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Förord 
Kandidatarbetet Projektering av småhus med solvärme som huvudkälla är framtagen av David 
Tönseth och Kristian Welchermill som studerar Huskonstruktion på Samhällsbyggnadsprogrammet, 
KTH. 

Rapporten visar att det finns stora möjligheter att utforma ett småhus där solenergin skall stå för 
mer än 50 % av det totala värmebehovet.  

Kombinationsvärmesystemen bygger på det är ett vattenburet system med ackumulatortank som 
enkelt kan kombineras med olika energikällor. 

Potentialen finns främst hos nybyggnation då värmesystem med solvärme som huvudkälla kräver väl 
optimering av utformningen. 
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Sammanfattning och resultat av fördjupningen 
I denna rapport har en litteraturstudie gjorts angående vilka värmesystem som är mest lämpade att 
kombinera med solvärme för småhus. Dessutom har en utredning genomförts beträffande om ett 
kombinerat värmesystem med solvärme kan användas som huvudkälla för tappvarmvatten och 
värme för ett småhus. Detta innebär att solvärmen skall bistå systemet med energi så att mer än 50 
% av energibehovet täcks. Dalarnas Universitet har låtit bygga ett demonstationshus beläget i 
Borlänge som har beräknats kunna tillgodose mer än 50 % av det totala värmebehovet. Detta hus har 
använts som referens för utformningen av värmesystemet för det projekterade småhuset på 
fastighet 5.37.  

Vidare har olika värmesystem som är kompatibla med solvärme utvärderats och redovisats, där det 
främst har granskats system som är i så stor mån som möjligt oberoende av direktburen el, då detta 
anses vara en ohållbar lösning ur miljö- och ekonomiska perspektiv. De system som utvärderats är 
bergvärme, fjärrvärme och pellets vilka alla förnyelsebara energikällor.  

Resultat av litteraturstudie visar om ett högt solutbyte vill uppnås bör ett vattenburet värmesystem 
med ackumulatortankar installeras vilka kan lagra energin under längre perioder samt att 
vakuumpaneler är fördelaktigt att välja då dessa har en högre verkningsgrad på vår och höst. Att 
placera huset med en orientering mot söder och att installera solfångarna med en 70 graders vinkel 
har konstaterats genom litteraturstudien vara fördelaktigt. Detta medför en önskad ökning av 
energilagringen på vår och höst, då ett större värmebehov finns än på sommaren.  

Vad gäller utformningen av värmesystemet har studien visat vikten av att bevara en väl skiktat 
ackumulatortank, vilket innebär att ett jämnt flöde bibehålls i systemet så att varmt och kallt vatten 
fördelas separat i tanken. Forskning visar att detta lättare åstadkoms genom installering av en extern 
tappvarmvattenautomat, då flödet i denna varierar med större amplitud än värmesystemet.  

Det projekterade huset har utformats med nio solfångare i direkt söderläge med en taklutning på 70 
grader. Tre ackumulatortankar á 750 liter har installerats som lagrar värmen i system samt en extern 
tappvattenautomat för att bevara tankarnas skiktning. 
 
I litteraturstudien har uppmärksammats att värmesystemet är beroende av en optimerad utformning 
för att åstadkomma en hög verkningsgrad, speciellt om systemet skall nå över 50 % soltäckningsgrad. 
Dessa förhållanden är svåra att uppnå i en befintlig byggnad om inte en nybyggnation uppförs vilket 
hämmar att dessa systems utveckling på marknaden. 
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 Abstract  
In this report a study has been done regarding different heating systems on which are the most 
comprehensive with solar heating systems. The report has also been focusing if solar power can be 
used as a primary heating source for supplying more than 50 % of the buildings total heating 
production. The University of Dalarna constructed a demo-house for this purpose and according to 
calculations the total solar usage is more than 50 %. This house has been made for reference 
regarding the design of the heating system of property 5:37. 

Further studies have been made to compare different heating systems that are compatible with a 
solar system, where the compared systems purpose is to be independent of direct using electricity. A 
system of this design is regarded as sustainable according to environmental as economic issues. The 
following heating systems have been analyzed in combination with solar energy; Geothermal 
heating, long- distance heating and bio energy heating.  

The result of text study shows that the design of the heating system should be installed with an 
accumulation tank as a central component for distribution of heat. The positioning of the house is to 
be as to the south as possible and the solar panels should be installed with an elevation of 70 
degrees for better use of the spring and autumn sun. Vacuum panels should be installed instead of 
plain panels since they have a better utilization factor during spring and autumn. 

The efficiency of the accumulator tank is dependent on how well the warm and cold water in the 
tank is separated. The water flow circulating the system should be as even as possible with low speed 
which keeps the water in the tank separated. Research shows that installing a separate heat-
exchanger for the tap water serves for an improved separation of water in the tank. 

