
avge strålning och radongas? Går det att försäkra sig om att detta inte sker? Det vi kommit fram 
till är att det fortfarande är möjligt att uppnå höga halter radongas till följd av att fel material 
används som ballast. Det går att försäkra sig mot strålning och radon från betong, men just för 
stunden finns inga tydliga riktlinjer för byggnadsmaterial och ingen stor ekonomisk vinst att vinna 
genom att kvalitetssäkra ballast. En sänkning av gränsvärdet för radonhalten skulle sannolikt 
snabba på efterfrågan på radonfri ballast. 

  



Abstract 
The following article consists of two parts; one part is about house construction and the other is 
a specialization about radon. The house construction part describes how to project a house from 
start. It contains the conformation of the house, the installations needed, calculations considering 
the strength of the construction, energy calculation and what materials were chosen. Calculations 
considering the costs of building and operate the house has been carried out. The result showed 
that the house would cost approximately two million Swedish kroner to build and thirteen 
thousand kronor a year to operate. We feel very happy about the resulting house and content 
about the fact that it fulfills all the demands of BBR19. 

The specialization about radon is integrated in the article as a report from a consult considering 
the radon emanation in the house. The report has a wide informative base about what radon 
emanation is, how it works and what laws there are in the subject. The specialization of the 
report is about a quite current topic; when we have stopped using aerated concrete in houses, are 
there still risk that ordinary concrete emanates radon and gives of radon gas in our homes? Is it 
possible to reassure that this does not happen? What we have concluded is that it is very likely 
that the concentrations of radon in a room will be high if the wrong kind of ballast is used in the 
concrete. It is possible to reassure that this does not happen, but at the moment there are no 
clear guidelines about tolerated values from building materials. Also there is yet no money to earn 
by doing quality controls on ballast. If the demand for radon safe ballast increases due to a 
gathered effort to lower the requirements considering radon concentrations, the development of 
quality controls will go faster.  
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1 Inledning 
Det blågröna vattnet glittrar under bryggan där du sitter med en kopp kaffe och ser på naturen 
som vaknar till liv. Längre upp på tomten skymtar du din nybyggda villa, Sjöängen 5:36. Det är en 
enplansvilla i funkisstil på 139 kvadratmeter. Huset passar dig, din partner och era två barn 
utmärkt, där vardagsrummet och köket är luftiga med högt i tak medan alla sovrum och toalett 
har lägre takhöjd.   

Huset ligger på en sjötomt i Borlänge, grunden är platta på mark, stommen är i trä och taket är ett 
låglutande pulpettak. Huset är välisolerat för att ge familjen så låg energiförbrukning som möjligt.  

Träfasaden av lockpanel har stora fönster som vetter ner mot vattnet för att ge en vacker utsikt 
från kök och vardagsrum. Investeringen i en bergvärmepump gjordes med tanke på miljön, dess 
höga verkningsgrad, ekonomisk vinst och passar bra på tomten som till stor del är berg. Pumpen 
kan producera uppvärmning och varmvatten året om. Ventilation med FTX-system minskar 
energiförbrukningen och ger ett behagligt inneklimat. Det vattenburna radiatorsystemet med ett 
element under varje fönster förhindrar kallras och värmer bra om vintrarna.  

Det enda problemet är en hög radonhalt i huset, vi har nu anlitat konsulter från Svenska 
Besiktningar för att se vad som orsakat problemet. 

 Bakgrund 1.1
Idag tillbringar människan mer och mer tid inomhus. Befolkningen på norra halvklotet spenderar 
extra mycket tid inomhus under vinterhalvåret. Med tanke på att människan bor, arbetar, går i 
skolan, tränar och umgås inomhus borde högre krav ställas på byggnaderna i vårt samhälle. 
Denna tanke fanns med när arbetet med att bygga en väl fungerande villa för en tvåbarnsfamilj 
påbörjades.  

Sjöängen 5:36 är belägen på en sjötomt i Borlänge. En bergvärmepump kommer användas för 
uppvärmning och varmvattenberedning. Eftersom bergvärmepumpen drivs med hjälp av el 
kommer husets energikrav att baseras på de energikrav som gäller för direktverkande el. Detta är 
krav som vi genom lämpliga konstruktionsval och installationsval måste uppfylla. Med denna 
rapport kommer huset teoretiskt sett byggas upp genom att planera utformning och 
byggnadsdetaljer, dimensionera ventilation, sanitet och radiatorsystem. Dessutom kommer husets 
effekt- och energibehov beräknas, ett materialval kommer genomföras och takets hållfasthet 
kontrolleras. 

Som en del av huset i Borlänge kommer även radonfrågan undersökas. Idag finns vissa krav för 
hur mycket radon inomhusluften får innehålla. Markradon, radon från vatten och radon från 
blåbetong är kända källor. Något som idag insetts är hur mycket radon vanlig betong innehåller. 
Ballast i betong är i dagens läge inte speciellt noggrant kontrollerad, dessutom finns inga krav på 
hur mycket strålning som får förekomma från betong. Vi vill undersöka möjligheten att 
kvalitetssäkra betong och hur farlig denna källa till radon och strålning kan vara. 
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 Syfte 1.2
Syftet med att teoretiskt bygga ett hus i Borlänge är att som student få möjlighet att praktisera 
den kunskap som inhämtats tidigare under utbildningen. Kunskaper från tidigare kurser såsom 
byggnadskonstruktion, hus och anläggning, byggmaterial och byggfysik med flera kommer 
tillämpas. 

Målet med fördjupningen är att undersöka frågan om radon och strålning från betong. Hur skulle 
betong kunna innebära en radon- och strålningsrisk? Är detta ett problem som kommer bli 
aktuellt i och med att radonkraven för bostäder hela tiden sätts till lägre nivåer? Hur kan betong 
kvalitetssäkras? Syftet är dels att skapa en medvetenhet kring frågan och dels att djupare 
undersöka ämnet. 

 Frågeställningar 1.3
Frågeställningar gällande huset är många och hämtade ur programhandlingen. I denna har vi har 
fått frågor som ska besvaras och dimensioneringar som ska utföras. De områden som ska 
behandlas är: övergripande beskrivning, byggnadstekniska detaljer, bärande system, installationer 
(värme, ventilation, sanitet, el, materialval och kostnadskalkyl). 

Frågeställningarna gällande husprojekteringen är tagna ur programhandlingen: 

1.  Upprätta övergripande beskrivning av huset genom ritningar. 

2. Konstruera byggtekniska detaljer. 

3. Beräkna energi- och effektbehov. 

4. Dimensionera och utforma installationssystem. 

5.  Genomföra materialval och kostnadskalkyl. 

Frågeställningarna gällande fördjupningen: 

1.  På vilket sätt finns radon i betong? 

2. Vem är ansvarig för radonfrågan? 

3. Hur kan vi undvika radon och dess konsekvenser i betongkonstruktioner? 

4. Går det att kvalitetssäkra att radon inte finns i betong? 

 

 Avgränsningar gällande fördjupningen 1.4
1. Frågeställningen behandlar beståndsdelarna i betong och allra främst ballast men bortser 

från vattnets eventuella påverkan. Ingen hänsyn tas heller till kända radonkällor som 
blåbetong, denna fråga anses redan vara utredd. 

2. Frågeställningen har ingen större begränsning utan utreds i den mån som finnes lämplig. 
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3. Frågeställningen behandlar inte hur radon undviks från hushållsvatten, mark, jordluft och 
andra byggnadsmaterial än betong. Inga konstruktionslösningar för att leda bort eller 
stoppa radon behandlas. 

4.       Undersöker arbetssätt hos NCC och hur de arbetar med frågan. 

 Metod 1.5
För att lösa frågeställningarna kring huset kommer föreläsningar, handledning med lärare, gamla 
räkneövningar, dokument på Bilda och kurslitteratur från kursen AF101X att användas. Vid 
behov används internet och annan litteratur för att komplettera kunskapsinhämtningen. 
Installationsdelen kommer lösas under arbetets gång med hjälp av föreläsningar och övningar i 
ämnet. 

För att besvara fördjupningens frågeställningar hämtas information från böcker, artiklar och 
tidigare skrivna rapporter inom ämnet. Relevanta källor är Clavensjö och Åkerblom som skrivit 
böcker och rapporter kring radon, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, CBI och 
vetenskapliga rapporter hämtade från KTH bibliotekets databas. Företaget NCC och deras 
avdelning Roads som arbetar med ballast och asfaltstillverkning kommer även att kontaktas och 
intervjuas angående ämnet.  

Rapporten kommer bestå av två delar, en beskrivning av huset och en rapport om fördjupningen. 
Fördjupningen kommer att integreras i rapporten om huset som ett utlåtande från en radonexpert 
i radonfrågan. Inledning, bakgrund, syfte, metod och frågeställningar för de två delarna är 
gemensamma liksom resultat, diskussion och källor. Däremot har fördjupningen en egen 
bakgrund. 
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2 Fastigheten 

 

Figur 2.1 3D-Bild av huset från söder 

 

Figur 2.2 3D- sektion av huset från norr 

  



 

11 

 Sjöängen 5:36 2.1
Fastigheten Sjöängen 5:36 ligger i Borlänge på en sjötomt sex meter över havet. Huset 
dimensioneras efter dessa förutsättningar. 

 Utformning och tillgänglighet 2.2
Huset är placerat 36 meter från tomtgränsen och 12 meter från vägen. Huset placeras i det 
område på tomten där höjdkurvorna planar ut, se situationsplan i bilaga A. Huset är inspirerat av 
1930-talets funkishus och är därför skapat som två rektanglar med ett lågt lutande pulpettak. 
Sikten är som bäst mot nordväst med en fin sjöutsikt, varför husets stora glaspartier i kök och 
vardagsrum är riktade dit. Sidorna av huset har färre och mindre fönster för att kompensera 
energiförlusterna för framsidans och baksidans stora glaspartier.  

Bruksarean delas in i boarea och biarea där boarean är 137 m2 och biarean är 2.5 m2. Atemp är 
139.5m2 och inkluderar hela husets invändiga golvyta. Totalhöjden mättes till 6.5 meter och 
byggnadshöjden till 4 meter. 

Planlösningen är tänkt att ge en luftig och modern villa, med takhöjd på sex meter och öppen 
planlösning i allutrymmen. De privata delarna av huset med de tre sovrummen och toaletten, som 
rymmer bad och tvätt, har fyra meter i takhöjd. Anledningen till denna design är att skapa en 
mysigare atmosfär och ge plats till ett installationsskikt i taket. Driftcentralen är centralt placerad i 
huset, mittemot gästrum och bredvid badrum, se figur 2.3. 

 

 

I och med att huset är en enplansvilla kommer handikappanpassning enkelt kunna ordnas. 
Badrummet är stort med möjlighet till handikappanpassning och köket har generösa som ger god 

Figur 2.3. Planlösning för huset i Borlänge. 
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plats åt rörelsehindrade. Uppfarten till huset är cirka 14 meter lång, det går att köra bil ända fram 
till huset och det finns möjlighet att montera en ramp upp till ytterdörren. 

Enligt Boverkets Byggregler Del 2, kapitel 3 måste enplansvillor vara utformade så att 
rumshöjden är minst 2.40 meter. Rörelsehindrade ska kunna ta sig igenom entredörren och in till 
varje rum för att villan ska vara godkänd. Bostäder större än 55m2 ska utformas för så många 
personer bostaden är avsedd för. I bostäder ska finnas möjlighet för tvätt och torkning. Alla 
dessa krav uppfylls med den nuvarande utformningen.  
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3 Bärande system 
De komponenter som bär upp husets tyngd är ytterväggarna och en innervägg, se figur 3.1 nedan. 
Takets tyngd belastar masonittakbalkarna som utgör pulpettakets stomme, lasten från dessa förs 
ned i den bärande väggen genom tre upplag. Ett upplag i varsin ända av takbalkarna och ett 
upplag på mitten. Upplaget på mitten består av en avväxlingsbalk som ligger från ena kortsidan 
av huset vidare över den innervägg som finns mitt i huset och avslutas mitt på motsående 
kortsida. Avväxlingsbalken syftar till att föra ned tyngden från taket ner i grundplattan genom 
bärande pelare i kortsidornas mitt och innerväggen på mitten. Takbalkens yttre upplag vilar på de 
bärande ytterväggarna som genom bärande reglar för ned lasten i plattan. Över fönster och 
dörrar finns avväxlingsbalkar för att föra ned lasten i bärande reglar bredvid fönstren istället för 
mitt på dem. 

 

Figur 3.1. Bärande systemen för huset. 

 Tak 3.1
Takets utformning är inspirerad av en passivhusmodell från Passivhus Granbäck (2009). 
Utförandet bestämdes också utifrån de krav som ställdes på huset. I och med att huset har ett 
pulpettak, framsidan är fyra meter hög och baksidan sex meter hög fick taket en vinkel på 10 
grader. Med den låga vinkeln på taket begränsades urvalet av taktäckningsmaterial och således 
dess konstruktion. Yttäckningen av taket är en flerskiktstäckning av asfaltsmattor med en 
täckning av skiffer för att ge taket struktur (för mer exakt information se kapitel 4.5, 
materialvalets sammanfattning.). Under yttäckningen finns en luftspalt för att ventilera ut fukt. 
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Den bärande konstruktionen för taket består av de I-
masonitbalkar som kan ses i figur 3.2, där flänsarna består 
av träreglar och livet av en masonitskiva. Balkarna ligger 
med ett c/c-avstånd på 1200 mm och vilar på det yttre 
bärande skiktet av ytterväggen. Mellan balkarna ligger det 
lösull. För att förhindra fuktdiffusion genom 
konstruktionen ligger det en PE-folie innanför 
takbalkarna. Under PE-folien finns ett tunt lager med 
isolering och liggande reglar. Reglarna används som 
installationsskikt och fungerar som ett underlag i vilket 
det invändiga taket, bestående av gipsskivor, kan fästas.  

 Vägg 3.2
Ytterväggens konstruktion var tvungen att uppfylla två 
krav. Dels skulle den klara att bära upp laster från taket, dels skulle den vara välisolerad då målet 
med huset var att bygga ett välisolerat hus som är energisnålt. För utförandet av väggen har 
inspiration hämtats från Passivhus Granbäck (2009).  

Som klimatskydd har en stående lockpanel valts, se kapitel 4.5, sammanfattning av materialval. 
Trä är ett bra och hållbart material om det underhålls rätt (Raa, 2009). Innanför lockpanelen finns 
en luftspalt som ska verka kapillärbrytande så att vatten inte ska sugas in i konstruktionen. 
Isoleringen i väggen är uppdelad i tre skikt, det yttersta skiktet är bärande och består av stående 
reglar med c/c 600 mm med mellanliggande isolering. Det mellersta skiktet består av enbart 
isolering för att minimera köldbryggorna. För att undvika diffusion genom väggen har en PE-
folie satts upp innanför skiktet med isolering. Innanför diffusionsspärren finns ett skikt av 
stående reglar med c/c 600 mm och mellanliggande isolering. Skiktet kommer även verka som ett 
installationsskikt samt som skydd för PE-folien då folien hamnar så långt in i konstruktionen att 
den inte kan skadas av spik och skruv. Den sista komponenten i väggen är innerbeklädnaden som 
kommer utgöras av gipsskivor. 

 Grund 3.3
Bergrunden i Borlänge är till större delen av granit och gabbro. Jordartsföljden består mestadels 
är morän och fläckvis förekommer även berg i dagen (SGU, 2012). Som konstruktionslösning för 
grunden valdes därför en platta på mark då det är ett gångbart alternativ som fungerar mycket bra 
i sådana förhållanden. 

Precis som för väggen ställdes kravet att konstruktionen skulle vara välisolerad för att huset skulle 
bli så energisnålt som möjligt. För att uppnå detta har en konstruktionslösning från Passivhus 
Granbäck (2009) studerats. 

Konstruktionen är uppbyggd så att det först finns ett utjämnings- och kapillärbrytande skikt av 
makadam. Detta lager ger ett bra underlag till plattan samtidigt som det hindrar vatten från att 
kapillärt stiga upp i konstruktionen från marken. Ett dräneringsrör har placerats i skiktet med 
makadam för att leda bort vatten från huset (Sundström, 2008). Underkanten av röret ligger 
150mm lägre än husgrunden och röret lutar 2 grader inom 3 m. Under det kapillärbrytande 
skiktet ligger en fiberduk för att förhindra kapillärtransporten från jorden upp i lagret.   

 

Figur 3.2. Masonit I-balk som används 
som takbalk (Byggmagroup.se, 2012) 



 

15 

På det kapillärbrytande skitet står L-stöd som skapar en form där betongen gjuts. För att minska 
köldbryggan och värmeflödet från mitten av plattan är plattan isolerad med cellplast. För att 
ytterligare minska köldbryggan och värmeflödet genom konstruktionen har en isodränskiva och 
en foamglasskiva placerats på två ställen i konstruktionen. Eftersom en isodränskiva inte är 
speciellt stark och hållfast kommer den att placeras under den del av väggen som inte är bärande. 
Foamglas är ett relativt starkt och hållfast material som klarar tryck bra och därför placeras den 
skivan mellan isodränskivan och cellplasten under den del av väggen som innehåller installationer. 
Under isodränskivan kommer små hål att borras genom L-stödet för att ge plats åt vatten att 
rinna ut ur konstruktionen och ner i vårt kapillärbrytande skikt.  

 Fönster och dörrar 3.4
De fönster som valts heter Elite Passiv och är ett 3-glas aluminiumfönster. Vi har valt den 
sidohängda modellen med ett U-värde på 0.8 W/m2K. Fönsterkarmen och bågen består av 
lamellimmad och fingerskarvad svensk furu som getts en rötskyddande vakuumimpregnering. 
Karmdjupet är 115mm och själva fönstret har en ljudreduktion på 34 dB (Elitfönster, 2012). 

Dörren som ska användas är en solid teakytterdörr med ett U-värde på 0.9 W/m2K 
(skånskabyggvaror, 2012). Dörren har ett inbrottsförstärkt slutbleck som är brytsäkert, en 
godkänd låskista enligt SS 3522, klass 3och är välisolerad med cellplastisolering. 

Båda produkterna har valt på grund av deras låga U-värde och höga kvalitet. 

 Lastberäkningar 3.5
De lastberäkningar som är gjorda på huset är gjorda på taket. Takets uppbyggnad är sedan 
tidigare beskrivet i texten och det är utifrån den konstruktionen och den dimensionerande 
snölasten för orten Borlänge som lastberäkningarna är gjorda. De krav, regler och 
brottgränsvillkor som använts är i enlighet med Design of timber structures (Norlin, 2011). 
Vidare har kompendiet Grunder för konstruktion med betong, stål och trä, avsnitt 5.6-5.8 
använts.  

I-balken som ska hålla uppe tyngden av taket är en kompositbalk bestående av två material där 
flänsarna är av konstruktionsvirke med hållfasthetsklass C30 och livet är en hård boardskiva. I 
och med att balken är av två material förändrar det uträkningarna jämfört med om den till 
exempel hade varit en homogen limträbalk som dessutom har ett annat tvärsnitt. Balken är 
upplagd på tre stöd med upplagslängderna sex respektive fem meter.  

De hållfasthetsberäkningar som utförts på balken består av fyra brottvillkor. Första beräkningen 
kontrollerar huruvida balkens flänsar klarar de drag- och tryckspänningar som uppstår på grund 
av egentyngden och eventuell snölast. Andra beräkningen undersöker hur balken klarar de 
skjuvkrafter som uppstår vid mellanupplaget där tvärkraften är som störst. Den tredje 
beräkningen provar skjuvhållfastheten för limfogen mellan livet och flänsen. Det fjärde och sista 
testet för balken är nedböjningen, hur mycket kommer balken deformeras direkt vid belastning 
och även över lång tid, så kallad krypning. För närmare studier och förklaring av beräkningarna se 
bilaga B. 
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3.5.1 Resultat 
Resultatet från de fyra villkoren blev att balken kommer att hålla för de spänningar och krafter 
som egentyngden och snölasten orsakar. Här nedan pressenteras hur väl balken klarat de olika 
villkoren. 

Första testet: 

Spänning i underkant av balken= 8.9 MPa, tillåten spänning=11.1 MPa vilket ger en 
nyttjandegrad på 80.2 %. 

Andra testet: 

Tvärkraft i balken= 17.5 kN, tillåten tvärkraft=18.8 kN, vilket ger en nyttjandegrad på 93.1 %. 