As a result of the text study the design of the heating system at property 5.37 has been made. Nine 
solar panels are to be installed of a total area of 20,7 m2 and with an 70 degree angle on the 
southern roof. Three accumulation tanks with a total volume of 2250 liters have been installed to 
store the solar heating energy during longer periods. A separate heat-exchanger for the tap water 
has been installed as well. 
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1 Syfte 

1.1 Fördjupning 
Då energikraven i BBR skärptes 2010 ställs allt högre krav för nybyggnationer av hus med tanke på 
isolerstandard, värmesystem, energianvändning m.m. Dessa krav kan bland annat uppfyllas genom 
att utforma huset med tjockare isolering vilket är en billig lösning. Husföretagen som 
uppmärksammats är konservativa vad gäller nya idéer till lösningar och använder den billiga och 
enkla metoden att just tilläggsisolera huset så de nya kraven uppfylls. Detta anses inte hållbart ur ett 
miljöperspektiv utan mer som en temporär lösning där många fortfarande är fast bestämda att 
fortsätta använda sig av den klassiska frånluftvärmepumpen där värmesystemet är beroende av 
direktburen el.  
Fördjupningsarbetet har istället fokuserats utefter att hitta en så långsiktigt hållbar metod som 
möjligt när det gäller värmesystemets och husets utformning. För att hitta denna ideala lösning har 
en inblick getts i hur några olika kombinationer av värmesystem med solvärme fungerar där även 
ekonomin kommer att undersökas. 

Området i sin helhet är väldigt stort och några tydliga avgränsningar har gjorts där rapporten 
specialiseras på småhus som använder sig av en ackumulatortank som hjärta i värmesystemet 
samtidigt som solvärmen skall fungera som huvudkälla för värmningen av huset. De jämförda 
systemen skall inte heller i största möjliga mån vara beroende av direktburen el vilket inte anses som 
en hållbar lösning ur ett miljöperspektiv.  

Det är många olika faktorer som spelar in när solvärmesystem väljs; Solfångararea, lutning på 
panelerna, storlek på ackumulatortanken, att använda sig av vakuumpanel eller plana solfångare etc. 
Detta medför många val när systemet använder sig av solvärme och skall kombineras med till 
exempel pelletseldning för att motivera en hållbar lösning. Studier visar att olika justeringar av 
ackumulatortanken kan ge en ökning av systemet med 30 % utan att faktiskt öka solfångararean 
(Lorenz et al. 2004). En undersökning har gjorts för typ av ackumulatortank, paneler samt för 
systemets inställning för att visa vikten av att välja rätt system för att uppnå så hög soltäckningsgrad 
som möjligt. Resultatet har tillämpats i valet av värmesystemet för ett småhus på fastighet 5:37. 

1.2 Projektering 
Småhuset har som mål att klara energikraven från BBR (2011) för en villa belägen i Malmö. 

Vidare har småhuset projekteras inom följande områden: 

• De mest kritiska delarna av konstruktionen har undersökts och dimensioneras enligt gällande 
standarder. 

• Värmesystemet har dimensionerats vilket innefattar golvvärmeslingor, en vattenmantlad 
pelletskamin och framförallt solvärmepanelerna. 

• Ventilationen har dimensionerats utifrån de behov byggnaden har och för vad den kommer 
att användas till. 

• Saniteten har även den dimensionerats och är dragen i byggnaden.  
• Eldragningar har redovisats och dimensionerats. 
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• Materialval har gjorts på detaljnivå för ytterväggar, yttertak och invändiga golvmaterial. 
Övriga materialval kommer också redovisas löpande i texten. 

• En slutgiltig bedömning av kostnader 

2 Metod 

2.1 Fördjupning 
Gällande fördjupningsarbetet så har en litteraturstudie gjorts inom ämnet solenergi där fakta 
hämtats till stor del från Dalarnas Högskola vilka bedriver forskning inom området. Forskare på 
Dalarnas Högskola har också kontaktats under arbetets gång där konsultation har getts angående 
solvärmesystemets slutgiltiga utformning. 

En jämförelse mellan olika värmesystem har gjorts för att få en bredare inblick i vilka vattenburna 
värmesystem som är kompatibla med en ackumulatortank. De systemen som undersökts i 
kombination med solvärme är en vattenmantlad pelletkamin, att använda sig av fjärrvärmenätet 
samt att koppla in en bergvärmepump. Dessa värmesystem är också förnyelsebara ur miljösynpunkts 
om elförbrukning för drift av pumpar försummas.  

Frånluftsvärmepump (PVP) har uteslutits ur studien med anledning att småhuset är tänkt att 
använda ett FTX system för värmeåtervinning av ventilationsluften. Att använda en FVP är annars en 
vanlig lösning i villor där uteluften återvinns med hjälp av en värmepump som sedan kan kopplas till 
ackumulatortanken. Om huset skulle utformas utan ett FTX-system och om en FVP istället skulle 
installeras vilket skulle klassas som ett direktverkande elsystem. Då skulle de högre energikraven som 
ställs i BBR 2011 på 5 MWh för en villa belägen i Malmö gälla. Tveksamheter skulle då uppkomma 
huruvida huset skulle klassas som en eluppvärmt hus eller ej i kombination med solfångarna vilket 
skulle motverka idéen med att ha ett solvärmesystem över huvudtaget (Persson & Heier, 2010). 

2.2 Projektering 
Arbetsprocessen innehåller många olika delar vilka har bearbetats på olika sätt. Husets utformning 
när det gäller de byggtekniska detaljerna har grundats på kunskaper erhållna från tidigare kursen 
inom byggfysik, byggkonstruktionslära och ritteknik vilka alla har tillämpats. Erhållen erfarenhet inom 
VVS-teknik har kompletterats under arbetsgången från föreläsningar för att kunna dimensionera 
Ventilation, Spillvatten och Tappvattnet för småhuset. Undervisning inom materialval har också getts 
under kursens gång som har kompletterat tidigare kunskaper inom området. Undervisning av CAD-
programmet Revit har getts under kursens gång. Revit har därefter använts för att konstruera 
planritningar och fasadskisser som också har renderats som 3D-bilder för att öka förståelsen för 
husets utformning. 
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3 Bakgrund 

3.1 Kombinationssystem med ackumulatortank 
I grunden till alla solvärmesystem ligger ackumulatortanken som är hjärtat i hela systemet. 
Ackumulatortanken fungerar som en termos där uppvärmt vatten lagras för att sedan kunna 
distribueras till ett radiator- eller golvvärmesystem samt för att kunna värma tappvatten genom en 
tappvattenautomat. Som tekniken ser ut idag används solenergin i de allra flesta fall som ett 
komplement och täcker mestadels 
beredningen av tappvarmvattnet under 
sommarmånaderna. I sådana kombisystem 
används oftast direkt- eller vattenburen el 
som huvudkälla. För ett standardsystem med 
10kvm solfångare förser solen det totala 
energibehovet mellan 10-20% (Lorenz et al. 
2004). Forskning visar dock att solenergi kan 
klara av att värma till mer än 50 % av den 
totala värmingen av huset beroende på 
solfångarytan och inställningen av 
värmesystemet. (Lorenz, 20101). När systemet 
utgår från en ackumulatortank för 
distributionen till värmesystemet är det enkelt 
att koppla och kombinera olika värmekällor 
(se figur 1, Lorenz, 20101).  
 
3.2 Studerade kombisystem med solvärme 

I alla jämförda system har ett solvärmesystem på 20,7 kvm med tre ackumulatortankar installerats 
med en uppskattad kostnad på 150 000 kronor (Lorenz, 20102) samt ett FTX system med 85 % 
återvinningsgrad för 60 000 kronor (Persson & Heier, 2010).  

3.2.1 Fjärrvärme + solfångare +FTX: 
Fjärrvärme innebär att en kulvertledning (nedgrävd ledning med varmt vatten) är kopplad till 
fastigheten (Energimyndigheten, 20124). Värmen produceras i ett värmeverk eller 
kraftvärmeanläggning genom förbränning av spillmaterial från skogen (toppar och grenar), träavfall 
och andra biobränslen. Systemet tar också till vara på värme från avfallsförbränning och 
överskottsvärme från lokala industrier (Svensk Fjärrvärme, 2012). Fjärrvärmekulverten kopplas till en 
fjärrvärmecentral som måste installeras i byggnaden där det finns bland annat två värmeväxlare, en 
för tappvarmvatten och en för värme (Energimyndigheten, 20124).  

Det finns tre olika metoder att koppla in solvärme till fjärrvärme. De första är att leverantören 
ansluter solvärmepaneler direkt på fjärrvärmenätets kulvert med en värmeväxlare, vilket leder till 
lägre avgifter för konsumenterna. Det andra sättet är att systemet använder solvärme för 
uppvärmning av huset och tappvattnet och när solvärmen inte räcker till används fjärrvärmen för att 
värma det resterande. Det tredje alternativet är att koppla in en ackumulatortank, vilket gör att 
större solfångare kan användas vilket medför att värme kan lagras över hela dygnet. Det sista 

Figur 1. Principen för ett flexibelt värmesystem 
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alternativet leder till rejält sänkta kostnader för inköpt energi då mer än 50 % av energibehovet kan 
täckas för uppvärmning av hus och tappvatten med solvärme (Metro Therm, 2012). Däremot kan det 
sista alternativet ogillas av fjärrvärmebolagen, eftersom det minskar sommarlasten samt att det 
riskerar att öka returtemperaturen. Detta system skulle dock betraktas som det mest gynnsamma för 
brukaren med hänsyn till ”gratis” energi utvunnet från solenergin. Vidare består detta system bara av 
återvinningsbar energi och verkningsgraden för fjärrvärme är 100 % vilket är en positiv aspekt 
(Persson & Heier, 2010). 

Att koppla in fjärrvärme med anslutningsavgiften inräknat skulle kosta omkring 55 000 kronor samt 
omkring 15 000 kronor för installationskostnaderna. Den totala kostnaden för värmesystemet skulle 
då bli omkring 280 000 kronor med FTX och solsystemet medräknat (Persson & Heier, 2010).   
 