Tredje testet: 

Skjuvkraft i limfogen=770 kN, tillåten skjuvkraft=870 kN, vilket ger en nyttjandegrad på 88.5 %. 

Fjärde testet: 

Balken böjer direkt vid belastning ner 6.4 mm och vid långtidsbelastning fås en nedböjning på 8.2 
mm. De nedböjningsvillkor som fanns var att nedböjningen ska vara mindre än L/300, när L=6 
m ger det en maximal tillåten nedböjning på 20 mm, vilket balken med god marginal klarar. 

 Monteringsanvisning 3.6

3.6.1 Grund 
Grund och stomme är två av de viktigaste delarna av ett hus, utan dem faller huset. 
Monteringsanvisning för grundplattan: 

Första steget blir att lägga ut ett avjämningslager med makadam som grunden ska stå på. Någon 
större schaktning behövs inte göras då marken som huset står på redan är platt och jämn 
(Husgrunder, 2012). Sedan följer början på grunden där L-stöden, som är grundelementen, ställs 
ut först och skapar en form för grundplattan. När formen är klar läggs cellplast ut i botten. Det är 
viktigt att se till att cellplasten inte flyter upp när betongen gjuts, vilket görs genom att förankra 
cellplasten i grundelementen. Betong har som känt väldigt bra tryckhållfasthet men dålig 
draghållfasthet och för att förbättra den egenskapen placeras ett armeringsnät i gjutformen. Efter 
detta kan betongen gjutas och grunden för huset är klar. 

3.6.2 Stomme 
När grundplattan är lagd och stommen ska monteras blir det första steget att lägga ut syllarna och 
fästa dem i grundplattan med betongskruv (Alltombostad, 2012). Här är det viktigt att ha ett 
fuktsäkert skikt mellan träsyllen och betongplattan för att förhindra att fukt vandrar upp i 
konstruktionen genom diffusion eller kapillärsugning. Nästa moment är att montera de stående 
reglarna i sektioner, med början i ett hörn. Först läggs en limsträng ut på syllen och när sektionen 
sitter där den ska skruvas sektionen fast i syllen. Allteftersom fler sektioner kommer upp kan 
snedsträvar skruvas fast i stommen för att hålla den rak och stabilisera stommen tills takbalkarna 
är på plats. När alla sektioner är på plats ska hammarbanden monteras på för att stabilisera 
stommen. Sedan kan takbalkarna monteras upp och fästas i hammarbanden med hjälp av bland 
annat vinkeljärn. 
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När stommen är på plats börjar arbetet med att färdigställa ytterväggen (Icopal, 2012). Först 
isoleras syllen och efter det rullas vindskyddet ut över väggen utan hänsyn till dörr- eller 
fönsteröppningar. Syllen fästs provisoriskt med pappspik eller häftstift. Skarvar på vindskyddet 
ska hamna vid reglarna för att möjliggöra en tät överlappning. När vindskyddet fästs ytterligare 
med spiklister görs hål i vindskyddet för att ge plats att montera upp dörrar och fönster. När 
vindskyddet är på plats monteras isoleringsskivor upp mellan reglarna utifrån och in, 
diffusionsspärren sätts upp enligt detaljritning i bilaga A. För att färdigställa ytterväggen och 
skapa skydd för resten av väggen monteras fasaden i form av lockpanel upp.  

3.6.3 Tak 
Taket tar sin form genom att vindskyddet först rullas ut och fästs på samma sätt som vid 
montering av ytterväggen. Därefter monteras läkten som ska utgöra underlaget för råsponten. På 
råsponten läggs sedan flerskiktstäckningen för taket ut och på detta sätt har ett behagligt klimat 
att jobba inomhus skapats. Första steget vid montering av innertakets är att sätta upp 
diffusionsspärren längs takbalkarna, sedan fästa de reglar som gipsskivorna ska skruvas fast i. 
Därefter sätts isolering och gipsskivor på plats samtidigt och slutligen sprutas lösull in mellan 
takbalkarna.  

När yttertaket och yttervägg är på plats och klart har ett bra innerklimat skapats och arbetet med 
innerväggar, installationer och inredning kan komma igång. 

 Kritiska moment 3.7
Ett av de största problemen vid byggandet är att stänga ute fukten. Ett måste är att hålla de 
ingående materialen såsom isolering, gipsskivor och virke borta från fukt och se till att dess 
maximala fuktkvot för montering inte nås.  

Vid byggandet är det viktigt att se till att tätningen av alla skarvar, fönster och anslutningar görs 
rätt och tätt för att minska luftrörelser och konvektion i konstruktionen. Till exempel se till att 
PE-folien inte får några hål och revor. 

Det kapillärbrytande skiktet med makadam ska vara rent, anledningen är att det ska förbli 
kapillärbrytande och fylla sin funktion fullt ut. 

 Tätning av olika husdelar 3.8

3.8.1 Yttervägg 
För att förhindra fuktvandringen inifrån huset och ut har vi en PE-folie från Isover som hindrar 
fukten från att vandra från den varma delen av väggen till den kalla. Om denna fuktvandring 
tillåts ske finns risk för kondensation och i längden fuktskador. För att mottverka de luftrörelser i 
isoleringen som skulle leda till sämre värmeisoleringseffekt har ett vindskydd från Icopal placerats 
innanför fasad och luftspalt (Icopal, 2012). PE-folien och vindskydd ska överlappas med minst 
200 mm vid skarvarna och förslutas med isoleringstejp (AK, 2012). 

3.8.2 Grund-yttervägg 
I botten av väggen i anslutningen till bottenplatten läggs Isover Vario syllisolering som verkar 
luft- och kapillärbrytande i skiktet mellan de två konstruktionsdelarna (Isover, 2012). Den har 
lång hållbarhet och ger heller inte väggen några köldbryggor på grund av dess låga 
värmeldningsförmåga. 
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3.8.3 Yttervägg och tak 
Anslutning mellan yttertak är en annan konstruktionsdel som ofta läcker luft (Isover, 2012). Det 
finns två tänkbara möjligheter för luft att ta sig in. Luften kan dels komma in vid anslutning 
mellan tak och yttervägg, detta åtgärdades genom att täta med Isover Vario TightTec I. Dels kan 
luft läcka in från långsidan av huset i takbalkens längdriktning, detta skapar luftrörelser i 
takisoleringen och försämrar värmeisoleringseffekten. För att förhindra detta problem och 
undvika luftrörelser i isoleringen dras vindskyddet som tätar taket ovanifrån ner runt alla takets 
kanterkanter. Vindskyddet och PE-folien i taket överlappas och tätas på samma sätt som för 
väggen. 

3.8.4 Fönster 
För att slippa värmeförluster är det viktigt att täta fönsterkonstruktionen (Kronfönster, 2012). 
Runt fönstret tätas ytterväggen med PE-folien Isover Vario TightTec X för att luft inte ska tas sig 
in i väggen och ge luftrörelser (Isover, 2012). Fönstrets under- och överkant tätas med 
drevisolering och för att ge en ytterligare säker tätning läggs fogskum runt fönstret.  

3.8.5 Dörrar 
Görs i princip på samma sätt som med fönstren. 
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4 Materialval 
Krav på materialval i huset från BBR 19, nedan följer ett utdrag av de mest relevanta 
byggreglerna gällande materialval: 

Kapitel 2; Allmänna regler för byggnader 

• 2:1 Material och produkter 

”De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de avseenden som 
har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i dessa föreskrifter och allmänna råd.” 
(BBR19, kapitel 2, avsnitt 2:1) 

Kommentar: Tänk på att inte använda för nya och oprövade material i de delar av konstruktionen som är viktiga 
för att uppfylla följande normer. 

Kapitel 6; Hygien, hälsa och miljö 

• 6:1 Allmänt 

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, 
temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd och därmed 
olägenheter för människors hälsa kan undvikas.” (BBR 19, kapitel 6, avsnitt 6:1). 

Kommentar: Titta ur ett brett perspektiv när val av material sker, se till städbarhet, termisk komfort, utformning 
och täthet. Vissa begränsningar finns då golv väljs, det måste till exempel vara lättstädat och komfortabelt. 

• 6:11 Material 

”Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling 
påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då funktionskraven i dessa regler 
uppfylls.” (BBR19, kapitel 6, avsnitt 6:11). 

Kommentar: Vid val av material måste hänsyn tas till vilka föroreningar materialen eller deras ytbehandling 
släpper ifrån sig. Detta är inte lika viktigt när de gäller yttermaterialen eftersom de placeras utomhus, det är dock 
essentiellt vid bedömning av golvmaterial. Det är att föredra att inte använda plaster som avger föroreningar eller 
lackad parkett som kan påverka luftkvaliten negativt. 

• 6:53 Fuktsäkerhet 

”Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av 
fukt.” (BBR19, kapitel 6, avsnitt 6:53). 

Kommentar: Då taket är låglutande måste det tas extra hänsyn vid val av takmateria. Låglutande tak har större 
risk för ansamling av vatten eller snö som kan orsaka skador. Golv i våtutrymmen måste vara anpassade för sin 
omgivning. 
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• 6:5325 Yttertak och vindsutrymmen 

Allmänt råd 

”Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutningen. Om 
taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid utformningen av 
taket.” (BBR19, kapitel 6, avsnitt 6:5325) 

 Kommentar: se anmärkning ovan.  

Kapitel 5; Brandskydd 

• 5:1 Allmänna förutsättningar 

”Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. 
Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska 
utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda 
händelser eller påfrestningar.” (BBR 19, kapitel 5, avsnitt 5:1) 

Kommentar: Detta kan påverka val av golv då exempelvis trägolv är mer lättantändliga än sten eller plast. 
Utformning av innerväggar påverkas också då man måste tänka på skivmaterial på insidan och vilken sorts 
isolering som används och hur lättantändlig den är, sista anmärkningen är dock inte relevant för denna uppgift. 

• 5:4223 Eldstadsplan 

”Eldstäder för eldning med fast eller flytande bränsle ska vara försedda med skydd mot 
brandspridning nedåt så att antändning av golvet inte kan ske på grund av spill, glöd eller 
gnistor.” (BBR19, kapitel 5, avsnitt 5:4223) 

Kommentar: Detta är något att ta i beaktande vid val av golv kring eldstaden i vardagsrummet. Det är ingen bra 
ide att ha träparkett runt eldstaden. 

• 5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning 

”Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i 
byggnadsdelar på ett sådant sätt att de 

– är svåra att antända, 

– inte medverkar till snabb brandspridning, 

– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 

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

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

ökar. 

– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. 

Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas 
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utvecklas i byggnaden.” (BBR19, kapitel 5, avsnitt 5:521) 

Kommentar: För denna uppgift har dessa krav mindre betydelse, dock påverkar det valet av golv eftersom golvet 
inte ska vara lättantändligt och utveckla stora mängder värme eller brandgas. Plast är kanske inte lika 
lättantändligt som parkett- eller laminatgolv men avger desto farligare rökgaser innehållande skadliga ämnen när 
den väl brinner. 

• 5:552 Ytterväggar i byggnader i klass Br2 och Br3 

”Ytterväggar, i byggnader i klass Br2 och Br3, ska utformas så att brandspridning längs fasadytan 
begränsas.” (BBR19, kapitel 5, avsnitt 5:552) 

Kommentar: Val av fasad påverkas på så sätt att träfasader inte kommer vara lika önskvärt med tanke på 
brandspridning. 

• 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.” 

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).” 

Kommentar: Detta betyder att takmaterialet måste uppfylla BROOF (t2) för att det ska kunna användas som 
taktäckning på småhuset. 

Vid materialvalet har vi tagit hänsyn till alla ovanstående krav och-, dessutom ställt upp tio egna 
krav för varje byggnadsdel, se bilaga C. De faktorer som undersökts och betygsatts angående 
varje byggnadsdelsmaterial är i stort; investeringskostnad, miljöbedömning, estetik, underhåll, 
livsläng m.m. 

Vid miljöbedömningen har vi använt hemsidan SundaHus, de använder sig av ett 
graderingssystem från A till C för att bedöma miljöaspekten för olika byggmaterial. – 10 är sämst 
och ger ett C medan 4 är bäst och ger ett A, se figur 4.1. 

 

 

 
Figur 4.1. Miljöbedömningsskalan 
som SundaHus använder sig av. 
(SundaHus, 2012) 
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 Utvändigt takmaterial 4.1
Taket på småhuset är ett låglutande pulpettak med endast 10 graders lutning. Vi har valt att 
jämföra asfaltspapp, plåttak och plastduk. Anledningen till att dessa tre material valts är att de 
passar väldigt bra vid låga taklutningar, har en relativ låg investeringskostnad och kommer passa 
som taktäckning på huset.  

Enligt produktbladet för ”Mataki 2-lagstäckning” uppfyller produkten brandsäkerhetskravet 
BROOF(t2). Även plastduken ”Protan SE” uppfyller enligt produktbladet kravet på BROOF(t2). 
Plåt förtärs inte av brand vilket gör att det uppfyller kravet. 

Estetiska mål för taket är att det ska passa stilen på huset vilket är en modern funkisvilla med 
många fönster och öppen planlösning, en modern skandinavisk stil. Med detta i baktanke ska 
även taket vara modernt, stilrent och inte ta för mycket uppmärksamhet från fasaderna.  

 Fasadmaterial 4.2
Som fasadsystem kommer puts, träfasad och tegel att jämföras. Skälet till valet av dessa material 
är att alla går bra att montera på trästomme. De är också lämpliga eftersom de med rätt underhåll 
håller bra kvalitet en längre tid. Det är svårt att ändra på en tegelfasad, men underhållet är relativt 
lågt. Underhållsbiten för träfasader är mer krävande men de ger stor frihet gällande ändringar. 

Estetiska mål för fasaden är att den ska se hel och ren ut länge, passa in i omgivningen, ha en ljus 
färg och vara ganska livfull i strukturen. 

 Invändigt golvmaterial 4.3
Golvmaterial som kommer jämföras är parkett, linoleum och textilmatta. Materialen har valts och 
undersökts eftersom de har ganska olika egenskaper, men inte är så dyra att investera i. De är 
praktiska på olika sätt, frågan är vilket som passar bäst i detta hus. Materialval kommer endast ske 
för vardagsrum, kök och sovrummen. Framför eldstaden behövs ett golv som inte kan antändas 
av spill, glöd eller gnistor. 

Estetiska mål för golvet är att det ska få huset att se ljust, modernt, elegant och rymligt ut.  

 Badrumsgolvet 4.4
Badrumsmaterial som undersöks närmare är klinkers, granitkeramik och plastmatta. Dessa valdes 
ut eftersom de alla passar bra i våta utrymmen. Två av dem, klinkers och plastmatta är vanliga 
material i badrumsgolv, men de har olika egenskaper. Plastmattan är billigare än de två andra 
alternativen men måste bytas oftare. Klinkers kostar istället mer att investera i, men håller en 
högre kvalitet en längre tid. Granitkeramik kändes spännande att titta lite extra på då den ligger 
lägre i pris än klinkers och har lägre vattenabsorptans men fortfarande är ganska hårt. 

Estetiska mål för badrumsgolvet är att det ska vara moderna och ganska mörka så att inte fläckar 
och smuts syns. Golvet ska inte vara svart och helst ha någon sorts struktur i mönstret. 
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 Sammanfattning 4.5
 

Tabell 4.1 Materialvalssammanfattning 

 

Ovan kan vi se att takmaterialet asfaltsmatta fick högst ranking, vilket innebär att asfaltsmatta 
väljs som taktäckning. På fasaden kommer vi använda träfasad då den fick lite mer poäng än puts. 

Takmaterial: Asfaltsmatta Plåttak, galvaniserat Plastduk, enskiktstäckn
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Investeringskostnad 0,3 4 1,2 2 0,6 5 1,5
Miljöbedömning 0,4 3 1,2 5 2 3 1,2
Estetik 0,5 5 2,5 2 1 3 1,5
Tyngd 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4
Rivstyrka 0,1 4 0,4 5 0,5 4 0,4
Nedbrytning 0,2 5 1 3 0,6 4 0,8
Livslängd 0,3 3 0,9 5 1,5 3 0,9
Summa 1,9 27 7,5 25 6,5 26 6,7

Fasadmaterial: Puts Träfasad Tegelfasad
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Investeringskostnad 0,4 4 1,6 5 2 2 0,8
Miljöbedömning 0,4 2 0,8 5 2 5 2
Estetik 0,5 4 2 5 2,5 2 1
Underhåll 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8
Livslängd 0,2 4 0,8 5 1 4 0,8
Känslighet för skador 0,2 3 0,6 3 0,6 5 1
Summa 1,9 20 6,4 26 8,7 22 6,4

Golvmaterial: Parkett Linoleum Textilmatta
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Investeringskostnad 0,3 3 0,9 5 1,5 3 0,9
Miljöbedömning 0,4 5 2 4 1,6 4 1,6
Estetik 0,5 5 2,5 2 1 3 1,5
Komfort 0,3 3 0,9 2 0,6 5 1,5
Städbarhet 0,3 5 1,5 4 1,2 2 0,6
Livslängd 0,2 4 0,8 3 0,6 4 0,8
Underhåll 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3
Summa 2,1 28 8,9 24 6,9 24 7,2

Badrumsgolvsmaterial: Klinkers Granitkeramik Plastmatta
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Investeringskostnad 0,3 2 0,6 3 0,9 5 1,5
Miljöbedömning 0,4 4 1,6 4 1,6 2 0,8
Estetik 0,5 5 2,5 4 2 2 1
Komfort 0,3 5 1,5 4 1,2 2 0,6
Städbarhet 0,3 5 1,5 5 1,5 5 1,5
Livslängd 0,2 4 0,8 4 0,8 2 0,4
Vattenabsorbtans 0,1 3 0,3 4 0,4 5 0,5
Summa 2,1 28 8,8 28 8,4 23 6,3
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Till golven i vardagsrum, sovrum och kök kommer parkett läggas och i badrummet klinkers. För 
att se källor, grund för betygsbedömningen och mål för de olika husdelarna se bilaga C. 

Det som kan kommenteras angående viktningen för de olika materialen är att för både fasad, tak 
och golvmaterial har estetiken värderats högst. Detta med tanke på att utseendet är en väldigt stor 
del av hur huset upplevs. Miljöbedömningen är viktad ganska högt eftersom materialval är en stor 
del av hållbart byggande. Investeringskostnaden kan tyckas vara viktad låg men detta beror på att 
det finns en generös budget att tillgå. Kostnadskalkyleringen i bilaga K visar att huset, trots den 
låga viktningen av investeringskostnaden, inte blev alltför dyrt. Det kan även noteras att 
materialvalet inte påverkar slutsumman nämnvärt. 

Här följer en närmare beskrivning i vad som slutligen kommer ingå i husdelarna: 

1. Tak: Asfaltsmatta- Mataki 2-lags tätskikt, ett undre skikt av SBS-modifierad bitumen med 
kraftig polyesterarmering (YEP 2500), ett övre skikt av SBS-modifierad bitumen med 
kraftig polyesterarmering (SEP 4000), belagt med skiffermaterial. 

 

2. Fasad: Träfasad- Moelven, gran, enkelfas ytterpanel, 19x148, kvalité G4-2, finsågad, 
brandimpregnerad fireguard, vit  

 

3. Golv: Parkett – Forbo Flooring, Naturoljad(Ek plank Texas), Slitskikt och stomme: Trä, 
Lim: PVAc och karbamid, Ytlack: Akrylat-uretan. 

 

4. Badrumsgolv: Klinkers – Royal Mosa, Golvspackel FB6000, fästmassa RotFix FB13, 
fogmassa KlinkerFog FB 225 (Ljusgrå), Global Collection klinkersplattor 30x30, Plain 
mouse gray matt. 
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5 Installationer 
Installationer är en viktig del av huset, då de utgör en stor investering och påverkar komforten i 
huset avsevärt. Problemet med installationer är att anskaffa system som kräver lite underhåll och 
fungerar felfritt till ett bra pris. Det är svårt för de boende i huset att själva utföra reparationer 
och underhåll på installationer då de ofta är komplexa. 

När installationerna har dimensionerats har de följt kraven i BBR19, bland annat står det: 

 Kapitel 6. Hygien, Hälsa och Miljö:  

• 6:1 Allmänt 

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, 
fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd 
och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas.” 

 Ventilation 5.1
En vuxen människa använder 25 000 liter luft varje dag, detta i samband med att befolkningen i 
norra Europa spenderar 90 % av tiden inomhus ger en klar indikation på hur viktigt det är med 
bra luftkvalité (Friedrich, 2011).  