3.2.2 Vattenmantlad pelletkamin + solfångare + FTX: 
Pellets tillverkas av spill från sågverk så som sågspån och bark. Råvaran pressas samman till små 
cylindrar med diametern 0,6-0,8 cm. Dessa bränns i en pelletskamin som antingen är luft- eller 
vattenmantlad, vilken kopplas till en ackumulatortank som distribuerar ut värmen i bygganden 
(Energimyndigheten, 20125). 

Då värmesystemet använder en vattenmantlad pelletskamin är denna kopplad till en 
ackumulatortank precis som solfångarna. Antingen används båda systemen samtidigt eller var för sig. 
Optimalt är om pelletkaminen kan stängas av under sommartid när verkningsgraden är som lägst och 
endast ett litet värmebehov behövs. När ett värmesystem med både solenergi och eldning är 
inkopplat krävs en elpatron som kan verka direkt. Om solenergin inte kan utnyttjas eller att 
pelletkaminen är under uppeldning, kan detta medföra en viss fördröjning då vattnet är tvunget att 
värmas till en viss temperatur för att kunna distribueras ut i värmesystemet (Lorenz et al. 2004). 

Fördelen med att använda ett pelletsystem är att det avges värme vid själva förbränningen som 
avges till huset som ”bonusvärme” då verkningsgraden blir ännu högre än den angivna från 
leverantören. En negativ aspekt är att det krävs en del underhållningsarbete med en pelletkamin då 
askfatet måste tömmas någon gång i månaden samt att själva pelleteldningen kräver en del jobb för 
brukaren. Denna synpunkt är svår att mäta då människor värderar sin egen arbetsinsatts på olika 
nivåer (Persson & Heier, 2010).  

Att installera en vattenmantlad pelletkamin inklusive pump, rör, styrventil och skorsten beräknas 
kosta omkring 86 000 kronor (Persson & Heier, 2010). Detta skulle medföra en total kostnad på 
300 000 kronor för hela värmesystemet. 

3.2.3 Bergvärmepump + solfångare +FTX:  
Principen med att ha värmepump och solvärme är att man med solens hjälp höja ingående 
temperatur till värmepumpen, så att den i andra änden ger mer värme (Metro Therm, 2012). Ett 
annat sätt är att man, precis som vid fjärrvärme + solfångare, använder solvärme som huvudkälla och 
när solvärmen inte räcker till används värmepumpen för att bistå med den energi som saknas. Den 
mest förekommande värmepumpen som används i sådana system är bergvärmepump (Niklasson & 
Persson, 2010). En bergvärmepump fungerar på så sätt att den hämtar värme från berggrunden och 
grundvattnet med en cirkulerande vätska i en ledning i ett borrhål. Borrhålet är vanligtvis inte 
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djupare är 200 meter. Ledningen är kopplad till två värmeväxlare, en för tappvarmvatten och en för 
uppvärmningssystemet eller till en ackumulatortank (Energimyndigheten, 20126).  

Den totala kostnaden för bergvärmesystemet beräknades till 135 000 kronor inklusive kostnader för 
installation av värmesystemet samt borrhål i Malmö (Persson & Heier, 2010). Slutgiltig kostnad på 
hela värmesystemet antas hamna på omkring 345 000 kronor. 

3.3 Optimering av solvärmesystemet 
Enligt Lorenz (20101) är nyckeln för att uppnå ett solvärmesystem med mer än 50 % solvärmeandel 
förutom ett välisolerat hus att ha en brant solfångarlutning, god kvalitet på solfångaren samt en väl 
optimerad systemdesign med flera skiktade ackumulatortankar (Lorenz, 20101)  

Det är med dessa preferenser studien gjorts som i detalj förklarar de olika komponenternas 
bidragande i värmesystemet.  
 
3.3.1 Tankens utformning och skiktning: 
När det gället inkoppling av ackumulatortank så gäller det att ha rätt förhållande mellan tankstorlek 
och solfångararea. En tumregel som används är att ha 50-100 liter ackumulatorvolym per kvm 
solfångare. En standardlösning för solsystem i hushåll är en area på 10 kvm solfångare vilket skulle 
motsvarar en tank på omkring 750 liter. Om tanken skulle ha för liten volym finns risken att den blir 
fulladdad och värmen som skulle kunna lagras går till spillo medan en för stor tank medför att det blir 
svårt att få rätt temperatur för att värma tappvarmvattnet till önskad temperatur (omkring 60 
grader) (Lorenz et al. 2004). 

Tanken ska vara skiktad vilket innebär att varmt vatten förses i övre delen av tanken medan kallt 
vatten hålls i nedre delen utan att vattnet blandas. Om kallt vatten hålls i nedre delen av tanken där 
uttaget till solkretsen sker så kan systemet hålla en lägre temperatur vilket medför minskade 
värmeförluster för rören och solfångarna (Lorenz et al. 2004). 

            

           Figur 2          Figur 3 

De två vanligaste modellerna av ackumulatortankar bereds tappvarmvattnet med en s.k. ”tank i 
tank” där förrådsberedaren är placerad inuti tanken eller med hjälp av kamflänsrör vilka är dragna 
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inuti tanken. Att använda sig av en förrådsberedare är fördelaktigt eftersom vattnet i beredaren får 
samma temperatur som det omgivande vattnet i tanken. Detta medför att temperaturen på vattnet 
inte behöver höjas lika mycket än om en värmeväxlare skulle användas vilket medför 
energibesparingar. Nackdelen är att om mycket vatten tappas ur beredaren så kan ”kallras” uppstå 
vilket medför att vattnet omrörs vilket försämrar skiktningen av vattnet i tanken. Detta kan 
motverkas genom att göra tappvattenautomaten längre vilket inte medför lika drastiskt sänkning av 
temperaturen (figur 2, Lorenz et al. 2004) (Lorenz et al. 2004).  
Kamflänsrör fungerar som en intern värmeväxlare där moderna utformningar fungerar på så sätt att 
två värmeväxlare som är seriekopplade (figur 3, Lorenz et al. 2004), en i nedre delen av tanken som 
förvärmer vattnet medan den övre slutvärmer. Detta fungerar på samma sätt som att förlänga 
förrådsberedaren där skiktningen förbättras då ”kallras” motverkas.   
En modern lösning för att värma tappvattnet är att använda sig av en tappvattenautomat vilket är en 
extern plattvärmeväxlare som möjliggör energibesparingar på över 15 % gentemot om kamflänsrör 
skulle användas. Tappvattenautomaten fungerar på följande sätt där vatten från övre delen av 
ackumulatortanken pumpas in i värmeväxlaren och värmen tappvarmvattnet (figur 4, Lorenz et al. 
2004), en väldigt låg returtemperatur tas sedan tillbaka in i tankens botten för att bevara skiktningen 
av tanken. Flödet bör också vara minimalt för att omrörningen skall bli så liten som möjligt (Lorenz et 
al. 2004). 

 

 

3.3.2 Val av solfångare och placering 

3.3.2.1 Val av solfångare: 
Då valet av solfångare skall göras står det mellan två olika sorter, plana solfångare eller vakuumrör. 
Solfångare placeras vanligen på tak, väggar eller i vissa fall på marken i större installationer där solens 
ljus omvandlas till värme. Värmen transporteras sedan i rör fyllda med glykolblandat vatten till en 
ackumulatortank, där det sedan distribueras ut till de olika installationerna. Plana solfångare 
fungerar som små växthus, med en välisolerad ram som också är miljötålig, ofta av aluminium. 

Figur 4. Extern tappvattenautomat 
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Ovansidan av panelen består av genomskinlig plast eller glas. I panelen ligger absorbenterna som 
fångar upp solens värme (Metro Therm, 2012).  

Vakuumrör fungerar ungefär på samma sätt men har lite annan utformning, där flera rör sätts 
samman för att bilda en enhet. Varje rör verkar här som en separat solfångare och den utvunna 
värmen växlas över till ett gemensamt system. Rören är lätta att bytas under drift men är något 
ömtåligare än de plana panelerna. Vakuumrör anses vara effektivare, speciellt under våren och 
hösten. Detta på grund av att de fungerar som termosar och påverkas mindre av omgivande 
temperatur. Däremot ställer vakuumrören större krav på placering och vinkel. I vissa fall då dessa 
faktorer inte är optimala kan de plana solfångare fungera bättre. Kvaliteten kan även skilja mycket 
mellan olika fabrikat, särskilt på vakuumrör. Den dyraste delen av tillverkningen är att tömma rören 
på luft, den s.k. vakuumprocessen. Om detta inte utförs korrekt blir effekten fort lidande och 
panelerna får dålig verkningsgrad. Därför kan plana solfångare av hög kvalitet prestera bättre än 
vakuumrör av tveksam kvalitet. Plana solfångare är också generellt billigare än vakuumrör (Metro 
Therm, 2012).  

En jämförelse har gjorts mellan plana och vakuumsolfångare där en viss energibesparingsgrad har 
mätts beroende av solfångararea och av olika taklutningar (figur 5, Lorenz et al. 2004). Det system 
som har utgåtts ifrån är beläget i Stockholm med en total värmelast på 11 000 MWh/år (Lorenz et al. 
2004). 

 

Figur 5. Jämförelse av energibesparingsgrad med val av solfångare. 

3.3.2.2 Optimering av solfångarplacering 
Solfångararean, valet av solslingor samt lutningen och placeringen av panelerna är alla faktorer som 
påverkar hur mycket energi som totalt kan utvinnas ur solsystemet. Placeringen skall alltid vara så 
exakt mot söder som möjligt vilket medför att en så stor del av dagens sol kan utnyttjas. Vinkeln 
varierar beroende på solfångartyp och utformningen av systemet. Om vår/höstsolen skall utnyttjas 
på bästa sätt skall en brant lutning (mellan 60-70 grader) användas då solen står längre under dessa 
perioder. Om en brant lutning förses minskar risken för överhettning under sommartid liksom håller 
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solfångarna snöfria under vintertid. Värmesystemet skall vara utformat på så sätt att huset går att 
värma med en låg temperatur, d.v.s. stora radiatorer eller ett golvvärmesystem (Lorenz, 20102). 