 

Ventilationen i huset kommer ske med hjälp av ett FTX 
system med en roterande värmeväxlare som i bästa fall 
kan komma upp till 90 % verkningsgrad. Detta val görs 
eftersom huset sparar mycket energi genom att 
återanvända värmen i frånluften, dessutom är roterande 
värmeväxlare en av de mest effektiva metoderna. En 
annan anledning till att valet föll på mekanisk från- och 
tilluft är att huset, på grund av viljan att bygga energisnålt, 
är relativt tätt och det kan vara svårt att få den 
genomströmning som krävs i huset för att självdrag eller 
enbart frånluft ska fungera som ventilationssystem.  

Vid beräkning av krav för till- och frånluftsflöden var 
frånluftsflödet störst med 35 l/s, fortsatta uträkningar 
visade dock att kravet på 0.35 l/s per kvadratmeter var 
dimensionerande vilket gav ett ventilationsflöde på 48 l/s.  

 

Tabell 5.1 visar alla de olika till- och frånluftsflödena i huset. Alla sovrum ventileras med 9 l/s, 
vilket innebär att de är dimensionerade för två sovplatser vardera. Värt att kommentera är att 
driftrummet har 14 l/s i frånluft för att förhindra lukt och föroreningsspridning. Badrummet har 
ett högt frånluftsflöde, vilket beror på att dusch, toalett samt tvättmaskin och torktumlare 
placeras i detta utrymme.  

 

Rum 
 Luftflöde l/s 

Vardagsrum 14,525 
Hall 6,775 
Mästersovrum 9 
Sovrum 1 9 
Sovrum 2 9 
Driftrum -14 
Kök -16 
Badrum -18,3 

  Från -48,3 
Till 48,3 
Summa 0 

Tabell 5.1. Till-och från-luftsflöden.  
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Figur 5.2. HERU 90 T, Dimensioner i mm (Östberg, 2012) 

 

Vid en genomgång av marknaden föll valet på FTX-systemet HERU 90 T, se bild ovan (Östberg, 
2012). Det är ett tyst värmeåtervinningsaggregat som har kapacitet för bostäder upp till 230 m2.  

FTX-aggregatet placeras i driftsrummet som ligger mitt i huset, detta ger goda förutsättningar för 
att dra ut ventilationen i resten av huset. Intag och uttag placeras på varsin fasad, intaget åt 
nordväst, och uttaget på den sydvästra fasaden. Ventilationskanalerna dras i utrymmet mellan 
innertaket och yttertak och på detta sätt distribueras luft till två sovrum, hall, gästrum och 
vardagsrum. Frånluften sugs ut från bad/duschrum och köket. I köket finns inget innertak vilket 
betyder att kanalerna kommer dras dolda i en box längs väggen och in i överskåpen i köket.  

Största dimensionen på tilluftsledningarna hittas på den första distributionsledningen som är 125 
mm i innerdiameter, ”kopplingskanalerna” är 80 mm i innerdiameter. Luftintagskanalen och 
utblåskanalen har båda en dimension på 125 mm. För att se beräkningar och resterande 
dimensioner, se bilaga D.  

Genom att använda figur 5.3 med vetskapen om att flödet är 0.05 m3/s och det statiska trycket 
ungefär 200 Pa kan det konkluderas att ett aggregat med transformatorsteg 3, se figur 5.4, borde 
användas. Detta betyder att fläkten har en spänning på 150 V och en kapacitet på 68l/s. Tekniska 
data för detta system visas nedan i tabell 5.2.  Om flödet är 0.05 m3/s och fläkt 3 används betyder 
det att aggregatet kommer ha en fläkteffekt på 150 W. 

 

Figur 5.1. FTX-systemet HERU 90 T (Östberg, 2012) 
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Tabell 5.2. Teknisk data för HERU 90T (Östberg, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I köket finns även en spisfläkt med ett forcerat flöde på 30l/s. Köksfläkten är kopplad till en egen 
ventilationskanal som har ett separat intag i ventilationsaggregatet. Detta görs för att inte filtret 
ska bli igentäppt och föroreningar från mat och dylikt ska följa med tilluften in igen.  

Köksfläkten TecLime 106W har valts eftersom den är lagom dimensionerad, den är 60 centimeter 
bred, har tre hastigheter och två tvättbara metallfilter (Elon.se, 2012). Två 40 watts lampor finns 
till för belysning och fläkten har en ljudnivå på 49 dB. Fläkten har en kapacitet på 69 l/s, men i 
detta fall kommer den strypas så att endast 30 l/s kommer användas. 

  

Figur 5.5. Vald köksfläkt, TecLime106W(Elon, 2012) 

Figur 5.3. Diagram för statiskt tryck vid ett bestämt flöde för val av 
fläktstorlek (Östberg, 2012) 

Figur 5.4. Fläkteffekt vid vald fläkt och specifikt flöde. 
Transformatorsteget ger spänning för den valda fläkten 
(Östberg, 2012). 
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Figur 5.8. Tilluftsdonet CTVB-125 (Flaktwoods, 2012a) 

Som tilluftsdon i rummen används tilluftsdonet CTVB-125, se figur 5.8. Till den anskaffas en 
anslutningslåda, ATTC med anslutningsdimensionen 125 mm i innerdiameter, se figur 
5.7(Flaktwoods, 2012). Detta betyder att vid dimensioneringen av tryckfallet i kanalerna räknas ej 
böjarnas motstånd med eftersom de är integrerade i tryckfallen som sker över tilluftsdonen. 
Kastlängden för donet avläses i figur 5.6. Beroende på vilken spaltbredd donet är inställt på 
(3,5,10 eller 16 mm) fås olika kastlängder. För val av frånluftsdon se bilaga D. 

 

Figur 5.6. Kastlängd för donet CTVB-125(Flaktwoods, 2012a) 

Det finns fyra sorters olika inblåsning, de två som används i huset är bakkants- och 
framkantsinblås(Friedrich, 2011). Bakkantsinblåsning betyder att tilluftsdonet är placerat i väggen 
mot korridor, hall, vardagsrum eller liknande, luftstrålen riktas mot fasaden och kastlängden är så 
pass lång att luftstrålen böjs vid fasaden. Vid dåligt isolerade fönster respektive fönsterkarmar 
kyls luftstrålen ner och orsakar drag i golvnivå. Med framkantsinblås menas att luftstrålen riktas 
mot en korridorsvägg från en fasadvägg. Risk för drag är mindre än vid bakkantsinblåsning. Om 
kastlängden är för stor finns risk för att luften bara lämnar rummet genom en öppen dörr och 
inte ventilas som planerat. I huset används bakkantsinblås i vardagsrum, hall och gästrum, medan 
framkantsinblås tillämpas i sovrummen.  

 

Figur 5.7. Anslutningslådan ATTC (Flaktwoods, 2012b) 
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5.1.1 Spårgasmätning 
För att kontrollera ventilationen i huset utförs en spårgasmätning, detta sker genom att en viss 
koncentration av spårgas släpps ut i huset, till exempel lustgas. Luften cirkuleras och omblandas 
med hjälp av fläktar och sedan mäts koncentrationen i inomhusluften efter trettio minuter, en 
timme och två timmar. Med hjälp av ekvation 5.1 nedan kan KO lösas ut vid de olika 
tidpunkterna. 

 

Resultaten visade att om startkoncentrationen av spårgasen är 500 ppm är koncentrationen i 
huset efter trettio minuter 449 ppm, efter en timme 403 ppm och efter två timmar 325 ppm. 
Detta är alltså de koncentrationer som finns vid en korrekt luftomsättning. Om luftomsättningen 
skulle vara lägre än den nuvarande kommer koncentrationen av spårgas bli högre än tidigare 
värden. Detta skulle alltså visa på ett icke godtagbart ventilationsflöde. 

 Sanitet 5.2
Sanitetsdelen består av dimensionering av rör och tryckfallsberäkningar för kall- och varmvatten. 
Det skall även väljas blandare och se om det tillgängliga trycket från vattentornet räcker till för att 
förse huset med tappvatten med de tryckfallsförluster som finns. Vattnet dras från 
servisledningen in till driftsrummet där bergvärmepannan står. I pannan värms varmvattnet 
därefter fördelas det varma och kalla tappvattnet ut i huset. 

Spillvatten och tappvatten dras in genom bottenplattan på den sydöstra fasaden. 
Spillvattenledningen är av PEH-rör och ledningen som dras ut ur huset har dimension 100 mm i 
innerdiameter, detta eftersom det är den minsta möjliga dimension när en vattenklosett är 
kopplad till ledningen. Enligt diagram 1, bilaga B i kompendiet ” Dimensionering av tapp-, spill- 
och dagvattenledningar” (Eriksson, 2012b) fås ett ledningsfall för spillvattenledningen på 13 
promille och det sannolika spillvattenflöde 1.35 l/s. Se bilaga E för uträkningar. 

där  
Kt=koncentration vid tid t 
(ppm) 
K0=koncentration vid t=0 i 
ppm 
KJ=jämnviktskoncentration, 
0 om ingen spårgas i uteluft. 
n=antal luftomsättningar 
(1/h) 
t=tiden(h) 

Kt KJ−

K0 KJ−( ) e nt−( )
⋅=

Ekvation 5.1 visar hur man kan mäta koncentrationen av spårgas i luften beroende på omsättning, tid, 
jämnviktskoncentration och startkoncentration (Eriksson, 2012). 
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Tappvattnet har beräknats för två olika 
delar, varm- och kallvatten. I båda fallen 
är ledningarna av koppar förutom 
servisledningen in till huset för 
tappvatten som är ett plaströr. För att se 
dimensioner på rören gå till bilaga E. 
Det största tryckfallet för tappvattnet 
sker vid tappstället som ligger högst upp 
och längst bort, detta ger ett tryckfall på 
229 kPa.  

Köksblandaren som kommer användas 
är från FM Mattson 9000 med 
diskmaskinsavstängning (FM Mattsson, 
2012). Enligt figur 5.9 kan utrönas att 
om flödet önskas vara mellan 0.15 l/s 
till 0.2 l/s bör trycket i ledningarna ligga 
mellan 90 kPa-230 kPa.  

Trycket vid tappstället längst bort i 
huset är 229 kPa, beräknat genom att ta det 
tillgängliga trycket vid vägen på 550 kPa 
och subtrahera tryckfallet fram till tappstället längst bort. Detta betyder att dit kommer det 
varken behöva strypas eller pumpas vatten. Det närmsta tappstället har ett tillgängligt tryck på 
360 kPa, vilket ger ett flöde på 0.27 l/s. Det är lite för högt och där kommer trycket vid 
närmsta/lägsta blandaren att strypas med 159 kPa (se bilaga E för beräkningar och ritningar).  

Luftningsledningen har placerats i driftsrummet och går genom en takgenomgång ut i det fria. 
Luftningsledningens utlopp bör inte placeras på en fasad då lukten kan leta sig in genom fönster 
och dylikt. Borlänge har den dimensionerande utetemperaturen (DUT) -24 grader (Frico, 2012). 
Detta ger enligt tabell 4 i ” Dimensionering av tapp-, spill- och dagvattenledningar” en 
luftningsledningsdimension på 100 mm i diameter vid takgenomgång och 75 mm i övrigt om det 
summerade normflödet är högre än 5 l/s, vilket det är (Eriksson, 2012). 

  

Figur 5.9. Tillåtet tryckintervall vid visst flöde för vald kran FMM9111-0000 
(FMmattsson, 2012) 
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 Uppvärmning 5.3
Uppvärmningen kommer ske med hjälp av ett vattenburet 
radiatorsystem där vattnet värms av en bergvärmepump, se kapitel 
6.3.1. Anledningen till att valet föll på ett radiatorsystem är dess 
förmåga att punktvis motverka kallras från stora fönster. Med ett 
golvvärmesystem förloras denna förmåga och det kan bli kyligare 
intill väggar med stora glaspartier. Från pannan i driftscentralen 
kommer fyra stammar fördela sig i en stjärnformation ut i huset. 
Effektbehovet för huset är totalt 4.1 kW som ska fördelas över 
rummen i huset. Störst effekt kräver köket med ett element på 488 
W och ett på 707 W. Detta beror på att köket är stort, har högt i tak 
och har fönster med en totalarea på knappt nio kvadratmeter. 
Nedan i tabell 5.3 redovisas effektbehoven för varje rum. 

 

Det summerade massflödet ut 
till det vattenburna 
värmesystemet är M=0.114 
kg/s, omräknat blir detta 0.41 
m3/h. Trycket som 
värmepumpen minst måste ha 
ut till systemet är det 
dimensionerande tryckfallet på 
2.9 kPa. Eftersom detta gör att 
vår systemkurva inte når upp 
till pumpkurvan, figur 5.10, 
införs en strypning på 
ledningen ut ur pumpen. Detta 
gör att tryckfallet ökar och 
värmepumpen kan ställa in 
enligt den lägsta kurvan H. 
Detta ger en injustering på 
U=3 V och 1200 rpm. 

Det högsta tryckfallet fås i 
stam C, vilket är köket. Där 
sker ett tryckfall på 2.9 kPa till 
den radiator som är belägen längst bort, denna sträcka är dimensionerande vilket betyder att 
strypning kommer behöva göras på de andra stammarna utifrån detta värde. För att se storleken 
på strypningen se tabell 5.4 (Rorprodukter, 2012). 

Rum Effekt Q (W) 
M.Sovrum 251 
M.Sovrum 251 
Vard. 707 
Vard. 707 
Kök 707 
Kök 488 
Bad 195 
Gästrum 195 
Gästrum 195 
Sovrum 195 
Sovrum 195 

Figur 5.10. Pumpkurvan för värmesystemet Premiumline EQ (Ivt, 2011). 

Tabell 5.3. De beräknade effektbehov en 
 per radiator för rummen (bilaga J). 
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Tabell 5.4. Strypning av stammarna utifrån det dimensionerande tryckfallet på 2.9 kPa (bilaga G). 

 

De valda radiatorerna är av märket Thermopanel, alla husets radiatorer är 300 mm höga och har 
en framledningstemperatur på 55/45 grader (Rorprodukter, 2012). Vissa rum använder 
radiatormodellen TP 11 och andra TP 21, detta beror på att TP 21 har en högre effekt per 
längdmeter och därför passade bättre in längdmässigt i vissa rum. I de fall där effektbehovet inte 
gått jämt ut med radiatorernas effekt har detta senare kompenserats. Kompensationen har skett 
genom att ta ett lite mindre eller lite större element för att uppväga den tidigare över- eller 
underdimensioneringen. 

 El 5.4
För dimensionering och placering av elinstallationer i huset  har Svensk Elstandard SS 436 40 00 
(2009) använts. Normer för antal eluttag i varje rum som är L/4 har följts men 
överdimensionerats i vissa rum eftersom det i ett modernt hem ansetts underdimensionerat att 
endast ha ett eluttag i sovrummet. 

För att undvika för stor belastning på elsystemet har det delats in i 17 elgrupper, varje grupp har 
en säkring i elskåpet. För gruppledningar gäller att det ska finnas en gruppledning för varje 30 
kvadratmeter. Varje gruppledning får som mest ansluta till tio vägguttag och lamputtag. 

Till varje gruppledning finns en eller flera anslutningspunkter, efter eget val och tycke. Krav för 
anslutningspunkter är att det ska finnas minst en i varje rum, för rum större än 15 
kvadratmeter ska det finnas ytterligare en anslutningspunkt för varje påbörjat tiotal kvadratmeter.  

Vid val av antal grupper och vad som ska tillhöra vilken grupp har två aspekter beaktats. Den 
första att inte alltför många maskiner ska sluta fungera om en propp går, den andra att 
närliggande kopplingsdosor sammankopplas till en gruppledning, till exempel klädkammarens 
belysning och mästersovrummets belysning och uttag. Tabell 5.5 nedan redogör för grupperna 
och dess funktioner. För fullständig redogörelse av eldragningarna, se bilaga G. 

Strypning Stam A: 2858,05-1006,2= 1851,8683
Strypning Stam B: 2858,05-2188,5= 669,55
Strypning Stam C: 0
Strypning Stam F: 2858,05-1246= 1612,0145
Strypning Stam E: 2858,05-1137,1= 1720,9505
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Tabell 5.5. Grupper och dess funktioner. 

 

För att dimensionera huvudsäkringen gjordes en lista över vilka maskiner i huset som i värsta fall 
skulle kunna vara igång samtidigt.   

Tabell 5.6. Effektbehovet för olika enheter i huset. 

 

För att omvandla den dimensionerande effekten till strömstyrka multiplicerades först den totala 
effekten med en sammanläggningsfaktor på 0.7, se tabell 5.6. Sammanläggningsfaktorn används 
för att ta hänsyn till att alla maskiner troligtvis inte används samtidigt. Sedan användes 
nedanstående formel från kompendiet i elinstallationer används för att dimensionera 
servisledningen. 

    →     Huvudsäkring väljs till 25A. 

Gruppnr Beskrivning Rum Fas Avsäkring
1 Spis Kök 3 16
2 Bergvärmepump Driftrum 3 16
3 FTX-aggregat Driftrum 3 10
4 Fläkt Kök 1 10
5 Diskmaskin Kök 1 10
6 Kyl Kök 1 10
7 Frys Kök 1 10
8 Torktummlare Badrum 1 10
9 Tvättmaskin Badrum 1 10

10 Uttag*3 Kök 1 10
11 Belysning och uttag*1 Kök 1 10
12 Belysning och uttag*3 Hall, driftrum 1 10
13 Belysning och uttag*3 Vardagsrum 1 10
14 Belysning och uttag*2 Vardagsrum 1 10
15 Belysning och uttag*2 Mästersovrum och 1 10
16 Belysning och uttag*3 Sovrum 1 och badru 1 10
17 Belysning och uttag*2 Sovrum 2 1 10

Grupper

1,2,3,4,5,6,7
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

Jordfelsbrytargrupp

2
1

Enhet Effektbehov Vald Enhet Källa
Spis 9200 W HCE422120S http://www.bosch-home.se
Disk 2400 W Active Water Diskmaskin SBV59T30EU http://www.bosch-home.se
Tvätt 2300 W Avantixx VarioPerfect WAQ24461SN http://www.bosch-home.se
Torktummlare 1000 W EcoLogixx 7 SelfCleaning Condensor WTW86570SN http://www.bosch-home.se
Bergvärmepump 7600 W IVT PremiumLine EQ http://ivt.se
FTX-aggregat 136 W Östberg HERU 62 T -120m2 http://www.luftbutiken.se
Kyl 90 W Rostfritt stål Med EasyClean KSV36AI40 http://www.bosch-home.se
Frys 120 W Frysskåp för integrering GIN38P60 http://www.bosch-home.se

Totalt effektbehov 22846 W
Sammanläggningsfaktor 15992 W Kommentar: (effekbehov*0,7)

I
P

3 400⋅
23.083=:=
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6 Byggteknik 

 Köldbryggor och värmegenomgångskoefficienter 6.1
För att beräkna korrekta U-värden på konstruktionsdelarna i huset användes både lambda- och 
U-värdesmetoden. När två U-värden räknats fram för en byggnadsdel togs medelvärdet av dessa 
och användes i resten av beräkningarna. Medelvärdet av dessa gav ett U-värde på 0.1 W/m2K för 
väggen. 

Vid takberäkningarna gav lambdavärdesmetoden ett U-värde på 0.077 W/m2K och U-
värdesmetoden 0.073 W/m2K, medelvärdet av dessa ger ett u-värde för takkonstruktionen på 
0.075 W/m2K. 

Enligt exempel på sidan 61 i IsolerguidenBygg06 beräknas plattans U-värde till 0.069 W/m2/K 
(Anderlind, 2006). 

I BBR 19, kapitel 9, avsnitt 4: Alternativt krav på byggnadens energianvändning anger Boverket 
att byggnadsdelarna i huset måste uppnå vissa krav gällande U-värde, i tabell 6.1 visas u-värdes 
kraven och husets faktiska U-värde.  

Tabell 6.1. Boverkets krav på värmegenomgångskoefficienter gällande byggdelar jämförs mot byggnadsens faktiska 
värden. 

Byggnad med elvärme större än 
100kvm 

 Byggdel Krav Ui Vårt Ui 
  Tak 0,13 0,075 
  Vägg 0,18 0,1 
  Golv  0,15 0,069 
  Fönster  1,3 0,8 
  Ytterdörr 1,3 0,9 
   Ui [W/m2K]   
    

Som synes ovan klarar alla byggnadsdelarna i huset BBR kraven. 

Tabell 6.2. Enligt Isolerguiden Bygg 06 (2006) exempel har köldbryggor räknats fram (bilaga I). 