 
3.4 Mer än 50 % solvärme? 
Forskare inom forskargruppen vid Centrum för solenergiforskning, SERC, Högskolan Dalarna har 
studerat flexibla värmesystem där de tillämpat gjorda studier genom att bygga ett demonstationshus 
beläget i Borlänge, Dalarna. Detta gjordes i sammarbete med ett husföretag vilka också intresserat 
sig för kombinationssystem med solvärme i spetsen. Demonstrationshuset är konstruerat för att 
kunna klara av mer än 50 % av det totala värmebehovet av huset och för tappvattnet (Lorenz, 20101).  

3.4.1 Demonstationshusets utformning 
Huset har en boendeyta på 163 m2, ett 
viktat U-värde för hela byggnaden på 0,23 
W/m2K, solfångartaket mot söder med en 
vinkel på 70 grader utrustat med 9  
solfångare på en total area av 20,7 m2 

(figur 6, Lorenz, 20101), ett apparatrum 
med 3 x 750 l ackumulatortankar där 
värmen lagras. Huset använder sig av ett 
80 % värmeåtervinning från ett FTX-
system från ventilationsluften. 

All värmning av huset liksom tappvattnet 
sker från ackumulatortankarna som är 
inkopplade via en bivalent shunt till golvvärmesystem samt en extern tappvattenautomat för att 
bevara skiktningen i tanken. En bivalent shunt fungerar på så sätt att olika temperaturer distribueras 
ur ackumulatortanken till shuntgruppen som sedan fördelar önskad tilloppstemperatur till 
rörsystemet. Laddningen av ackumulatortankarna prioriterar i huvudsak en tank där de andra två är 
parallellkopplade och fungerar som förvärmningstank och lagring av överskottsenergi då ett 
överskott finns (Lorenz, 20101). 

3.4.2 Simulering i datorprogram 
Simuleringar gjordes i Polysun som är ett beräkningsprogram speciellt utformat för 
solvärmesystemsberäkningar. Resultat visas i figuren nedan där den totala värmningen av tappvatten 
och huset blev 53,3%. I stapeldiagrammet visar täckningsgraden fördelad över hela året (figur 7, 
Lorenz, 20101). Den totala tillförda energin från solen blev enligt simuleringarna 6,13 MWh/år 
(Lorenz, 20101). 

Figur 6. Fasadskiss, solfångare.  
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Figur 7. Uppnådd soltäckningsgrad över hela året, 53,3%. 

4 Resultat 

4.1 Villa 5:37 

4.1.1 Värmesystemets utformning: 
Villan är utformad med ett golvvärmesystem på både 
över och undervåning med ett stort apparatrum 
beläget på undervåningen för smidigt underhåll för 
användaren. Huset kommer under vintermånaderna 
värmas med en vattenmantlad pelletskamin som är 
placerad nära apparatrummet för att minimera 
värmeförlusten vilket också medför smidig påfyllning 
av pellets. För att åstadkomma en täckningsgrad på 50 
% solvärme för den totala värmningen av huset krävs 
ett tillskott på 5,85 MWh/år från solfångarna (bilaga 4, 
beräkningar 1). 

4.1.2 Solsystemets utformning (figur 9) 
– Takvinkel på 70°, placering rakt mot söder, stor 
solfångararea (9x2,1 m2), vakuumsolfångare (figur 
8). 
– Stor tankvolym anpassad till solfångararean (3x750 l). Laddning prioriterar den vänstra tanken som 
är parallellkopplad till de andra två vilka fungerar som förvärmnings tank respektive lagring av 
överskottsvärme. 
– Extern tappvattenautomat (TVA) med låg returtemperatur till ackumulatortanken.  

Figur 8. Fasadskiss från väster, solfångare är installerade på 
taket som vetter mot söder. 
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– Låg framledningstemperatur till golvvärmesystemet (>35 C°) 
- Bivalent shuntgrupp som förser golvvärmesystemet med rätt tilloppstemperatur. 
– Vattenmantlad pelletskamin med en effekt på 7 kW. 
– Elpatron på 6 kW som används som reserv då inte pelletskaminen är igång och solsystemet inte kan 
producera tillräckligt med energi.  

 

Figur 9. Principskiss värmesystem. 

 
4.1.3 Ekonomisk utvärdering: 
Delkomponenterna i värmesystemet uppskattades där solvärmesystemet skulle kosta 150 000 kronor 
för installation och materialkostnader av solfångare samt ackumulatortankarna (Lorenz, 20102). Den 
vattenmantlade pelletskaminen kostar 86 000 kronor för installation samt materialkostnader för 
skorsten och kamin (Persson & Heier, 2010). FTX systemet med 85 % värmeåtervinning inklusive 
ventilation med installationskostnader medräknat bedöms kosta 60 000 kronor (Persson & Heier, 
2010). Den totala kostnaden blir då 296 500 kronor för installation och materialkostnader för hela 
systemet.  
 