Byggnadsdel Köldbrygga (W/m K) Längd(m) 
Tot. 
Värmeflöde(W/K) 

Fönster     0,026   84   2,184 
Dörrar     0,029   12   0,348 
Takanslutning     0,025   56   1,4 
Grund     0,1   51   5,1 
Ytterväggshörn   0,042   20   0,84 
Summa             9,872 
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Huset har ett totalt energiläckage/förlustfaktor (Σψ*L) på 9.9 W/K på grund av köldbryggor. 
Byggnadsdelarnas totala köldbryggor visas i tabell 6.2. 

Hur den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för huset beräknas och kraven för hur 
stor den får vara, hittas i BBR19, kapitel 9, avsnitt 9:2 Bostäder: 

 

 

Eftersom huset ligger i Borlänge som tillhör Dalarnas län ligger villan i klimatzon II, detta ger ett 
maxvärde på Um för bostäder som är värmda med elvärme på 0.4 W/m2K. Ett krav som huset 
gott och väl klarar. 

6.1.1 Comsol 
För att närmare granska en köldbrygga har programmet Comsol Multiphysics använts, med 
programmet kan en temperaturfördelning för en vald konstruktionsdel enkelt tas fram. Den 
konstruktionsdel som valts för närmare analys är anslutningen mellan yttervägg och grunden. 
Den beräknade köldbryggan för konstruktionen blev 0.1 W/m. Temperaturfördelningen för 
konstruktionen ser ut som nedan i figur 6.1. 

 

Figur 6.1. Köldbryggan vid plattan på huset. 

  

W/m2K Um
ΣUA ψhus+

AOmslutande
0.143=:=
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 Effektbehov 6.2
Effektbehovet för huset fås genom att använda följande formel, hämtad från kompendium 
”AF101X Installationsföreläsning 2012-01-30” : 

 

Transmissionsförlusterna för huset blev 79.4 W/K, detta tillsammans energiförluster från 
läckluft, ventilation och köldbryggor gav ett effektbehov på 5 kW för huset, se bilaga J. 

 Energibehov 6.3
Energibehovet för huset beror av effektbehovet multiplicerat med summa gradtimmar per år i 
Borlänge. Detta ger ett energibehov på 12 MWh/år. Om energibehovet för varmvatten adderas 
till detta fås ett totalt energibehov på 16.35 MWh/år. Se bilaga J för beräkningar. 

6.3.1 Bergvärmepumpen 
I huset har en bergvärmepump C PremiumLine EQ från IVT installerats för att klara 
uppvärmning och värmning av tappvarmvatten (Ivt, 2012). Värmepumpen har en högsta 
värmefaktor på 5.1.  

Med tanke på att en normal dusch tar 3 - 4 minuter drar ungefär 40 liter varmvatten och ett bad i 
ett standardbadkar 140 liter (Nibe, 2012) så har modell C valts som värmpump då den har en 
kapacitet på 185 l varmvatten (Ivt, 2012). 

Bergvärme är ett bra alternativ som uppvärmningssystem för det utnyttjar solens lagrade energi i 
marken och med dagens tekniska framsteg är bergvärme ett av de mest effektiva sätten att hämta 
energi från naturen (Bergvarmepumpar, 2012). Bergvärme är dessutom relativt rent jämfört med 
andra uppvärmningsformer då det inte avger några föroreningar eller utnyttjar resurser som kan 
ta slut. Figur 6.2 nedan beskriver hur bergvärme fungerar. Först borras ett 100-200 meter djupt 
hål i berggrunden. En dubbelvikt ”kollektorslang” fylld med frostskyddsvätska skickas ner i hålet 
och har möjlighet att ”fånga upp” värmen som finns där. Vätskan fortsätter sedan upp ur hålet 
och in till bergvärmepumpen i huset där den integrerar med en kompressor och ett köldmedium. 
Vid förångningen kan de få grader som hämtades ur marken transformeras till en högre 
energimängd som sedan används föra att värma vattnet i radiatorsystemet och tappvarmvattnet. 

  

QF.dim Σ U⋅ A⋅ ∆θ( )⋅ Mu Cpl⋅ ∆θ( )⋅+ 1 ηå−( ) MT⋅ Cpl⋅ ∆θ( )⋅+ ψhus−:= ΣΣ

Figur 6.2. Förklarande beskrivning om hur ett bergvärmesystem fungerar (Nibe, 2012). 
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6.3.2 Energikravet 
Gränsen för hur mycket energi som huset får använda vid eluppvärmning är 8 MWh/år. I och 
med installationen av en bergvärmepump, för uppvärmning av både huset och varmvatten, med 
värmefaktor (COP) på 5.1, kommer det inte behöva köpas någon större mängd energi. Realistiskt 
sett kommer värmefaktorn i snitt kunna uppnå en kapacitet på ungefär COP 4.5. Om detta värde 
används för att vara på den säkra sidan fås ett energibehov för huset på 16.35/4.5=3.63 MWh/år.  

BBR19, kapitel 9, avsnitt 2: Bostäder anger krav gällande energi: 

”Specifika energianvändningen för olika klimatzoner får endast uppgå till en viss mängd. I 
klimatzon II (Borlänge), med bostad som är uppvärmd med el ligger gränsen på 
75kWh/m2 Atemp per år.” 

Om huset har ett energibehov för uppvärmning på 8.7 MWh per år och en Atemp på 139.5 m2, 
blir specifika energianvändningen för huset i Borlänge 8.7 MWh/139.5 m2 = 62 kWh/m2 Atemp 
per år. Detta betyder att huset klarar energikravet. 

 Kostnadsbedömning 6.4
Kostnaden för att bygga huset har beräknats till 2 050 000 kronor. Vid beräkningen har 
konstruktionen, installationer, vitvaror och nödvändig inredning såsom toalett, badkar och så 
vidare tagits med. För att se fullständig tabell med alla utgiftsposter se bilaga K. 

Driftskostnaden baseras på hur mycket el som måste köpas för att klara energibehovet. Enligt 
uträkningar i bilaga J behöver huset 13 MWh per år. Med ett elpris på 102 öre/kWh (Borlänge 
Energi, 2012) betyder det att driftskostnaden för huset per år blir 1.02 kr/kWh x 13000 kWh = 
13 260 kr. Detta är driftskostnaden för uppvärmning och varmvatten, alltså inte inkluderat vad 
vitvaror, belysning och annan apparatur drar. 
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7 Konsultens bedömning: radon i betongkonstruktioner 
- Kan det undvikas? 

 Bakgrund 7.1
Trots att riskerna med radon i hus är ett uppmärksammat ämne finns det relativt lite forskning 
om vilka hälsorisker radon egentligen innebär. Det man har konkluderat om de lungcancerfall 
som uppdagats är att det finns en koppling mellan radon och rökning (Socialstyrelsen, 2005). 
Gränsvärden för radon har funnits sedan 1 januari 1981, men under åren har gränserna sänkts 
och idag är den tillåtna nivån i bostäder 200 Bq/m3 (Clavensjö, 2007). Frågan är om betong 
fortfarande kan vara källa till radon nu när blåbetong inte längre används vid nybyggnation? Om 
så är fallet, går det att undvika? Detta ska undersökas i följande kapitel. 

7.1.1 Vad är radon?  
När uran, som finns naturligt i jordskorpan, sönderfaller bildas dotterprodukten radium. När 
radium sedan sönderfaller bildas gasen radon som är både osynlig och luktfri (Clavensjö, 2004).  I 
ett senare skede börjar gasen sönderfalla och bilda radondöttrar. Radondöttrarna är radioaktiva 
och genom att de fastnar i damm följer de med luften ner i lungorna. Halten av radon mäts i 
becquerel per kubikmeter inomhusluft (vidare Bq/m3) (radonguiden.se, 2012). När 
radondöttrarna inandas och fortsätter att sönderfalla nere i lungorna har strålningen kapaciteten 
att klyva vattenmolekyler, vilket bidrar till en produktion av fria radikaler. Dessa är väldigt 
reaktiva och kan skada DNA i lungcellerna samt orsaka cancer (Clavensjö, 2002). 

Enligt Socialstyrelsens rapport från 2005 orsakas cirka 400 av 2 800 lungcancerfall per år i Sverige 
av radon. Med detta i åtanke finns förståelse för att radon är ett stort problem i byggbranschen. 
Hur ska byggnader konstrueras för att skapa hälsosamma och säkra inomhusmiljöer? 

Radon är en radioaktiv ädelgas. Det finns tre isotoper av radon; radon-222, radon-220 och radon-
219. De radonisotoper som utgör störst risk mot oss människor är radon-222 och radon-220, 
dessa kan vi hitta i så stora mängder att det blir en fara för hälsan att andas in dem eller inta dem 
genom dryck eller mat.  

Radon-222 har en halveringstid på 3.82 dygn, detta kan jämföras med radon-220 och radon-219 
som har en ungefärlig halveringstid på 55.6 sekunder (Clavensjö, 2004). Eftersom radon-222 har 
mycket längre halveringstid än vad de andra två isotoperna har, ungefär 3.8 dygn jämfört med 
knappa minuten utgör den en mycket större risk mot oss människor. Till exempel har vi efter 
redan fyra minuter endast 6.25 % kvar av radon-220 och radon-219, jämfört med den betydligt 
längre tiden 15.2 dygn som det tar för radon-222 att sönderfalla till samma mängd. 

7.1.2 Vad är strålning?  
Radioaktiva ämnen sönderfaller till strålning (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011). Det finns både 
joniserad och icke-joniserad strålning, den joniserade strålningen är skadligare på grund av att den 
med sin energi kan lösgöra elektroner från ämnens atomer eller slår sönder molekyler vilket kan 
leda till förändringar och varaktiga skador på celler. Det finns tre typer av joniserad strålning; alfa-
, beta- och gammastrålning (Clavensjö, 2007). 
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Radon-222 och radon-220 sönderfaller båda till alfastrålning. Alfastrålning består av positivt 
laddade partiklar, två protoner och två neutroner. Dessa partiklar når inte särskilt långt när den 
stöter på hinder, alfastrålning stoppas till 90 % av vanligt skrivpapper och tar sig endast 50 
mikrometer in i huden. Denna strålning är farligast när den kommer ner i andningsvägar och 
lungor där partiklarna direkt kan träffa vitala celler i kroppen.  

Betastrålning och gammastrålning tränger in djupare än alfastrålning, dock är alfastrålning det 
vanligaste när det kommer till radon (Clavensjö, 2007). Betapartiklar kan vara både positivt och 
negativt laddade, gammastrålningen däremot är en elektromagnetisk strålning av samma typ som 
röntgen vilket betyder att den har kortare våglängd och högre energi. 

 

Figur 7.1. Inträngningsdjupet av olika sorters strålning (Vattenfall, 2012). 

Betastrålning kan hindras av tjocka kläder eller fönster medan gammastrålning kräver blyskikt på 
flera centimeter eller decimetertjock betong för att stoppas(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011). 
Andra exempel på vad inträngningsdjupet motsvarar visas i figur 7.1. 

En viktig sak att påpeka i sammanhanget med strålning och radon är att radon kan ventileras bort 
från konstruktioner, men strålning kan inte ventileras bort (Wallman, 2012). Det går att jämföra 
med en brasa, när du står vid elden ser du röken och den vill du inte andas in. Röken kan du 
precis som med radongasen ventilera och blåsa bort. Värmen däremot som kommer mot dig från 
elden kan jämföras med strålningen från radon, värmen och strålningen kan du inte ventilera eller 
blåsa bort på något sätt utan den finns där hela tiden. Strålningen stoppas dock oftast av huden, 
men med tillräckligt höga doser och under lång exponeringstid kan människan ta skada. 

7.1.3 Mätmetoder och myndighetskrav 
 Mätningar av radonhalt i hus måste alltid ske av personer med erforderlig kompetens, de ska ha 
genomgått tillräckliga kurser på SSI, Statens Strålskyddsinstitut eller vara ackriderade enligt 
standarden SS-EN ISO/IEC 17025 samt föreskrifter utgivna av SWEDAC 
(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011).  

En mätperiod för att få fram ett årsmedelvärde på radonhalten varar oftast i cirka två månader 
och ska ske under eldningssäsong (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011). Anledningen är att under 
eldningssäsongen är skillnaderna mellan inomhus och utomhustemperatur som störst, vilket leder 
till att de termiska drivkrafterna påverkar som mest. Kall jordluft sugs in i nederdelen av 
byggnaden när den varma inomhusluften stiger och läcker ut ur huset. 
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Mätningarna i en lägenhet eller en enplansvilla ska utföras i sovrum som används varje dag och i 
samvarorum såsom vardagsrum. Mätdosan skall inte placeras vid golvet då det finns störst mängd 
jordluft där, dosan bör placeras 1.5 meter från dörrar/fönster/tilluftsdon och minst 25 

centimeter från väggar om materialet är sten (Hagberg 
et al, 2005). 

De tre vanligaste mätmetoderna är spårfilm med filter, 
elektretbaserad integrerande radonmätare och 
kontinuerligt registrerande radoninstrument. De 
beskrivs alla närmare nedan (Clavensjö, 2007). 

Spårfilm med filter sker genom att detektormaterial 
placeras i en sluten dosa med filter som visas i figur 7.2. 
Luften och radongasen diffunderar sedan in i dosan 
samtidigt som filtret hindrar radondöttrarna från att 
komma in (Hagberg et al, 2005). Radongasen 
sönderfaller och avger alfastrålning som gör små skador 
på detektormaterialet. När dosan öppnas kan skadorna 

ses med hjälp av kemisk etsning, antalet skador är proportionella mot radongashalten och 
exponeringstiden.  

En elektretbaserad integrerande radonmätare är en dosa vars väggar i mätkammaren är elektriskt 
ledande (Hagberg et al, 2005). I dosan finns en skiva av teflon som är elektrostatiskt positivt 
laddad in mot kammaren och negativt laddad på baksidan som har kontakt med de ledande 
väggarna. När radon sönderfaller joniseras luft i kammaren och de positiva jonerna dras mot 
väggarna medan de negativa jonerna och de frigjorda elektronerna dras mot plattan och 
neutraliserar den. Potentialskillnaden kan mätas med en speciell typ av voltmeter och 
radongashalten kan utifrån potentialskillnaden beräknas. 

Kontinuerligt registrerande radoninstrument är en koldosa fylld av aktivt kol (Clavensjö, 2007). 
Radon diffunderar in i dosan och adsorberas på kolet, vilket sedan kan mätas i form av 
gammastrålning. Problemet med denna metod är att det endast går att mäta strålningen från de 
radondöttrar som sönderfallit de senaste 2-3 dygnen, för längre perioder kan mätningen bli 
missvisande. För att förbättra denna metod har det förutom kolet placerats en TLD-tablett i 
dosan. TL-detektorn utsätts för strålningen från radondöttrarna och lagrar en del av 
strålningsenergin vilket gör att resultatet blir mer exakt över cirka en vecka till en månad. 

I maj 2002 beslutade riksdagen om 15 miljökvalitetsmål. Tre av dessa handlar om radon 
(Socialstyrelsen, 2005): 

 1. I alla byggnader där människor tillbringar mycket tid skall det senast år 2015 finnas en 
dokumenterat fungerande ventilation.  

2. Radonhalten i förskolor och skolor får 2010 inte överstiga 200 Bq/m3 luft. 

3. Radonhalten i bostäder får år 2020 inte vara högre än 200 Bq/m3 luft. 

Tabell 7.1 är hämtad från Socialstyrelsens rapport från 2005 om vilka bestämmelser som idag 
finns kring radon och vilken myndighet som har ansvar för att dessa riktvärden följs (Clavensjö, 

Figur 7.2. Dosa med spårfilm, en stängd till 
vänster och en öppnad dosa till höger (Clavensjö, 
2002) 
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2007). Som kan ses hittas den lägsta toleransnivån i hemmen där mycket tid spenderas. 
Arbetsplatser tillåter dubbla mängden radon per kubikmeter luft. De högsta halterna av radon 
tillåts där sten bryts eller bearbetas, till exempel gruvor, där uppgår det tillåtna gränsvärdet till 2.5 
MBq/m3. 

Tabell 7.1. Rikt/gränsvärden för radon (Socialstyrelsen, 2005). 

Område 
 

Ansvarig myndighet 
Operativ(O) 
Central(C) 

Värde 
Riktvärde(R) 
Gränsvärde(G) 

Befintlig bebyggelse, 
luft 

Miljönämnden (O) 
Socialstyrelsen(C) 

200 Bq/m3 (R) 

Nybyggda hus, luft Byggnadsnämnden 
(O) 
Boverket(C) 

200 Bq/m3(G) 

Arbetsplatser, luft Arbetsmiljöverket 
(O&C) 

400 Bq/m3 (G) 

Befintlig bebyggelse, 
byggmaterial 

Miljönämnden (O) 
Boverket(C) 

0.3 µSv/h  

Nybyggda hus, 
byggmaterial 

Byggnadsnämnden 
(O) 
Boverket (C) 

0.5 µSv/h (G) 

Dricksvatten till färre 
än 50 personer eller 
mindre än 
10m3/dygn 

Miljönämnden (O) 
Socialstyrelsen (C) 

1000Bq/l (R) 

Dricksvatten 
Mer än 10 m3/dygn 
eller till fler än 50 
personer 

Miljönämnden (O) 
Livsmedelsverket (C) 

100 Bq/l med tvekan 
(G)tjänligt 
1000 Bq/l Otjänligt 
(G) 

 

7.1.4 Radon i byggnadsbranschen 
Det finns tre källor till radon i inomhusluften i ett hus. Marken under eller runt huset kan avge 
radon. Byggmaterial inbyggda i huset kan innehålla radon och hushållsvattnet kan ha för hög halt 
av radon. 

Hushållsvattnet är en vanlig källa till radon, speciellt vid privata egenborrade brunnar (Clavensjö, 
2004). Radon avgår från mineralkornen i jorden till det vatten som omsluter dem. Detta gör i 
regel ingen jättestor påverkan på vattnet, om inte jorden är mycket uran- och radiumrik. I 
normala fall kan sägas att jordluften i regel innehåller lika mycket radon som hushållsvattnet, 
alltså cirka 5-50 Bq/l. Radongas som finns i vattnet avgår till luften dels i de trycksatta 
ledningarna in till huset och dels när vattnet värms upp och rörs om vid användning. 

Eftersom volymen vatten i en brunn brukar vara stor hinner merparten av radonet sönderfalla 
innan vattnet används (Clavensjö, 2004). Hur mycket påverkar då ett radonrikt vatten 
inomhusluften? Om vattnet skulle innehålla 1000 Bq/l skulle luften få en koncentration av 100-
200 Bq/m3 om vattenförbrukningen uppgår till 1 m3 per dygn. 

Allt byggmaterial innehåller radon, till och med trä. Det som däremot är den mest betydande 
källan till radon i byggmaterial är stenmaterialen. Det finns vissa stensorter som har betydligt 
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högre radioaktivitet än andra, dessa är främst granit och sura vulkaniska bergarter. Radioaktiva 
stenmaterial kan leta sig in i våra byggnader genom till exempel fosfatgips, askan av stenkol och 
tegel som är gjorda av leror med hög radiumhalt. 

Sverige är det land i världen som har byggt flest bostäder med byggmaterial av hög radonhalt 
(Clavensjö, 2004). Bränd krossad alunskiffer och kalksten användes frekvent i blåbetong mellan 
1929-1975, senare upptäcktes att alunskiffer innehöll höga mängder uran vilket gjorde att flera 
tusen bostäder fick för höga radonhalter inomhus. Undersökningar visar att 100 000 småhus 
drabbades, liksom 300 000 bostäder i flerbostadshus.  

Idag används en formel för att avgöra lämpligheten för användning av vissa byggnadsmaterial, 
det resultat som erhålls kallas aktivitetsindex (Clavensjö, 2004). Dels studeras värdet av I och dels 
var i konstruktionen byggmaterialet ska användas. I beräknas som följer: 

𝐼 = CTh/200 + CRa/300 + CK/3000 

Th står för koncentrationen av thorium, Ra betyder koncentrationen av radium och K syftar till 
koncentrationen av kalium. Koncentrationerna C är uttryckta i Bq/kg. Index I blir genom dessa 
uträkningar ett aktivitetsindex som används för att tolka materialens radonemanation. 

Om I är mindre än 1 mSv/år ligger materialet på undantagsnivån, om I ligger mellan 1-2 mSv/år 
är byggnadsmaterialet klassat som övre nivån (Clavensjö, 2004). Vilket kan jämföras med att en 
stråldos på 1 mSv/år erhålls vid ständig exponering för gammastrålning med 0.2 µSv/h. De flesta 
svenska material klarar denna gräns bra.  

Europakommissionens kommitté för arbete med byggproduktdirektivet har anlitat en grupp 
experter på strålning (Clavensjö, 2004). Gruppen har föreslagit att byggmaterial i en byggnad 
endast får användas om de maximalt avger 1 mSv/år, detta krav klarar vi som sagt bra. Problemet 
uppstår dock när förslag om att endast material med lägre stråldos än 0.3 mSv/år får fraktas och 
handlas med fritt mellan gränserna. De flesta svenska byggmaterial av sten klarar knappast den 
gränsen och kommer därför inte kunna exporteras som byggmaterial utomlands. 

Andra byggnadsmaterial som kan bidra till höga radonhalter i inomhusluften är det 
kapillärbrytande lagret. Om det lagret består av radonrik sten och dessutom är tjockt kan 
radongas leta sig in i konstruktionen (Clavensjö, 2004). Dock är detta sällan ett problem eftersom 
skiktet normalt sett är så tunt som 15-30 centimeter.  

Marken är den vanligaste orsaken till radon i hus. Det är inte bara det befintliga jordlagret som är 
problemet utan som nämndes i stycket ovan måste hänsyn tas till material som transporterats dit 
för fyllning och dränering (Clavensjö, 2004). Radon från dessa massor kan ta sig in i huset på 
olika sätt, dels via rörgravar och dels från grundvattnet som finns på schaktbotten. Jordluft kan 
sugas in från marken om grunden är otät, speciellt om drivkrafterna i form av 
temperaturskillnader är stora. Radon kan också diffundera från marken genom 
grundkonstruktionen, denna risk är dock normalt liten om betongplattan är av normal tjocklek. 

I Sverige är idag all mark som bebyggs indelad i tre riskklasser: högradonmark, normalradonmark 
och lågradonmark (Mark och Miljö, 2012). Beroende på vilken mark huset skall byggas på krävs 
olika åtgärdskrav. För högradonmark måste konstruktionen byggas helt radonsäkert med tät 
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konstruktion, barriärer och god ventilation. På normalradonmark krävs endast radonskyddande 
åtgärder och på lågradonmark kan byggnaden byggas som vanligt. 

 Radon i betong 7.2

7.2.1 Hur kommer radon in i betongkonstruktionen och vem är ansvarig 
Radonstrålning från betong kan ske på grund av olika orsaker, de största källorna i betongen är 
ballast och tillsatsmedel. 

Betong består till allra största del av ballast som kan utgöras av entreprenadberg, krossat berg 
eller naturgrus (Clavensjö, 2002). En logisk slutsats är att alla ballastmaterial innehåller någon 
mängd radon. Enligt radonboken av Clavensjö & Åkerblom har Sverige ett antal bergarter som 
kan orsaka höga halter av strålning och radon, bland annat alunskiffer, uranrika graniter eller 
uranrika pegmatiter. Uran-238 finns inte i stora mängder i jorden men uppträder ofta som 
spårämnen i de flesta bergarter, medelkoncentrationen av uran-238 i jordskorpan är 2 ppm (parts 
per million). Eftersom uran-238 har en halveringstid på 4.5 biljoner år kommer det alltid ske en 
produktion av radium och radon. 

Anledningen till att radonstrålning och radongas avges från betongkonstruktioner kan förklaras 
med ”the recoil-theory” (Edsfelt, 2001). Radonatomerna som producerats vid sönderfallet av 
radium har en rekylenergi som kan transportera dem 40 nanometer in i stenen. Det medför att 
radonatomer som ligger nära ytan på stenen kan förflytta sig in i ett tomt porutrymme och sedan 
diffundera och flöda ut till inomhusluften. Detta betyder att porstorleken har stor inverkan på 
hur mycket radon som kan avges från betongen. 

En av de ”farligaste” bergarterna med högst radiuminnehåll är, enligt Sven Wallman, chefsgeolog 
på NCC roads, rapakivigraniten. Den återfinns främst i urberget i sydvästra Finland, på Åland, 
kring Nordingrå i södra Ångermaland, på Rödön utanför Sundsvall och i östra Jämtland 
(Nationalencyklopedin, 2012). 

Om det finns kunskap om var uran och radiumrika bergarter finns kan användningen av dessa 
material i konstruktionsbetong undvikas. Problemet med okunskap uppstår oftast när 
entreprenadberg med okänt ursprung används eller när ballast tas från täkter där kunskapen om 
radonhalt och aktivitetsindex är otillräcklig. 
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Figur 7.3. Urankarta över Sverige (SGU, 2012a) 

Ovan i figur 7.3 kan uranutbredningen över Sverige ses. Bilden ger en indikation om var i landet 
det finns mycket radon. Frågan är hur korrekt den här bilden verkligen är då den endast visar 
uranfyndigheter från berg i dagen och inte visar vad som kan gömma sig en bit under ytan 
(Wallman, 2012). Ytterligare källor till strålning från betong kan vara armeringsjärn eller flygaska 
som används som tillsatsmedel. Armeringsjärn som är köpta från utlandet kan vara dåligt 
dokumenterade gällande innehåll, vilket betyder att de mycket väl kan innehålla radioaktiva 
ämnen.  

Flygaska används ofta som tillsatsmedel i cement och betong, flygaska bildas vid förbränning av 
kolpulver (Hartlén, 1989). Askan är en kemisk förening av kalcium, aluminium och silikater. På 
grund av sammansättning är flygaska puzzolan, vilket betyder att den hårdnar vid fri tillgång på 
kalk och tillsats av vatten.  Flygaska tillsammans med cement ger en cement som bättre sluter sig 
kring ballast och därmed skapar ett mer bärkraftigt material. 1989 användes ungefär 30 000 ton 
flygaska per år till cement, denna siffra verkar dock stadigt öka då en rapport skriven 2004 
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meddelade att marknadspotentialet för flygaska som fillermaterial beräknas uppgå till 80 000 ton 
flygaska vid betongtillverkning i framtiden (Sundblom, 2004).  

De rapporterna om strålning och radonavgivning från betong gjord med flygaskecement är av det 
äldre slaget, men innehåller en del viktig information. I en vetenskaplig artikel från 1985 av L.C. 
Scholten och G. Van der Lugt kommer forskarna fram till att flygaska blandat med 
portlandcement inte har någon drastisk effekt på radonutsöndringen från betongen, däremot de 
tester som utfördes med blästerluftad masugnsslagg, portlandcement och flygaska visar en liten 
ökning av radonavgivningen från betongen. Slutsatsen av rapporten är dock att ingen av 
cementsorterna kommer ge någon betydande inverkan på radonhalten inomhus om de används i 
konstruktionsbetong. Dock påpekar de att vattenmängden i porsystemet spelar en avgörande roll 
för radonemanationen.  

Även i Finland har problemet med strålning från byggmaterial tagit upp till diskussion på senare 
tid (STUK, 2010). Där har de finländska myndigheterna bestämt sig för att sätta gränsvärden för 
vilka mängder strålning som är tillåtet från betong. De har beslutat att innan aska tillåts i betong 
måste de försäkra sig som att exponeringen från alla radioaktiva ämnen i betongen tillsammans 
inte passerar gränsen på 1 mSv per år. Finland har också beslutat att vid produktion av 
byggelement till hus ska aktiviteten på allt ingående stenmaterial mätas. 

Radon kan alltså finnas i betongen på olika sätt och frågan är vem som ansvarar för att ballast 
med hög koncentration av radon eller strålning inte används i byggnadsmaterial? Vilka krav finns 
det på betongmaterial gällande strålning och utsläpp av radon? Ansvarsfrågan är en svår nöt att 
knäcka. Det som med all säkerhet kan konstateras är att det inte är lagligt att bygga in 
radonmängder som kan vara skadliga för oss människor. Vidare presenteras några paragrafer ur 
lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) som påvisar föregående påstående. 

 2§ Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL) 

Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättningar av normalt 
underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska 
egenskapskrav i fråga om; 

3.skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 

7. lämplighet för avsett ändamål 

2§ Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL) 

Byggprodukter ska vara lämpliga för avsedd användning för att få ingå i 
byggnadsverk. En byggprodukt är lämplig, områden har sådana egenskaper att det 
byggnadsverk i vilket den ska ingå, rätt projekterat och uppfört, kan uppfylla kraven 
enligt 2§ första stycket 1-6, eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 22 § 
Lag 1999:366. 

Är det säljarens, köparens eller byggherrens ansvar om radon förekommer i skadliga mängder i 
betong som används för huskonstruktioner? Enligt ABM 07, allmänna bestämmelser för köp av 
varor i yrkesmässig byggverksamhet, punkt 20 ansvarar säljaren för fel. Ansvarstiden är tio år och 
räknas från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd 
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för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas räknas ansvarstiden och garantitiden 
från den dag då entreprenaden är godkänd. 

NCC Roads i Upplands Väsby har börjat använda sig av radonintyg för att tillgodose kundernas 
krav på radonfri ballast (Wallman, 2012). Med radonintyget garanterar företaget att ballasten 
bland annat uppfyller de egenskapskrav som regleras av ovanstående paragrafer. Intyget i sig 
regleras under följande paragraf i plan och bygglagen: 

9§ Lag (1987:10) Plan och bygglag (PBL) 

Vid byggsamrådet eller snarast möjligt därefter skall byggnadsnämnden, om det inte 
är uppenbart obehövligt, besluta om en kontrollplan för arbetena. I kontrollplanen 
ska anges vilken kontroll som ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som ska 
företes för nämnden samt vilka anmälningar som ska göras till nämnden. 
Kontrollen kan utföras av dokumenterad egenkontroll, av fristående sakkunnig 
eller, om det finns särskilda skäl, av byggnadsnämnden.  

Problemet med radonintygen är att det inte ställs några specifika krav från myndigheternas håll 
vad det gäller mängd strålning eller radon som ballast får avge. Som utgångspunkt används 
Boverkets krav att det högst får vara 200 Bq/m3 i ett bostadshus, detta översätts sedan till hur 
mycket som varje material får avge som högst för att inte uppnå denna gräns. Enligt Sven 
Wallman, chefsgeolog på NCC Roads kan strålningsdoser mellan 0.1-0.3 µSv/h vara farliga. 
Detta stämmer väl överens med Boverkets Byggregler BBR19 avsnitt 6:12 som säger att 
gammastrålningsnivån inte får överstiga 0,3 μSv/h i rum där människor vistas. Samma problem 
som för radonet kan appliceras på strålningen, det finns inga specifika krav på byggmaterial utan 
endast för rum i allmänhet. 

7.2.2 Är radon i betong verkligen ett problem? 
Om radon endast kom från betong och inte från hushållsvatten, mark och jordluft skulle kanske 
inte radon i betong vara ett problem. Dock går det att komma upp i höga strålningsdoser och 
radonhalter om fel sorts ballastmaterial används i betong. Om alla radonkällor adderas kan en 
koncentration av radon som utgör en hälsorisk nås. Individen påverkas inte minst av denna fara, 
dels utsätts hon för hälsofarligstrålning dels kan radon i huset få ödesdigra ekonomiska 
konsekvenser, både för individ och stat. 

Tänk dig själv om du köper ett hus och du tror att allt står rätt till, sedan görs radonmätningar 
och det visar sig att halterna är alldeles för höga vilket gör att värdet på huset sjunker drastiskt. 
Om detta dessutom händer i större skala blir bankerna påverkade då det ofta är dem som äger 
större delen av husen eftersom individerna har lånat sina pengar av banken och huset är deras 
säkerhet.  

Gränsen för vilken koncentration av radon som tillåts i bostadshus förespås också sjunka inom 
en snar framtid då världshälsoorganisationen (WHO) har lagt fram ett nytt förslag på 100 Bq/m3 
(Boverket, 2010). Detta har utretts i en rapport från Boverket och de har i stort kommit fram till 
att det inte är en möjlighet för tillfället. WHOs förslag ger dock riktlinjer mot vad vi troligtvis 
kommer att arbeta mot i framtiden i Sverige. 

Cement och Betonginstitutet (CBI) har ett pågående projekt kallat ”Undersökning av 
totalstrålning och radonemissioner från ballast och betong” som syftar till att undersöka hur 
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mycket radongas som ett färdiggjutet betongelement avger givet olika typer av ballast (Döse, 
2011). Än så länge har 6 av 7 ballasttyper analyserats utifrån hur de beter sig ingjutet i ett 
betongelement. De gjutna betongplattorna är av dimensionerna 1.5x1.5x0.15 meter, ur dessa 
sågas sedan mindre block för mätning av fukthalt och radongas. För att likvärdiga produkter skall 
uppnås vid framställning följs vissa riktlinjer, dessutom har alla betongblock ett vattencementtal 
på 0.45.  

Radongasmätningarna i denna studie har utförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fyra 
olika provmaterial har valts ut för radongasmätning, anledningen till att dessa utretts är att deras 
krossmaterial i det stora beskriver den strålningsvariation som existerar i de svenska 
bergslandskapen. 

 

Figur 7.4. Radonhalten från olika kombinationer (v=vägg, g=golv, t=tak) av provmaterial (Döse, 2011).  

Ur figur 7.4 kan utläsas att för de provmaterial som används i ett rum av volymen 28.8 m3, 
luftomsättningen 0.5 oms/h och med 15 cm tjock betong i både golv, väggar och tak avger de 
alla mindre än 200 Bq/m3, som är det krav som Boverket ställer idag (Döse, 2011). Provmaterial 
tre är närmast att överskrida gränsen med ett värde på 150 Bq/m3. Mätningarna på material tre 
har endast genomförts en gång. Provmaterial fyra har mätts tre gånger, alla tre gångerna var 
radonhalten i rummet på grund av betongen mellan 100-120 Bq/m3. Betongmaterialen i sig 
klarar alltså Boverkets krav, men om det utöver betong i väggar, golv och tak finns radonrikt 
hushållsvatten eller radon som läcker in som jordluft kommer siffran stiga ytterligare (Wallman, 
2012). WHO har som sagt ett förslag att inom de närmsta åren sänka gränsen i bostäder till 100 
Bq/m3. Om detta sker kommer många hus av betong troligtvis inte att kunna uppfylla kraven. 

I CBI-rapporten har de också undersökt fukthaltens inverkan på radonemissionerna från 
betongen. Där visade det sig att med minskande fukthalt avges en högre mängd radongas per 
ytenhet, se figur 7.5.  

  

Figur 7.5. Visar radongashaltens förändring vid olika fukthalter i ett provmaterial (Döse, 2011). 



 

48 

7.2.3 Går det att kvalitetssäkra att radon och strålning inte finns i betongen? 
Detta är en mycket aktuell fråga och företag som NCC Roads arbetar för att ta fram arbetssätt 
för att kvalitetssäkra ballast som används i betong (Wallman, 2012). Det första hindret företag 
som vill kvalitetssäkra ballast stöter på är kunden, kunden vill gärna ha radonintyg för sin inköpta 
produkt men är inte alltid lika villig att betala extra för detta. 

 Radonintyg i sig är idag inget vedertaget dokument utan det är snarare en sorts specifikation på 
ballasten som beställaren får av materialleverantören (Widenberg, 2012).  Det som visas i 
samband med produktcertifieringen på produktbladet är aktivitetsindex och totalstrålning av 
gammatyp. De företag som producerar betong ser gärna att information om uppmätta halter av 
uran, kalium och torium också medföljer då de använder detta till fortsatt beräkning av sina 
betongelement. 

Anledningen till viljan att kvalitetssäkra ballast är att när byggproduktförordningen träder i kraft 
den 1 juni 2013 är det ett krav att alla byggprodukter är CE-märkta (Widenberg, 2012).  

Det andra hindret som uppstår är vilka krav som ska ställas på ballastmaterialet (Wallman, 2012). 
Det finns inga specifika krav på hur mycket byggnadsmaterial får utstråla eller hur mycket 
radongas de får avge. De riktlinjer företag kan följa är de som är uppställda av Boverket, 200 
Bq/m3 och 0.3 µSv/h i rum där människor varaktig befinner sig. Som beskrivits tidigare i 
uppsatsen blir detta ett problem då betongmaterialet inte behöver vara den enda radonkällan i en 
bostad. Vem har då ansvar för helheten, att inte köpa in betongmaterial som gör att det totala 
radonkravet överstigs vid ett nybygge? Blir det byggherren, ballastföretaget eller de som 
producerat betongen? Att skapa radonintyg kan vara ett sätt att ta sitt ansvar och göra rätt för sig 
samtidigt som du håller ryggen fri ifall ett problem uppstår. 

Kristina Widenberg, uppdragsledare i markmiljö på NCC Teknik, påpekar ” Som 
materialproducent är det svårt att intyga att materialet kan byggas in i en funktion (ett hus) då det 
är fler parametrar som spelar in i radonfrågan, speciellt förutsättningarna på platsen, 
markradonet, som också avgör val av byggteknik.”. 

Det bästa vore om det fanns ett samlat grepp istället för olika myndigheter med olika ansvar 
anser Sven Wallman, chefsgeolog på NCC Roads. Idag är Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, 
Boverket, länsstyrelserna, Arbetsmiljöverket och kommunernas byggnadsnämnder (Clavensjö, 
2004) på olika sätt ansvariga för olika delar i radonfrågan. Det bästa vore kanske att skapa en 
radonmyndighet som kan arbeta på ett samlat sätt med frågan. 

Ett sätt att kvalitetssäkra betong skulle kunna vara att försöka kvalitetssäkra ballast ute på plats i 
täkterna. En del täkter har bättre kvalitet än andra, ju bättre kvalitet som anses finnas vid täkten 
desto mindre omfattande skulle den kontinuerliga uppföljningen behöva bli. En kvalitetssäkring 
skulle kunna tänkas gå till som följer. Till en början görs mätningar i täkten för att testa kvalitén 
på den ballast som skulle kunna produceras, om kvalitén anses vara tillräcklig går arbetet vidare 
med att krossa upp ballasten i olika fraktioner. Skulle ojämna resultat av strålning upptäckas i 
täkten måste en större analys genomföras kring det området med stor avvikelse. Efter 
krossningen kommer det svåra, på något sätt måste materialet läggas ut i egna högar för att inte 
beblandas med icke kvalitetssäkrat material. Det borde även finnas ett system för att undvika att 
materialet säljs som ”vanlig” osäkrad ballast. Eftersom det borde kunna gå att ta ut extra betalt 
för denna produkt vore det dumt om den såldes till samma pris som ”vanlig” ballast. 
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Finland har börjat undersöka möjligheten till att kvalitetssäkra byggnadsmaterial i stort 
(Markkanen, 2012). De aspekter de anser det viktigt att ta hänsyn till är dels betong för 
byggnation av bostäder, även om koncentrationerna av gas och strålning är relativt låga kan det 
vara farligt om varaktigheten är lång. Dels vill de försäkra sig om att vissa av gipsets biprodukter 
från fosfatindustrin inte återfinns i något av materialen som används vid husbyggnad. Den tredje 
saken de vill försäkra sig om med en kvalitetssäkring är att inte flygaska och liknade biprodukter 
som innehåller högre halter av radioaktiva kärnor finns i byggmaterialen. 
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8 Diskussion 

 Fördjupning 8.1
En trolig förklaring till att radonproblem inte diskuterats i samband med betong tidigare är att det 
delvis varit svårt att skilja på problem från strålning och problem med avseende på radongas. 
Radon i betong är inte ett stort problem om varje det studeras var för sig. Om hänsyn tas till att 
både strålning och radongas kan avges från osäkrad betong så inses det snabbt dessa faktorer 
tillsammans kanske utgör ett problem. 

Idag används naturgrus som en del av ballasten i betong, detta gör att radonhalterna hålls nere då 
grustäkter ofta har lägre aktivitetsindex än bergtäkter (Wallman, 2012). Problemen uppkommer 
alltså när stenkross ersätter naturgrusanvändningen. Aktivitetsindex i betong kommer att stiga när 
större delen av ballasten kommer från bergtäkter(SGU, 2012b). Detta är en av anledningarna till 
att diskussionen med kvalitetsäkring av ballast nyligen har blivit större, den går hand i hand med 
det minskade användandet av naturgrus. 