Pelletsåtgången kommer att vara 1,35 ton/år med en kostnad på omkring 3500 kr/år beroende hur 
pelletspriset varierar (bilaga 2, beräkningar 8). Den årliga driften av pumpar och FTX systemet har 
inte tagits hänsyn till i studien.  

5 Diskussion:  
Resonemang som grundande valet av värmesystem med en vattenmantlad pelletskamin i 
kombination med solfångare är att det är en miljövänlig lösning. Att använda sig av bioenergi och 
solvärme är hållbart ur ett kostadsperspektiv då driften för systemet blir väldigt låg då systemet inte 
är beroende av direktverkande el om drift för pumpar bortses. Pelletsåtgången som beräknades 
kostar också endast 3500 kronor om året. Det negativa med vår lösning är den höga 
investeringskostnaden för ett solvärmesystem med tre ackumulatortankar i kombination med en 
vattenmantlad pelletskamin. Användning av pellets kan också anses opraktiskt för användaren då det 
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måste fyllas på några gånger i veckan under eldningssäsongen. Det är dock endast under de kallaste 
vintermånaderna som pelletseldningen kommer behövas när vår, sommar och höst beräknas kunna 
förses med solenergi. Den vattenmantlade kaminen är placerad i vardagsrummet vilket också medför 
en mysfaktor under de kalla vintermånaderna för användaren. Vi anser också att husets placering 
med sjötomt och att det marknadsförs som ett miljöhus ligger väldigt rätt i tiden vilket skulle 
överväga den höga investeringskostnaden. 

Många möjliga systemval faller också bort eftersom huset skall förses med solvärme som huvudkälla 
för värmesystemet då det krävs att det är ett vattenburet system. Att ansluta till fjärrvärmenätet 
under endast 4 månader kanske inte tillåts av fjärrvärmeleverantören på grund av den sänkta 
sommarlasten och risken för ökad returtemperatur. Att ansluta en bergvärmepump för endast några 
få månader känns inte heller relevant då det blir mycket stora investeringskostnader för både 
solvärme och bergvärme. Att använda solvärme och direktburen el är kanske den kortsiktigt mest 
ekonomiska lösningen, men i ett längre perspektiv är priserna på el redan höga samt att den har en 
osäker framtid. Dessutom är direktburen el inte särskilt miljövänligt, i alla fall inte i jämförelse med 
solvärme som är 100 % förnyelsebar, därför känns inte detta heller aktuellt som kombisystem. 

Vad gäller utformningen av värmesystemet i villa 5:37 så har demonstrationshuset från Dalarnas 
universitet varit en stark inspirationskälla då det i många avseenden är likt det hus vi själva utformat. 
Solvärmetillskottet i demonstationshuset beräknas till 6,2 MWh/år motsvarande 5,85 MWh/år som 
skulle krävas för den projekterade villan. De största skillnaderna mellan de olika husen är att 
demonstationshuset är beläget i Borlänge, Dalarna vilket medför andra klimatförutsättning med olika 
antal soltimmar från Malmö. Uppvärmningssäsongen i Dalarna är också längre då ett högre 
värmebehov finns speciellt på vår och höstsäsong. Areor och U-värde för de båda huset är dock 
snarlika samt att båda husen är i 2-plan. Det optimala skulle vara att göra en liknande simulering som 
utförts av Dalarnas Universitet för att kunna säkerställa soltäckningsgraden. Att tillhandahålla 
licenser för dessa programvara är dyrt samt att det skulle vara tidskrävande att lära sig ett nytt 
datorprogram. Att utföra dessa sorts beräkningar för hand är komplicerat då många olika parametrar 
måste tas hänsyn till. Dels är det vinkeln på solfångarna som spelar stor roll liksom att 
solinstrålningen varierar med årstiden då solen står olika högt. Värmesystemets utformning spelar 
som rapporten visat också väldigt stor roll då en justering av tankvolym, skiktningen, 
framledningstemperatur och externa värmeväxlare kan öka prestandan av systemet med upp till 30 
% utan att öka solfångararean enligt studier gjorda av SERC, Dalarnas högskola. 

Oavsett om småhuset skulle nå dessa 50 % eller inte så skulle inte systemet kollapsa för denna sak. 
Systemet är designat för att vara flexibelt med flera olika energikällor och villan uppnår BBRs krav 
(2011) med stora marginaler för energikrav och pellets är en billig råvara så kostnaden skulle inte 
heller bli anmärkningsbar om eldningssäsongen skulle bli några veckor längre. Systemet bedöms 
därför som hållbart och ekonomiskt i sin helhet. 

6 Förslag på framtida arbete 
Efter arbetets genomförande kan slutsatser dras att det krävs mer forskning inom solenergi samt 
utveckling av olika komponenter inom solvärmeindustrin för att öka konkurrans, pris och effektivitet. 
Då det är i nuläget höga investeringskostnader och verkningsgraden är relativt låg. Om solenergin 
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skall användas som huvudkälla så är det i dagsläget begränsade valmöjligheter för kombinationer av 
värmesystemet då rimliga valet hamnar på pellets. Pellets är miljövänlig men platskrävande och 
omständlig lösning för brukaren vilket innebär att den inte är optimal.  