I och med att fler och fler bostadshus, anläggningar, skolor, kontor och andra byggnader börjar 
uppföras av prefabricerade betongelement ökar också aktualiteten i frågan om kvalitetssäkrad 
betong. Bygger branschen sig ett nytt radonproblem precis som den gjorde med blåbetongen 
under 1970-talet? Denna gång blir kanske inte problemen lika omfattande. Med tanke på att 
radonkraven på byggnaderna ökar och de tillåtna gränserna sjunker kanske samhället ännu en 
gång står med ett bestånd av hus som inte uppfyller myndigheternas krav.  

Ett av problemen med att kvalitetssäkra ballast är att det ofta används entreprenadberg med ett 
okänt ursprung. Ibland kanske ursprunget av entreprenadberget är känt men massorna och flödet 
är för stort för att kunna hantera och då förloras kontrollen av materialet. En idé för att säkra 
statusen på betong tillverkat med ballast från entreprenadberg kan vara att blanda ut det med 
olika stora delar säkrat material. Beroende på vilken kvalité och status som eftersträvas på 
betongen används olika mycket av det säkrade materialet. 

En stor anledning till att kvalitetssäkringen går långsamt fram är att det inte ligger några stora 
pengar i det och att det dessutom inte finns några specifika krav angående detta. Pengarna i 
ballast ligger oftast i väg- och grundläggningsbyggen, inte i ballast till betong. Detta medför 
naturligtvis att det inte finns någon vilja hos företagen att genomföra åtgärder för att kunna 
kvalitetssäkra betongballast.  

Vi anser att arbetsinsatsen för att kvalitetssäkra ballast inte är överdrivet omfattande jämfört med 
att på vanligt sätt hantera och framställa ballast. Det som krävs är god struktur och organisation i 
täkten med medveten personal, dessutom kräver pappersarbetet sin struktur och organisation. 
Detta medför att företag som vill kvalitetssäkra ballast måste skapa tydliga rutiner för hur arbetet 
ska gå till. 

WHOs förslag om sänkta gränser gällande radonhalter i bostäder ger en mycket stark indikation 
mot vart gränserna är på väg. Även om dessa krav inte går att införa idag kommer de säkerligen 
tas i bruk i framtiden och detta är en av anledningarna till att forskningen kring radonemanation 
från betongelement måste fortgå. För att småningom minska radon i byggnader och kunna följa 
WHOs rekommendationer måste arbetet med radonfrågan ske på bred front. 
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Den forskning som gick att finna angående flygaska i betongtillverkning pekar åt att det inte är 
eller kommer bli något problem. Forskningsresultat visar att användningen av flygaska i cement 
inte ger några drastiska skillnader i radonavgivning. En rapport från Värmeforsk gjord 2004 drar 
följande slutsatser om flygaskors framtida användning i betongtillverkning: ”1. Tillämpning 
flygaska som fillermaterial i betong har en marknadspotential på åtgång av 80 000 ton flygaska 
per år. 2. Stora möjligheter för lokalavsättning av askor. 3. Denna tillämpning kräver inga stora 
volymer av aska och efterfrågan är kontinuerlig.”(Sundblom, 2004). Detta pekar åt en större 
framtida användning av askor i betong. Det positiva med detta är att användningen av 
restprodukter sker på ett konstruktivt sätt istället för att deponera dem och slösa på resurser. Om 
detta ska kunna ske säkert anser vi dock att mer aktuell forskning krävs på området innan sådan 
betong kan användas vid husbyggnation. Denna analys stöds av en remiss från SGU till 
regeringen som publicerades år 2012, i denna meddelar SGU att ökad användning av flygaska 
som kan vara anrikat på uran ger en konflikt i miljöintresset och hälsofrågan (SGU, 2012b). 

Radon från betong torde inte vara ett problem med traditionell ventilationsteknik, det är snarare 
strålningen från betongen som kan ses som en potentiell hälsorisk (Widenberg, 2012). Nya 
utmaningar för branschen är att skapa konceptlösningar för radonmärkning och kvalitetssäkring 
och inte bara titta på delarna för sig. 

Det kan också diskuteras hur stort problemet med radon egentligen är i bostäder idag, om 
samhället lyckas med att få ner alla hus till ett värde under 200 Bq/m3 kanske det räcker. Är det 
samhällsekonomiskt rimligt att försöka pressa ned nivåerna i bostäderna till 100 Bq/m3. Kommer 
det ge någon skillnad i lungcancerfall orsakade av radon och rökning? Vi funderar på om det inte 
är bättre att satsa de pengarna på att minska antalet rökare istället och på den vägen avhjälpa detta 
problem samt många andra rökningsrelaterade problem. 

Det finns många frågor som kan tas upp för fortsatt diskussion i detta ämne, till exempel finns 
frågan om det går att samla all data om radon i vårt land på ett enhetligt ställe? SGU hävdar i sin 
remiss till regeringen att detta är näst intill omöjligt då de underökningar som gjorts är 
kommunernas egna. En del har genomfört undersökningar, några har anlitat konsulter, andra har 
inte utfört några mätningar alls. De resultat som producerats är oftast i pappersform och det blir 
svårt att samla allt till en nationell databas(SGU, 2012b). Finns det då möjlighet att skapa en enda 
radonansvarig myndighet som kan ansvara för alla frågor gällande radon, vare sig det gäller 
livsmedel, bostäder, arbetsplatser och folkhälsa? 

För vidare forskning går det också att ställa sig frågan hur Boverkets radonkrav för ett rum kan 
omsättas till ett övre värde för vad betong som används i bostäder får avge? Om kvalitetssäkring 
ska kunna ske måste det bestämmas vart i processen betongen ska kvalitetssäkras? Ska det ske en 
kontroll av råvarorna? Ska kontrollen ske då materialet är klart? Ska det ske när det är monterat i 
byggnaden?  

Detta är alla relevanta funderingar som vi tycker det borde göras djupare forskning inom. Vi 
hoppas att branschen i framtiden ser allvarligare på frågan om radon från betong och arbetar för 
att förebygga problem snarare än att ta tag i problemen när de redan uppstått. Detta kan till 
exempel göras genom kvalitetssäkring av ballast i ett tidigt skede innan materialet blandas och blir 
betong.  
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 Huset 8.2
Arbetet med huset har fungerat väldigt smidigt, det som fungerat extra bra är beslutet att tidigt 
bestämma vilka konstruktioner som skulle väljas. Som följd av det tidiga konstruktionsvalet 
kunde beräkningar för värmegenomgångskoefficienter, köldbryggor och energibehov tidigt göras. 
Parallellt kunde ritningsprocessen också starta vilket gjorde att projektet fick en kort startsträcka 
och gruppen snabbt blev insatt i arbetet. 

Tidsplaneringen har varit god och det fanns tid att i slutet redigera och komplettera. Målet var att 
ha en kontinuerlig kontakt med handledarna för att se till att projektet var på rätt bana, det 
samarbetet har fungerat bra och varit till god hjälp. 

De beräkningar och val som skett angående huset är gjorda efter bästa möjliga förmåga.  Det som 
har varit svårt med huset är att utföra alla detaljer på korrekt sätt. I och med att vi inte haft någon 
kurs i installationsteknik har detta varit den största utmaningen. Om mer tid och möjlighet till 
kunskapsinhämtning funnits i detta ämne hade också beräkningar och val kunna ske på ett mer 
effektivt sätt. 

Förbättringar som kunnat ske i genomförandet är dels att energi- och effektberäkningar borde 
gjorts i Excel istället för mathcad, då det blev mycket mer text än nödvändigt i och med detta. 
Dels hade anslutningen mellan grund och fasad kunnat vara mer genomtänkt till en början. När 
grundkonstruktionen skulle ändras blev det problem med väggen vilket gjorde att vi fick göra om 
konstruktionen för att det skulle fungera. 

Samarbetet i projektgruppen hade kanske gynnats av att vara mer integrerat, dock hade detta inte 
varit effektivt och på grund av omfattningen av arbetet är det tveksamt om det ens hade varit 
möjligt att utföra allting gemensamt. Det har dock varit viktigt att kritiskt granska varandras 
arbete för att se till att kvaliteten och logiken håller hög nivå.  

I efterhand kan konkluderas att husets arkitektur inte är optimal, fasaderna är lite för höga. Detta 
kan ses genom att jämföra fönster och dörrar med fasadhöjden. Strävan var att skapa ett stort, 
luftigt och modernt hus med stora fönster. Dock blev huset mycket rymligt i höjdled vilket dels 
kan vara ett misslyckande men dels kan ses som en ny arkitektonisk stil. 

Kritik som kan riktas mot planlösningen är att kök och vardagsrum har getts väl mycket utrymme 
som hade kunnat användas till kontor eller fler sovrum. Även en till toalett skulle i många 
personers tycke vara eftertraktat. Vi har dock valt att endast göra en toalett, som vi tycker att fyra 
personer borde klara sig på och istället lagt mer krut på utformning av allutrymmen, ett extra 
sovrum och en driftcentral. Driftscentralens placering kan anses olycklig då eventuella utsläpp 
skulle kunna spridas i hela huset och ljud från installationerna kanske lätt hörs. Denna placering 
kan motiveras med att vi på detta sätt får fin symmetri på installationerna samt sparar in längder 
och dimensioner på ledningar och rör. Dessutom har driftcentralen utrustats med extra 
frånluftsuttag för att förhindra att dofter och föroreningar sprider sig. 
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9 Slutsats 

 Fördjupning 9.1
Kvalitetssäkring av ballast är ett sätt att undvika radon från betongkonstruktioner. Ytterligare en 
förebyggande åtgärd är att öka medvetenheten kring radon och vad det innebär. Eftersom 
gränsvärden för tillåten radonhalt kontinuerligt sänks måste även betong som en radonkälla 
uppmärksammas. Lite forskning finns idag om hur stor inverkan betong egentligen har på 
radonhalten i inomhusmiljön, därför ser vi gärna mer forskning på området innan klarare 
slutsatser kan dras. 

Vi anser att kvalitetssäkring av ballast är möjligt utan en för stor arbetsinsats. Anledningen till att 
det än så länge inte är utbrett anser vi bero mest på de ekonomiska faktorerna. Det finns helt 
enkelt inte kundunderlag för att sälja kvalitetssäkrad ballast till ett lönsamt pris. 

För att kvalitetssäkring av betong och ballast ska vara möjligt krävs det att radonfrågan inte bara 
är en ekonomisk fråga utan även en ansvarsfråga. Detta uppnås bäst genom ett samlat 
myndighetskrav och en tydlig ansvarsfördelning. 

 Huset 9.2
Projekteringen av huset anser vi vara lyckad. Arbetet har gett oss en grundförståelse för hur det 
går till att planera och bygga ett småhus, vi har lärt oss att samarbeta i grupp och fått en djupare 
förståelse för hur huset fungerar som ett system. Målet att tillämpa den kunskap som förvärvats 
på KTH är gott och väl uppfyllt samtidigt som vi lärde oss många nya saker på vägen. 

De värden som beräknats angående energi och effektbehov är vi tillfreds med och vi anser att vi 
byggt en modern och gångbar villa, samtidigt har vi insett hur svårt det måste vara att bygga ett 
nollenergihus där energin för att driva huset ska vara lika stor som den energimängd som 
produceras. 

Vi har kommit fram till att ett hus kan beskrivas som en organism med inbyggda system för 
överlevnad. Organen i denna organism består av ett andningssystem med ventilationskanaler, ett 
avfallsystem av sanitetsledningar och en bergvärmepump för att bibehålla kroppstemperaturen. 
Dess skal är en träfasad som skyddar de inre organen mot fysiska och biologiska påfrestningar.  
När alla dessa funktioner samverkar i harmoni då mår huset och dess invånare som bäst. 
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11 Bilagor 
Bilaga A-Ritningar 

 

Bilaga B-Lastberäkningar 

Bilaga C-Materialval 

Bilaga D-Ventilation 

Bilaga E-Tapp- och spillvatten 

Bilaga F-Radiatorer 

Bilaga G-El 

Bilaga H-Köldbryggor 

Bilaga I-Effektbehov 

Bilaga J-Energibehov 

Bilaga K-kostnadsbedömning 

  

Ritningsnummer Beskrivning Skala
A-01.1-1 Situationsplan 1:400
A-40.1-2 Planritning 1:100
A-40.3-3 Fasad syd-öst & nord-väst 1:100
A-40.3-4 Fasad nors-öst & syd-väst 1:100
A-40.2-5 Sektion 1 & 2 1:100
V-51.1-1 Byggritning Värme 1:100
V-52.1-2 Byggritning Ventilation 1:100
V-53.1-3 Byggritning Tappvatten 1:100
V-54.1-4 Byggritning Spillvatten 1:100
V-61.1-5 Byggritning El 1:100
K-20.6-1 Anslutning yttervägg & grund 1:10
K-20.6-2 Anslutning yttervägg &  tak 1:10
K-20.6-3 Anslutning yttervägg & tak 1:10
K-20.6-4 Anslutning yttervägg & fönster 1:10
K-20.6-5 Anslutning hörn 1:10
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 Bilaga A-Ritningar 11.1
 

 

11.1.1 Arkitektritningar 

 
  

Ritningsnummer Beskrivning Skala
A-01.1-1 Situationsplan 1:400
A-40.1-2 Planritning 1:100
A-40.3-3 Fasad syd-öst & nord-väst 1:100
A-40.3-4 Fasad nors-öst & syd-väst 1:100
A-40.2-5 Sektion 1 & 2 1:100
V-51.1-1 Byggritning Värme 1:100
V-52.1-2 Byggritning Ventilation 1:100
V-53.1-3 Byggritning Tappvatten 1:100
V-54.1-4 Byggritning Spillvatten 1:100
V-61.1-5 Byggritning El 1:100
K-20.6-1 Anslutning yttervägg & grund 1:10
K-20.6-2 Anslutning yttervägg &  tak 1:10
K-20.6-3 Anslutning yttervägg & tak 1:10
K-20.6-4 Anslutning yttervägg & fönster 1:10
K-20.6-5 Anslutning hörn 1:10
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11.1.2  Installationsritningar 
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11.1.3  Detaljer 

 

 



 

70 

 



 

71 

 



 

72 

 



 

73 

  



 

74 

 Bilaga B-Lastberäkningar 11.2
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  Bilaga C-Materialval 11.3
 
Takmaterial 
10 egna krav för val av takmaterial: 

1. Lätt för snö och regn att rinna av 
2. Ha liten skadlig inverkan på miljön vid produktion 
3. Tåligt material som helst ska hålla hela husets livslängd 
4. Någon sorts struktur på takytan 
5. En mörk färg 
6. Förhållandevis billigt 
7. Lätt att montera och uppföra 
8. Vikten av taket ska vara relativt låg 
9. Lätt att underhålla 
10. Lättillgängligt, behöver inte köpa från långt ifrån. 

 
- Investeringsbedömning 
Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 
Flerskiktstäckning 
Asfaltspapp 

529 Takguiden (Björk, 2006) 4 

Galvaniserad Plåt 823 Takguiden (Björk, 2006) 2 
Plastduk, enskikt 424 Takguiden (Björk, 2006) 5 
 
- Miljöbedömning 
Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Flerskiktstäckning 
Asfaltspapp(Mataki,  2-lags 
tätskikt, YEP 2500) och ett 
övre SEP 4000) 

YEP 2000 = C 
 
SEP 4000 = C 

Sundahus.se 3 

Galvaniserad Plåt (Ruukki, 
Tak GA 108-65) 

A Sundahus.se 5 

Plastduk, enskikt (Protan 
takduk SE 1.6mm) 

C Sundahus.se 3 

 
- Estetisk bedömning 
Material Beskrivning Källa Vårt 

betyg/vår 
bedömning 

Flerskiktstäckning 
Asfaltspapp(Mataki,  2-
lags tätskikt, YEP 2500) 
och ett övre SEP 4000) 

Skiffergrå med 
skiffermaterial överst 

Nordicwaterproofing.com*1 5 

Galvaniserad Plåt 
(Ruukki, Tak GA 108-65) 

Ofta ljus, metallisk 
glans 

Egen bedömning 2 

Plastduk, enskikt (Protan, 
takduk SE 1.6mm) 

Slät, går att få i 
varierade färger bl.a. 
svart. Jämna sömmar. 

Protan.se - referenser 3 

 
- Tyngd 
Material Bedömning Källa Vårt 

betyg 
Flerskiktstäckning   Nordicwaterproofing.com*1 3 
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Asfaltspapp(Mataki,  2-lags 
tätskikt, YEP 2500) och ett 
övre SEP 4000) 

6.5kg/m2 *1 

 
Produktblad för Mataki 
Tvålagssystem 

Galvaniserad Plåt (Ruukki, 
Tak GA 108-65) 

6.5-9.7kg/m2 beroende 
på tjocklek. *3 

 

 

Materialdata om bärande 
plåttak från Ruukki.se *3 

3 

Plastduk, enskikt (Protan, 
takduk SE 1.6mm) 

1.75kg/m2 *4 Produktblad Protan SE EX 
EXG hämtat från protan.se 
*4 

 

4 

 
- Rivstyrka 
Material Bedömning Källa Vårt 

betyg 
Flerskiktstäckning 
Asfaltspapp(Mataki,  2-lags 
tätskikt, YEP 2500) och ett 
övre SEP 4000) 

 
 
Rivstyrka: >100N *1 

Nordicwaterproofing.com
*1 
Produktblad för Mataki 
Tvålagssystem 

4 

Galvaniserad Plåt (Ruukki, 
Tak GA 108-65) 

Väldigt rivstarkt med tanke 
på att plåt klara stora 
påfrestningar. Dock har 
inga tester har gjorts på 
detta tak angående 
rivstyrka. 

 

Egen bedömning 
5 

Plastduk, enskikt (Protan, 
takduk SE 1.6mm) 

 
 
Rivstyrka: 210N *4 
 

Produktblad Protan SE 
EX EXG hämtat från 
protan.se *4 

 

4 

 
- Nedbrytning 
Material Bedömning Källa Vårt 

betyg 
Flerskiktstäckning 
Asfaltspapp(Mataki,  
2-lags tätskikt, YEP 
2500) och ett övre 
SEP 4000) 

”Det övre skiktet är belagt med 
skiffermaterial för skydd mot UV-
strålning och halkskydd.”*1 

 
”Hållfastheten för produkter som 
innehåller tjära och asfalt är betydligt 
lägre vid minusgrader. Sprickrisken 
ökar vid lägre temperatur och med 
tjockare skikt av tjära och asfalt.”*18 

Nordicwaterproofing.
com*1 
Produktblad för 
Mataki Tvålagssystem 
raa.se*18 

5 

Galvaniserad Plåt 
(Ruukki, Tak GA 
108-65) 

Klarar korrosivitetsklass C3 men ej 
C4. 
 
Korrosivitetsklass C3:  
Utvändigt - stads- och 
industriatmosfär, måttlig 
svaveldioxidförorening. Kustområden 
med låg salthalt. 
Korrosivitetsklass C4: 
Utvändigt - industriområden och 
kustområden med måttlig salthalt *3 

 

Materialdata om 
bärande plåttak från 
Ruukki.se *3 

 

raa.se*18 

3 
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”Järn och stål har goda 
hållfasthetsegenskaper som varierar 
med materialens 
sammansättning….De flesta 
legeringar av järn och stål korroderar i 
fuktig och syrehaltig miljö.”*18 

 
Plastduk, enskikt 
(Protan, takduk SE 
1.6mm) 

UV-beständig  *4 

 
”Syre och värme i kombination 
inverkar skadligt på polymera material 
på lång sikt.  
 
Ozon angriper de flesta polymerer 
och det visar sig ofta som 
sprickbildning på materialytan.  
 
Hydrolys (syra eller alkali i 
vattenlösning) bryter ner 
molekylkedjor i framför allt UP, PA 
och PUR och resulterar i kritning, 
frätning eller sprickbildning. ”*18 

 

Produktblad Protan 
SE EX EXG hämtat 
från protan.se *4 

 
 
raa.se*18 

4 

 
- Livslängd 
Material Bedömning Källa Vårt 

betyg 
Flerskiktstäckning 
Asfaltspapp(Mataki,  2-lags 
tätskikt, YEP 2500) och ett 
övre SEP 4000) 

Minst 30 år Byggvarudeklaration på 
sidan 
nordicwaterproofing.com 
*1 

3 

Galvaniserad Plåt (Ruukki, 
Tak GA 108-65) 

”Att använda plåt som 
takbeläggning ger dig ett 
hållbart, traditionellt och 
vackert tak. Om du 
underhåller och målar plåten 
med jämna mellanrum kan 
den hålla i upp till 80 år.” *2 

Allbygg.se *2 5 

Plastduk, enskikt (Protan 
takduk SE 1.6mm) 

”Minsta livslängd är 25år” Produktblad Protan SE 
EX EXG hämtat från 
protan.se *4 

3 

Hänvisningar för taket: 
*1 http://www.nordicwaterproofing.com/sv/Mataki/Mataki-SE/Produkter-och-
Losningar/Tatskiktssystem-for-Laglutande-tak/MatakiDuoTech/ 
*2 http://www.allbygg.se/taksystem/galvaniserad-takplat 
*3http://www.ruukki.se/Produkter-och-losningar/Bygg/Barande-takplat/Barande-plat-T45-30L-
905#tab1 
*4http://www.protan.se/produkter/tak/exponerade/protanse/pages/default.aspx 
*18http://www.raa.se/cms/materialguiden/material.html 
 
Fasadsystem 
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10 egna krav för val av fasadmaterial: 
1. Beständigt 
2. Lätt att underhålla 
3. Ingen större miljöpåverkan vid produktion 
4. Passande för ett funkishus och smälter väl in i området 
5. Billigt 
6. Klara missfärgningar 
7. Klara fuktrörelser 
8. Brandsäkert 
9. Bra miljövänlighet generellt, avger lite föroreningar till luft, går bra att återvinna m.m. 
10.  Lättmonterat 
 
- Investeringsbedömning 
Material Kr/m2 Källa Betyg 
Puts på trästomme 2820 Bygganalys lilla 

prisbok, 2011 
4 

Träfasad på 
trästomme 

2320 Bygganalys lilla 
prisbok, 2011 

5 

Tegel på trästomme 3160 Bygganalys lilla 
prisbok, 2011 

2 

 
- Miljöbedömning 
Material Bedömning Källa Betyg 
Puts (StoNordic 
Putssystem) 

D Sundahus.se 2 

Träfasad (Moelven, 
BT Brandskyddat trä) 

A Sundahus.se 5 

Tegel (Wienerberger, 
Rosé Haga 
Fasadtegel) 

A Sundahus.se 5 

 
- Estetisk bedömning 
Material Bedömning Källa Betyg 
Puts (StoNordic 
Putssystem) 

Bra möjlighet till variation på färg, snyggt att 
göra struktur på yta, svårt att reparera snyggt. 
 

Egen 
bedömning 

4 

Träfasad (Moelven, 
BT Brandskyddat trä) 

Elegant och går aldrig ur tiden, möjlighet till 
färgvariation. Lätt att fräscha upp med 
omålning. Fint med struktur och livfull yta. 
 

 Egen 
bedömning 

5 

Tegel (Wienerberger, 
Rosé Haga 
Fasadtegel) 

Dock begränsat färgval och svårt att byta 
färg/fasad. Ganska entonig struktur. 

 

Egen 
bedömning 

2 

 
- Underhåll 
Material Bedömning Källa Betyg 
Puts 
(StoNordic 
Putssystem) 

”Den vanligaste skadan är att puts släpper från fasaden. 
Lossande puts orsakas av att vatten trängt in i putsen. 
En annan orsak kan vara att man tidigare utfört lagning 
med fel sorts bruk.” *10 
 
”Kalkfärgsmålad yta är rotborstning, eller stålborstning, 

Stockholmslans
museum.se *10 

 

 

raa.se*18 

3 
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och sedan sköljning med vatten. Idag användes också 
högtrycks tvättning med varmt vatten. Syftet är att få 
bort smuts och löst sittande färg och att åstadkomma 
god vidhäftning ”sugning” för nya färgskikten.”*18 

 

Träfasad 
(Moelven, 
BT 
Brandskydd
at trä) 

”Underhåll utförs för att hålla fasaden ren och hel. 
Underhållet beror på valt målningssystem, rådande 
klimat, fasadens utformning och kulör samt 
byggnadens läge 
Och typ.” *8 

 
”Det är mycket viktigt för virkets livslängd att de 
skyddande ytskikten och impregneringarna bättras och 
förnyas i tid, innan rötangrepp eller liknande har 
startat.”*18 

ltu.se (Luleå 
Tekniska 
Högskola) 
”Guide för 
räfasader”.*8 

 

raa.se*18 

3 

Tegel 
(Wienerberg
er, Rosé 
Haga 
Fasadtegel) 

”En av de verkligt stora fördelarna med att välja ett 
murat hus med tegel och tegeltak är att det nästan inte 
kräver något underhåll. Materialet klarar sig själv och 
patineras vackert med tiden om man inte har gjort 
någon ytbehandling.”*6 

 
”Bränd lera är ett mycket beständigt och från 
åldringssynpunkt stabilt material” *18 
 
”Tegel och andra keramiska produkter är svåra att 
reparera.”*18 

 

Tegelinformati
on.se *6 

 

raa.se*18 

4 

 
-Livslängd 
Material Bedömning Källa Betyg 
Puts (StoNordic 
Putssystem) 

”En putsad fasad har en livslängd 
på ca 50 år med normalt 
underhåll.”*10 

 

Stockholmslansmuseum.se 
*10 

4 

Träfasad (Moelven, 
BT Brandskyddat trä) 

60 år för träfasader med 
täckmålad träpanel.*12 

Traguiden.se *12 5 

Tegel (Wienerberger, 
Rosé Haga 
Fasadtegel) 

50 år Villaagarna.se skriften: 
”Villaägarnas ekonmi” *13 

4 

 
-Känslighet för skador 
Material Bedömning Källa Betyg 
Puts (StoNordic 
Putssystem) 

Får lätt frostskador och sättningsskador *5  
”Orsakerna till putsskador eller till skador 
som sammanhänger med putsen på en 
byggnad kan översiktligt indelas i tre 
kategorier: olämpligt material (1), felaktigt 
utfört arbete (2) och tekniska brister i 
byggnaden (3). ” *18 

 

Dinbyggare.se *5 

 

raa.se*18 

3 

Träfasad 
(Moelven, BT 

Lätt fuktskador om inte utfört rätt, risk för 
mögelangrepp och svamp som bidrar 

 Broschyr: ”Mögel 
på fasader och 

3 
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Brandskyddat 
trä) 

tillmissfärgning*7 

 

”Trä kan framför allt skadas av röta, 
insektsangrepp och brand. Dessa skaderisker 
går det i de flesta fall att skydda sig mot 
genom förnuftiga konstruktioner och rätt 
underhåll.”*18 

målade detaljer 
utomhus” sveff.se 
*7 

 

raa.se*18 

Tegel 
(Wienerberger, 
Rosé Haga 
Fasadtegel) 

Ingen större risk för missfärgning eller 
skadedjursangrepp*11 

 
”Ett hus med tegelstomme är en mycket rörlig 
konstruktion 
som tål relativt stora sprickor och 
sättningar.”*9 

 

” Keramiska material är mycket beständiga 
med avseende på åldrande och kemisk 
nedbrytning. Vanligt murtegel är däremot 
sårbart när det gäller frost- och saltvittring.”*18 

 

Tegelinformation.se
*11 

 

Boverket.se 
handbok: ”Tänk 
efter före” *9 

 

raa.se*18 

5 

Hänvisningar för fasaden: 
*5 http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5308 
*6http://www.tegelinformation.se/naestan-inget-underhaall/inget_underhaall_med_tegelsten/ 
*7http://www.sveff.se/index.htm 
*8 http://www.ltu.se/centres/TraCentrum-Norr-TCN/2.39596/Guide-for-trafasader-1.51372 
*9 www.boverket.se/Global/Webbokhandel/.../tank_efter_fore.pdf 
*10 http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/puts/ 
*11http://www.tegelinformation.se/naestan-inget-
underhaall/inget_underhaall_med_tegelsten/ett_material_som_varken_ruttnar_rostar_brinner_el
ler_som_svampvaexter_trivs_i/ 
*12http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=6538 
*13http://www.villaagarna.se/Radgivning/Informationsskrifter/ 

*18http://www.raa.se/cms/materialguiden/material.html 
 
Golvet 
10 egna krav för val av golv: 
1. Slittåligt 
2. Lätt att rengöra 
3. Behagligt att gå på 
4. Liten påverkan på miljön 
5. Lite underhåll 
6. Ljust, elegant och modernt 
7. Ljuddämpande 
8. Brandsäkert 
9. Prisvärt 
10. Halksäkert 
 
Estetiska mål för golvet är att det ska få huset att se ljust, modernt, elegant och rymligt ut.  
 
- Investeringsbedömning 
Material Bedömning Källa Vårt betyg 

http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5308
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Parkett 14mm 475kr/m2 Bygganalys lilla 
prisbok, 2011 

3 

Linoleum 2,0 230kr/m2 Bygganalys lilla 
prisbok, 2011 

5 

Textilmatta 
tuftad  

555kr/m2 Bygganalys lilla 
prisbok, 2011 

3 

 
- Miljöbedömning 
Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Parkett (Forbo 
Flooring, Parkett 
Ek, Oljad 14mm) 

A Sundahus.se 5 

Linoleum( Forbo 
Flooring, 
Linoleum 2.0) 

B Sundahus.se 4 

Heltäckningsmatta 
(Duet Jet, 
Interface FLOR) 

B Sundahus.se 4 

 
- Estetik 
Material Bedömning Källa Vårt 

betyg 
Parkett (Forbo 
Flooring, Parkett 
Ek, Oljad 14mm) 

Vackert, elegant och naturnära. 
Levande mönster och skapar en 
känsla av exklusivitet. Brun, röd 
eller gulaktiga färger. 

Egen 
bedömning 

5 

Linoleum( Forbo 
Flooring, 
Linoleum 2.0) 

Möjlighet till breda färgval, billigt 
och plastigt utseende. Kan få 
många olika sorters strukturer. 

Egen 
bedömning 

2 

Heltäckningsmatta 
(Duet Jet, 
Interface FLOR) 

Mysig känsla, många möjligheter 
till färgval. Känns dock omodernt 
och inte speciellt elegant. 

Egen 
bedömning 

3 

 
- Komfort (känsla och ljud) 
Material Bedömning Källa Vårt 

betyg 
Parkett (Forbo 
Flooring, Parkett Ek, 
Oljad 14mm) 

Relativt mjukt och komfortabelt att gå på. 
Sval känsla. 
 
Låter relativt mycket om man tappar 
något. 

Egen 
bedömning 

3 

Linoleum( Forbo 
Flooring, Linoleum 
2.0) 

Mjuk, om man är fuktig fastnar man lite 
mot golvet. Lite klibbig känsla. 
 
Ganska tyst både vid steg och om något 
faller till golvet. 

Egen 
bedömning 

2 

Heltäckningsmatta 
(Duet Jet, Interface 
FLOR) 

Väldigt mjuk och ger varm känsla.  
 
Väldigt tyst och ljuddämpande. 

Egen 
bedömning 

5 

 
-Städbarhet 
Material Bedömning Källa Vårt 
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betyg 
Parkett (Forbo 
Flooring, Parkett 
Ek, Oljad 14mm) 

”Gör till daglig rutin att avlägsna synlig 
smuts såsom smulor, grus etc. 
Dammsugning med fast borstmunstycke 
avlägsnar de flesta torra partiklar. 
Fukttorkning med hårt urvriden 
skurduk/mopp utförs vid behov.”*15 

Golvbranschen.se 
*15 

5 

Linoleum( Forbo 
Flooring, 
Linoleum 2.0) 

 ”Använd i första hand torra 
rengöringsmetoder (dammsugning, 
sopning, moppning). Gör till daglig rutin 
att avlägsna synlig smuts.” *15 

 

 
”Skötselråd-
Linoleum” 
Golvbranschen.se 
*15 

4 

Heltäckningsmatta 
(Duet Jet, 
Interface FLOR) 

”Det bästa sättet att rengöra textilier är en 
lätt dammsugning med ett mellanlägg av 
myggnät. Vätskor, även vatten, bör 
undvikas om man inte är absolut säker på 
effekten.”*18 

 

”Egentlig tvättning bör ske så ofta att 
mattan aldrig upplevs som smutsig eller 
minst en gång per år. Olika mattor kräver 
olika tvättmetoder. Vänd dig därför till ett 
professionellt mattvättföretag som kan ge 
dig råd och hjälp.” *15 
 
 

 
raa.se*18 

 

 
 
 
”Skötselråd- textila 
golv” 
Golvbranschen.se 
*15 

 

2 

 
-Livslängd 
Material Bedömning Källa Vårt 

betyg 
Parkett (Forbo 
Flooring, Parkett 
Ek, Oljad 14mm) 

Parkett 10-30 år*16 Fastighetsbyran.se*16 4 

Linoleum( Forbo 
Flooring, 
Linoleum 2.0) 

Linoleumgolv 15-20 år*16 
 

Fastighetsbyran.se *16 3 

Heltäckningsmatta 
(Duet Jet, 
Interface FLOR) 

”Flotex är ett exempel på en 
modern textil 
heltäckningsmatta……Mattan 
har en beräknad livslängd om 
20-30 år.”*17 

”HELTÄCKNINGSMATTOR 
OCH ALLERGI 
-En kunskapssammanställning 
om heltäckningsmattor 
i offentliga miljöer” 
 
astmaoallergiforbundet.se*17 

4 

 
- Underhåll 
Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Parkett (Forbo 
Flooring, Parkett 
Ek, Oljad 14mm) 

”Ett oljebehandlat golv skall med jämna 
mellanrum underhållas. De första 
underhållen är mycket viktiga för att 
snabbt uppnå ett fullgott skydd till golvet. 
Frekvenstätheten är mycket individuell 
beroende av lokalens användning. Efter 

”Skötselråd-
Trägolv-
Oljebehandlade” 
 
Golvbranschen.se 
*15 

3 
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ordentlig rengöring kompletteras 
grundoljebehandlingen med en 
underhållsolja som rengör och tillför nytt 
skydd till golvet.”*15 

 

”Trä vårdas främst genom att skyddas från 
fukt och väta, men även solljus kan 
påverka materialet.”*18 

 

 
raa.se*18 

Linoleum( Forbo 
Flooring, 
Linoleum 2.0) 

”Polymerprodukter bör hållas skyddade 
från de nedbrytande eller missfärgande 
ämnen eller miljöer som är specifika för 
varje material.”*18 

 

raa.se*18 
4 

Heltäckningsmatta 
(Duet Jet, 
Interface FLOR) 

”Vid fläckborttagning är det viktigt att 
känna till dels vilka ämnen fläcken består 
av och dels vilka material som ingår i 
vävnaden. Ibland består både varp och 
inslag av flera olika fibermaterial. Ett 
tvättprov bör göras på osynlig plats på 
vävnaden. "Fläcknycklar" och liknande 
skrifter utgår normalt inte från 
blandfibermaterial och kan därför ge 
felaktig information.”*18 

 
 

raa.se*18 

3 

Hänvisningar för golvet: 
*14http://www.forbo-flooring.se/Foeretag/Produkter/Linoleum/Byggvarudeklarationer-foer-
Linoleum/ 
*15http://www.golvbranschen.se/rad-riktlinjer/skotselrad 
*16www.fastighetsbyran.se/Global/Bo/Bosvaret/Livslangd.pdf 
*17http://www.astmaoallergiforbundet.se/ 
*18http://www.raa.se/cms/materialguiden/material.html 
 
Badrumsgolv 
Tio egna krav för badrumsgolvet: 
1. Halksäkert 
2. Lätt att rengöra 
3. Vattentåligt 
4. Behagligt 
5. Kostnad 
6. Miljömässigt bra 
7. Modernt 
8. Slittåligt 
9. Underhållsfritt 
10. Går att återvinna 
 
- Investeringsbedömning 
Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Klinker 1100kr/m2 Bygganalys lilla 

prisbok, 2011 
2 

Granitkeramik 745kr/m2 Bygganalys lilla 
prisbok, 2011 

3 
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Plastmatta, 
vattentät 

320kr/m2 Bygganalys lilla 
prisbok, 2011 

5 

 
-Miljöbedömning  
Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Klinker(Royal 
Mosa, global 
collection) 

B Sundahus.se 4 

Granitkeramik 
(TAGINA, 
fucina) 

B Sundahus.se 4 

Plastmatta, 
vattentät (Forbo 
Flooring, 
aqualon pacific) 

C Sundahus.se 2 

 
- Estetik 
Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Klinker(Royal 
Mosa, global 
collection) 

Snyggt, levande 
och gör sig bra i 
mörka färger på 
golv. 

Egen bedömning 5 

Granitkeramik 
(TAGINA, 
fucina) 

Modernt, snyggt, 
finns i många 
variationer av 
grått. 

Egen bedömning 4 

Plastmatta, 
vattentät (Forbo 
Flooring, 
aqualon pacific) 

Omodern, 
plastig, inte så 
levande, ingen 
struktur på yta. 

Egen bedömning 2 

 
- Livslängd 
Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Klinker(Royal 
Mosa, global 
collection) 

”längre än 
byggnadens 
livlängd” *18 

Svenskakakel.se*18 4 

Granitkeramik 
(TAGINA, 
fucina) 

”längre än 
byggnadens 
livlängd” *18 

Svenskakakel.se*18 4 

Plastmatta, 
vattentät (Forbo 
Flooring, 
aqualon pacific) 

20-30år*19 Forbo-
flooring.se*19 

2 

 
- Städbarhet 
Material Bedömning Källa Vårt 

betyg 
Klinker(Royal 
Mosa, global 
collection) 

Tester av Royal Mosas tegel visade 
att alla fläckar gick att få bort med 
tillräckligt starka medel. 
Rekommendationer för 

Mosa.nl*21 

 
Golvbranschen.se
*22 

5 
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regelbunden städning: 
dammsugning och våttorkning med 
ammoniak och vatten. *21 
 
”Golvet bör städas med ett 
svagt alkaliskt rengöringsmedel 
(allrengöringsmedel, 
pH 9). Eftertorka med rent vatten.” 
*22 

Granitkerami
k (TAGINA, 
fucina) 

”Moderna keramiska plattor är 
normalt i det närmaste helt 
underhållsfria eller väldigt lätta att 
rengöra. Det gäller inte minst de 
plattor som är glaserade eller av 
typen oglaserad granitkeramik.” *23 
 
”Golvet bör städas med ett svagt 
alkaliskt rengöringsmedel 
(allrengöringsmedel, pH 9). 
Eftersom granitkeramik är ett icke 
vattenabsorberande material finns 
det inget behov av att använda 
impregneringsmedel eller vax som 
skyddsbehandling då detta kan 
medföra ökad halkrisk.” *22 

Kakelspecialisten.s
e*23 

 
Golvbranschen.se
*22 

5 

Plastmatta, 
vattentät 
(Forbo 
Flooring, 
aqualon 
pacific) 

”PVC-golv har ofta en 
ytbehandling av polyuretan som ger 
ökad beständighet mot t.ex. fläckar 
och friktionsmärken. 
Ytbehandlingen ger golven goda 
städegenskaper och minskar 
användningen av polish, vaxer och 
dylikt. ” *24 
 
”Använd i första hand torra 
rengöringsmetoder. Gör till daglig 
rutin att avlägsna synlig smuts.” *22 
 

Alltombostad.se*24 

 
Golvbranschen.se
*22 

5 

 
 
 
- Komfort 
Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Klinker(Royal 
Mosa, global 
collection) 

Hårt, svalt och 
slätt 

Egen bedömning 5 

Granitkeramik 
(TAGINA, 
fucina) 

Hårt, struktur. Egen bedömning 4 

Plastmatta, 
vattentät (Forbo 
Flooring, 

Klibbigt, mjukare 
och slätt. 

Egen bedömning 2 
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aqualon pacific) 
 
- Vattenabsorbtans 
Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Klinker(Royal 
Mosa, global 
collection) 

Under 10 % *25 Svenskakakel.se*25 3 

Granitkeramik 
(TAGINA, 
fucina) 

Nära 0.1% *25 Svenskakakel.se*25 4 

Plastmatta, 
vattentät (Forbo 
Flooring, 
aqualon pacific) 

Ingen 
vattenabsorption 
om utfört 
korrekt. 

Egen bedömning 5 

Hänvisningar för badrumsgolvet: 
*18http://www.svenskakakel.se/materialinfo/keramik 
*19http://www.forbo-flooring.se/Foeretag/Produkter/Plast/Byggvarudeklarationer-foer-
Våtrum/ 
*20http://www.svenskakakel.se/materialinfo 
*21http://www.mosa.nl/page_nw.aspx?id=5536 
*22http://www.golvbranschen.se/rad-riktlinjer/skotselrad 
*23http://www.kakelspecialisten.se/sortiment/behandlingprog.asp 
*24http://www.alltombostad.se/plastgolv-35476/nyhet.html 
*25http://www.svenskakakel.se/materialinfo 
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  Bilaga D-Ventilation 11.4

11.4.1 Ventilationsflöden 

 

  

Nr Kanaltyp di (m) Flöde (m^3/s) Längd (m) v (m/s) r(v^2)/2 (Pa)R (Pa/m) R*L (Pa) Sz Z(Pa) Tryckförlust(Pa)
Tilluft

1 koppling 0,08 0,009 3,35 1,6 1,536 0,68 2,278 1,68 61,65248 63,93048
2 koppling 0,08 0,009 3,35 1,6 1,536 0,68 2,278 1,68 11,65248 13,93048
3 koppling 0,08 0,0145 0,6 2,9 5,046 1,75 1,05 0,9 7,7976 8,8476
4 koppling 0,08 0,009 1,8 1,6 1,536 0,68 1,224 0,09 0,42336 1,64736
5 koppling 0,08 0,006775 1,6 1,1 0,726 0,42 0,672 0,89 4,18656 4,85856
6 fördeln.(1+2) 0,08 0,018 6,45 3,4 6,936 2,24 14,448 0,15 1,2996 15,7476
7 fördeln.(4+5) 0,08 0,015775 0,95 2,8 4,704 1,7 1,615 0,9 7,7976 9,4126
8 fördeln.(3+6+7) 0,125 0,048275 0,1 3,8 8,664 1,6 0,16 0,15 1,2996 1,4596

Frånluft
9 anslut. 0,08 -0,016 11,55 3 5,4 1,85 21,3675 0,45 82,43 103,7975

10 anslut. 0,08 -0,014 0,5 2,8 4,704 2,75 1,375 0 0 1,375
11 anslut. 0,1 -0,0183 0,311 2,5 3,75 0,9 0,2799 0 0 0,2799
12 saml.(10+11) 0,125 -0,0323 1,439 3,75 8,4375 1,5 2,1585 0,07 & 0,2 1,2033 3,3618
13 spiskåpa 0,125 -0,03 15,05 2,5 3,75 0,7 10,535 10,535
14 saml.(9+12) 0,125 -0,0483 0,173 4,3 11,094 2,1 0,3633 0,09 & 1 8,9235 9,2868

Luftintag
15 0,125 0,048275 5,5 3,9 9,126 1,7 9,35 10,37 94,63662 103,98662

Utblås
16 0,125 -0,0483 8,5 3,9 9,126 1,7 14,45 10,37 94,63662 109,08662



 

96 

11.4.2 Ventilationsdimensionering 
 

  

Dimensionerande tilluftstryckfall för det bottersta donet
Summering av sträcka 1,6 och 8= 81,13768

Dimensionernade frånluftstryckfall för det bortersta donet
Summering av sträcka 9 och 14= 113,0843

Dimensionerande tilluftstryckfall för det bortersta donet (summeringen av sträckorna)+ tryckfallet över luftintaget:

Totalt tilluftstryckfall för längsta sträcka: 217,07092
Totalt frånluftstryckfall för längsta sträcka: 222,17092

Tilluft
Strypning don 1: 0
Strypning don 2: 217.1-sträcka 2-sträcka 6-sträcka 8-Intag-don= 31,9
Strypning don 3: 217.1-sträcka3-sträcka8-intag-don= 52,8
Strypning don 4: 217.1-sträcka4-sträcka7-sträcka8-inta-don= 50,6
Strypning don 5: 217.1-sträcka 5-sträcka7-sträcka8-intag-don= 47,4

Frånluft
Strypning don 9: 0
Strypning don 10: 222.2-sträcka10-sträcka12-sträcka14-don-utblås= 19,1
Strypning don 11: 222.2-sträcka11-sträcka12-sträcka14-utblås-don= 20,2

OBS! Vi använder ett tilluftsdon som har tillhörande anslutningslåda.
Detta gör att vi inte har några böjar i våra beräkningar utan de är intergrerade i tilluftsdonens motstånd.
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HERU 90 T
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Frånluftsdonet 

Val av frånluftsdon. För spannet 4-20 l/s som vi ligger inom väljs donet KSO-100. 
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11.4.3 Ventilationsschema 
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Kontroll av luftomsättningen med spårgasmätning  
Använder formel: 
(ekv 1) 

 

 
där  
Kt=koncentration vid tid t 
K0=koncentration vid t=0 i ppm 
KJ=jämnviktskoncentration, 0 im ingen spårgas i uteluft. 
n=antal luftomsättningar 
t=tiden 
Luftflödet i huset är 48l/s och volymen av huset är 804m3 enligt tidigare beräkningar. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Efter 30 min är koncentrationen i huset med vår givna luftomsättning följande: 

 
Löser ut Kt ur ekv. 1 

 

 
Efter 1h är koncentrationen i huset vid given luftomsättning följande: 

 

 

 
  

Kt KJ−

K0 KJ−( ) e nt−( )
⋅=

Kt

h 3600 s⋅:=

48
l
s

0.048
m3

s
=

m3

h
2.778 10 4−

×
m3

s
=

0.048
m3

s
172.8

m3

h
⋅=

Q 172.8
m3

h
:=

n
Q

804m3
0.215

1
h
⋅=:=

KJ 0:=

K0 500:=

ppm

t 0.5 h⋅:=

Kt K0 KJ−( )e n− t⋅( ) KJ+ 449.055=:=
ppm

t2 2 t⋅ 1 h⋅=:=

Kt2 K0 KJ−( )e
n− t2⋅( )

KJ+ 403.301=:=

ppm
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           Efter 2h är koncentrationen i huset vid given luftomsättning följande: 

 

  

Om luftomsättningen är 80 % av vad som avsetts kommer koncentrationen av spårgas efter 2h vara: 

 

  

Alltså högre koncentration av spårgas efter 2h om man har lägre luftomsättning. 

t3 4 t⋅ 2 h⋅=:=

Kt3 K0 KJ−( )e
n− t3⋅( )

KJ+ 325.303=:= ppm

n2 0.8 n⋅ 0.172
1
h
⋅=:=

Kt4 K0 KJ−( )e
n2− t3⋅( )

KJ+ 354.507=:= ppm
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  Bilaga E-Tappvatten  11.5

11.5.1 Kallvattenflöden    

Ansl.KV Tryckfall Tot. Tryckfall
Ledning KV Flöde (l/s) Typ av ledning Dim. Koppl.*1 Dim. Fördel.*1 (Pa/m) L(m) för ledningsdelar

1(TS) 0,2 Koppling(Cu) 15 3750 3,39 12712,5
2(TVM) 0,2 Koppling(Cu) 15 3750 0,1 375
3(BK) 0,3 Koppling(Cu) 15 7500 0,2 1500
4(WC) 0,1 Koppling(Cu) 12 4500 0,3 1350
5(DB) 0,2 Koppling(Cu) 15 3750 1,265 4743,75
6(DM) 0,2 Koppling(Cu) 15 3750 0,1 375
Bevattning 0,2 Koppling(Cu) 15 3750 0,1 375
7(1+2) 0,4 Fördelning(Cu) 15 13000 3,75 48750
8(7+3) 0,7 Fördelning(Cu) 18 16000 2,8 44800
9(8+4) 0,7 Fördelning(Cu) 18 16000 1,72 27520
10(5+6) 0,4 Fördelning(Cu) 15 13000 9,179 119327
11(10+9) 0,7 Fördelning(Cu) 18 16000 0,2 3200
12(11KV+7VV) 1,4 Servisledning(PEM) 28 8500 18,672 158712

Dimensionerande tryckfall kallvatten högst upp och längst bort(5+10+11+12): 285982,75 Högsta höjdskillnad(h):
Tillgängligt tryck: 550000 Frostfritt djup 2m
ρ*g*h: 34370 Hödkurva 0.5m
Tryck längst bort: 229647,25 Platta och bänk 1m

Summa: 3.5m
Dimensionerande tryckfall kallvatten närmast och lägst(4+9+11+12): 190782
ρ*g*h2: 29460 Lägsta höjdskillnad(h2):
Tryck närmst: 359218 Frostfritt djup 2m

Höjdkurva 0m
Vill ha tryck mellan 90-230kPa. Platta och bänk 1m
Strypning vid närmsta tappvattenstället görs, dock behövs det ej längst bort. Summa: 3m
Strypning: 359kPa-200kPa= 159218
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11.5.2 Varmvattenflöden 

 

Ansl.VV Tryckfall Tot. Tryckfall
Ledning VV flöde (l/s) Typ av ledning Dim. Koppl.*1 Dim. Fördel.*1 (Pa/m) L(m) för ledningsdelar

1(TS) 0,2 Koppling(Cu) 15 3750 7,09 26587,5
2(BK) 0,3 Koppling(Cu) 15 7500 0,2 1500
3(DM) 0,2 Koppling(Cu) 15 3750 0,1 375
4(DB) 0,2 Koppling(Cu) 15 3750 1,35 5062,5
5(3+4) 0,4 Fördelning(Cu) 15 13000 9,142 118846
6(1+2) 0,5 Fördelning(Cu) 15 15000 3,985 59775
7(5+6) 0,7 Fördelning(Cu) 18 16000 0,2 3200

Dimensionerande tryckfall varmvatten högst upp och längst bort(4+5+7+12): 285820,5 Högsta höjdskillnad(h):
Tillgängligt tryck: 550000 Frostfritt djup 2m
ρ*g*h: 34370 Hödkurva 0.5m
Tryck kvar längst bort: 229809,5 Platta och bänk 1m

Summa: 3.5m

Dimensionerande tryckfall varmvatten närmast och lägst(2+6+7+12): 223187 Lägsta höjdskillnad(h2):
Tillgängligt tryck: 550000 Frostfritt djup 2m
ρ*g*h2: 29460 Höjdkurva 0m
Tryck kvar längst bort: 297353 Platta och bänk 1m

Summa: 3m

Vill ha tryck mellan 90-230kPa.
Strypning vid närmsta tappvattenstället görs, dock behövs det ej längst bort. 
Strypning: 297kPa-200kPa= 97353
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11.5.3 Kall- och varmvattenschema 
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  Bilaga F-Spillvatten 11.6

11.6.1 Spillvattenflöde 

  

Ledning Spillvatten
Spillvatten flöde (l/s) Typ av ledning Dim. koppling*1 Dim. Fördel.*1

1(DB+DM) 1,2 anslutning(PEH) 50
3(GB) 0,9 anslutning(PEH) 50
4(WC) 1,8 anslutning(PEH) 100
5(BK) 0,9 anslutning(PEH) 50
6(TVM) 1,2 anslutning(PEH) 50
7(TS) 0,6 anslutning(PEH) 50
8(1) 1,2 samling(PEH) - 50

Till det summerade anslutna normflödet gör vi ett tillägg på 0,2l/s för bevattning, detta ger ett summerat flöde på 6,8 l/s

Ledning Summerande Typ av Sannolikt ledningsdim. Ledningsfall Korregerat sanoliktledningsfall
Spillvatten anslutna norm- ledning spillvatten- (promille) normflöde spillv. promille
Luftade flöden (l/s) flöde (l/s) (l/s) (l/s)

9(3+4+5+6+7) 5,4 samling(PEH) 1,2 100 12,5 5,6 1,25 13
10(8+9) 6,6 samling(PEH) 1,35 100 12,5 6,8 1,4 13
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11.6.2 Spillvattenschema 
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 Bilaga G-Radiatorer 11.7

   

Sträcka Längd Effekt Flöde Ansl. d hast. (ρ*u^2)/2 R Friktion i rören T-allm. U.gem. Z(-) T-avg. Σtryckförlus. Σtryckförlust
nr L (m) Q (W) M (kg/s) (mm) u(m/s) (Pa) (Pa/m) R*L (Pa) Sz (-) (Pa) (m/s) gren (Pa) sträcka(Pa)  gren (Pa)
Stam A(ms)

2 2,53 251 0,0038 10 12,5 0,037 0,6845 3,1 7,8492 66 45,177 0,073 1 2,66 55,6907
1 14,8 502 0,008 10 12,5 0,073 2,6645 12 177,26 26 69,277 246,541
0 0,2 4086 20 21,6 0,19 18,05 31 6,2 39 703,95 703,95

Tot.tryckfall A 1006,1817
Stam B(vard)

2 1 707 0,011 10 12,5 0,1 5 19 19 63 315 0,2 1 20 354
1 10,9 1414 0,022 10 12,5 0,2 20 75 814,95 23 460 1274,95
0 0,2 4086 20 21,6 0,19 18,05 31 6,2 39 559,55 559,55

Tot.tryckfall B 2188,5
Stam C(kök)

2 20 488 0,0075 10 12,5 0,07 2,45 11 220 69 169,05 0,16 1 12,8 401,85
1 33,3 1195 0,015 10 12,5 0,16 12,8 45 1499,9 31 396,8 1896,65
0 0,2 4086 20 21,6 0,19 18,05 31 6,2 39 559,55 559,55

Tot.tryckfall C 2858,05
Stam F(bad+sov)

3 2 195 0,003 10 12,5 0,019 0,1805 2,3 4,6 63 11,3715 0,058 1 1,68 17,6535
2 8 390 0,006 10 12,5 0,058 1,682 7,4 59,2 6 10,092 0,085 1 3,61 72,9045
1 3,6 585 0,009 10 12,5 0,085 3,6125 15 54 3 10,8375 0,14 0,5 4,9 69,7375

EF 9,99 975 0,015 10 12,5 0,14 9,8 35 349,79 18 176,4 - 526,19
0 0,2 4086 20 21,6 0,19 18,05 31 6,2 39 559,55 559,55

Tot.tryckfall F 1246,0355
Stam E(gäst)

2 3 195 0,003 10 12,5 0,019 0,1805 2,3 6,9 63 11,3715 0,058 1 1,68 19,9535
1 2,9 390 0,06 10 12,5 0,058 1,682 7,4 21,46 3 5,046 0,14 0,5 4,9 31,406

EF 9,99 975 0,015 10 12,5 0,14 9,8 35 349,79 18 176,4 - 526,19
0 0,2 4086 20 21,6 0,19 18,05 31 6,2 39 559,55 559,55

Tot.tryckfall E 1137,0995
Radiator längst bort; dimensionerande tryckfall alltså stam C: 2858,05

Definitioner: *T-allm.=Engångsmotstånd allm  *T-avg.=Engångsmotstånd avgrening(Pa)
* ρ=1000 (vatt *T-allm.=(Szρ*u^2)/2 (Pa) *T-avg.=(z.gren*r*u.gem^2)/2 (Pa)
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Använda värden engångsmotstånd: Använda värden för engångsmotstånd för avgrening:
ᶘ-radiator ventil=40 ᶘ-T-rör, divergerande genomgång=0,5
ᶘ-radiator avstängning=20 ᶘ-T-rör, divergerande avgrening=1,0
ᶘ-stam avstängning=5
ᶘ-stam ventil=10 OBS! Räknas i egen kolumn efter som engångsmotståndet
ᶘ-ansl.nr 10-15 böj=1,5 hänförs till gemensamma grenens hastighet.
ᶘ-radiator=3
ᶘ-shunt=30 ᶘ-ansl.10-15 böj=1.5
ᶘ-panna=8 ᶘ-ansl.20-25 böj=1

Strypning
Alla stammar stryps mot den dimensionerande stammen C.
Strypning Stam A: 2858,05-1006,2= 1851,868
Strypning Stam B: 2858,05-2188,5= 669,55
Strypning Stam C: 0
Strypning Stam F: 2858,05-1246= 1612,015
Strypning Stam E: 2858,05-1137,1= 1720,951
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11.7.1 Radiatorschema 
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 Bilaga H-El 11.8

11.8.1  Effektbehov och huvudsäkring 

 

Enhet Effektbehov  (W) Vald Enhet Källa

Spis 9200 HCE422120S http://www.bosch-home.se
Disk 2400 Active Water Diskmaskin SBV59T30EU http://www.bosch-home.se
Tvätt 2300 Avantixx VarioPerfect WAQ24461SN http://www.bosch-home.se
Torktummlare 1000 EcoLogixx 7 SelfCleaning Condensor WTW86570Shttp://www.bosch-home.se
Bergvärmepump 7600 IVT PremiumLine EQ http://ivt.se
FTX-aggregat 136 Östberg HERU 62 T -120m2 http://www.luftbutiken.se
Kyl 90 Rostfritt stål Med EasyClean KSV36AI40 http://www.bosch-home.se
Frys 120 Frysskåp för integrering GIN38P60 http://www.bosch-home.se

Totalt effektbehov 22846
Sammanläggningsfaktor (effekbehov*0,7) 15992,2
Omräkning av effektbehov till strömbehov (A) 23,08275244

Detta ger enligt tabell 1 på sid 8:5 i Elteknik-Elinstallationer ett minsta strömvärde på 28A,
 vilket i sin tur ger en säkringsström på 25A vilket vår huvudsäkring måste ha.

Huvudsäkringen bestäms till 25A
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11.8.2  Gruppförteckning och jordfelsgrupper 

   

Gruppnr Beskrivning Rum Fas Avsäkring

1 Spis Kök 3 16
2 Bergvärmepump Driftrum 3 16
3 FTX-aggregat Driftrum 3 10
4 Fläkt Kök 1 10
5 Diskmaskin Kök 1 10
6 Kyl Kök 1 10
7 Frys Kök 1 10
8 Torktummlare Badrum 1 10
9 Tvättmaskin Badrum 1 10

10 Uttag*3 Kök 1 10
11 Belysning och uttag*1 Kök 1 10
12 Belysning och uttag*3 Hall, driftrum 1 10
13 Belysning och uttag*3 Vardagsrum 1 10
14 Belysning och uttag*2 Vardagsrum 1 10
15 Belysning och uttag*2 Mästersovrum och klk 1 10
16 Belysning och uttag*3 Sovrum 1 och badrum 1 10
17 Belysning och uttag*2 Sovrum 2 1 10

Jordfelsbrytargrupp Grupper

1 1,2,3,4,5,6,7
2 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
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 Bilaga J-Effekt- och energibehov 11.10

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

  



 

 

 Bilaga K-Kostnadskalkyl 11.11

 

Artikel Pris/enhet Enhet Antal Pris (sek) Källa
enheter

Byggnadsdel
Tak 1065 m2 189 251526 Sektionsfakta 12/13 11,067
Yttervägg 2235 m2 258 721346 Sektionsfakta 12/13 7.051-53
Grund 843 m2 139 146471 Sektionsfakta 12/13 4.022 EJ L-STÖD
Innervägg 932,7 m2 105,3 122767 Sektionsfakta 12/13 8,003
Ytterdörr 5995 st 1 5995 Skanskabyggvaror
Innerdörrar 2731 st 6 16386 Bygglagret
Altandörr 6995 st 1 6995 Skanskabyggvaror
Golvtäckning badrum 1100 m2 10,5 11550 Bygganalys lilla prisbok, 2011
Golvtäckning hall 745 m2 7 5215 Bygganalys lilla prisbok, 2011
Golvtäckning resten 1325 m2 122 201234 Sektionsfakta 12/13,MCC.121
Taktäckning 529 m2 189 99949 Takguiden (Björk, 2006)
Fönster 9167 st 12 110004 Elitfonster

Ventilation
FTX-aggregat 15795 st 1 15795 Luftbutiken
Spiskåpa 649 st 1 649 Elon
Tilluftsdon 660 st 5 3300 Oelandonline

Värme
Element 950 st 11 10450 Rorprodukter
Bergvärme totalt 130000 st 1 130000 IVT

Sanitet
Toa 4895 st 1 4895 Vvsochbad
Handfat 6186 st 1 6186 Ifo
Badkar 4290 st 1 4290 Swedmart

El
Sovrum 5226 st 3 19598 Sektionsfakta-EL 12/13 4,011
Vardagsrum 8428 st 1 10535 Sektionsfakta-EL 12/13 4,015
Kök 20232 st 1 25290 Sektionsfakta-EL 12/13 4,003
Badrum 8405 st 1 10506 Sektionsfakta-EL 12/13 4,010
Driftcentral 10514 st 1 13143 Sektionsfakta-EL 12/13 4,022
Elcentral 24206 st 1 30258 Sektionsfakta-EL 12/13 15,018

Maskiner
Spis 7490 st 1 7490 Bosch
Diskmaskin 11990 st 1 11990 Bosch
Kyl 13990 st 1 13990 Bosch
Frys 20390 st 1 20390 Bosch
Tvättmaskin 7190 st 1 7190 Bosch
Torktumlare 12690 st 1 12690 Bosch

Totalt pris 2058073
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