 

7 Övergripande beskrivning: 

Huset utformat i två plan där alla förnödenheter i form av kök, badrum, apparatrum och 
vardagsrummet i huset ligger på markplan för att det skall vara anpassat för handikappade. 
Vardagsrummet kan byggas om till ett extra rum om så skulle behövas. (Bilaga 1, ritning A:01-02) 

Fasaderna kommer att ha en liggande träpanel som står emot slagregn och vind bra, då fastigheten 
är belägen vid vattnet och kommer på så sätt vara lite extra utsatt för väder och vind (Bilaga 1, ritning 
A:03).  

Taket kommer vi ha i plåt, då det är en lätt konstruktion vilket medför att det blir smidigt att 
applicera solfångare på ett tak av denna utformning. Det är också fördelaktigt då taket har många 
olika lutningar, från 13 till 70 grader (Bilaga 1, ritning A:04).  

På norrsidan av huset finner vi en stor altan/balkong med räcke som båda är konstruerade i trä. 
Detta är en yta som kommer utsättas för mycket väder samt att det skall vara bekvämt att gå på. 
Därför passar trä bra, samt att det ger upphov till ett bra samspel mellan fasaden, altanen och 
naturen.  

Det kommer att placeras ett garage på tomten, vilket kommer vara byggt i samma material som det 
stora huset och kommer att vara på ca 20 kvm med plats för en till två bilar. Till och från fastighet 
5:37 kommer det finnas en asfalts- alternativt grusväg som ansluter till den kommunala vägen (Bilaga 
1, ritning A:05). 

8 Byggtekniska detaljer 

8.1 Utformning: 
Väggarna är inspirerade av Isover (20122) och består av (sett från insidan): gips, isolering med 
vertikala reglar med c/c 1200, ångspärr, isolering med horisontella reglar c/c 1200, isolering med 
vertikala reglar c/c 1200, gipsbaserad kompositskiva, luftspalt samt en horisontell träpanel ytterst 
(Bilaga 2, ritning K:01). Ångspärren i väggkonstruktionen är indragen innanför det innersta 
isolerskiktet för att kabeldragningar ska bli lättare att genomföra utan att behöva perforera PE-folien. 
Den gipsbaserade kompositskivan verkar som ett vindskydd tillsammans med träplanen för att 
förhindra luftrörelser i väggkonstruktionen, samt som kapillärbrytande skikt. Då väggen består av tre 
isolerskikt får väggen ett mycket lågt U-värde. De vertikala reglarna i det innersta och yttersta 
isolerskiktet är förskjutna ett halvt c/c-avstånd jämtemot varandra för att förhindra genomgående 
köldbryggor.  

Vid montering av ytterväggarna reses regelverket först för att sedan applicera isoleringen i de två 
yttersta sektionerna. Därefter placeras den asfaltsimpregnerade gipsskivan på utsidan och PE-folien 
på insidan. Sedan byggs den sista delen av regelverket på insidan tillsammans med isoleringen som 
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därefter byggs in med gips. På utsidan byggs en ströläckt som ytterpanelen appliceras på (Bilaga 2, 
ritning K:01).  

Taket kommer vila på takstolar av konstruktionsvirke med ett c/c på 1200 mm. Detta för att det skall 
vara en lätt konstruktion som även klarar av snö- och vindlaster, samt att bära solfångarna som 
kommer monteras på den södra taksidan. Takkonstruktionen är även den inspirerad från en Isover 
(20123) konstruktion som består inifrån av: gips, isolering med horisontella reglar, ångspärr, isolering 
i vilken takstolarna går igenom, råspont, underlagspapp, strö- och bärläckt som tillsammans bildar en 
luftspalt och till sist kommer plåttaket (Bilaga 2, ritning K:03). Isoleringen kommer bestå av skivor för 
att förhindra att isoleringen sjunker ihop och samlas nere vid takfoten, och på så sätt få en jämn 
isolerings verkan över hela taket. För bild av takstol se figur  

Vid montering av takkonstruktionen lyfts takstolarna upp på regelverket med kran och då dessa är på 
plats monteras yttertaket. Monteringen påbörjas på den undre sidan av takstolarna. Den initieras 
med PE-folien för att sedan sätta upp de horisontella reglarna och den invändiga isoleringen, därefter 
avslutas den innersta delen med gips. Därpå placeras isolering mellan takstolarna som sedan täcks 
över med råspont och underlagspapp. Sedan byggs bär- och ströläckten på vilken plåttaket monteras 
(Bilaga 2, ritning K:04).  

Plattan kommer att bestå av betong som gjuts i en form av dubbla L-element av Styrofoam samt 
Styrolit (Bilaga 2, ritning K:05). Denna konstruktion ger enligt Isover (20124) en bättre total 
värmeisoleringsförmåga och minskar köldbryggorna i ytterkanten av plattan, vilket är essentiellt då 
golvvärme skall monteras uppe på plattan. Cellplastskivorna ligger på ett minst 150 mm 
makadamlager som verkar som ett kapillärbrytande och dränerande skikt. Detta är en billig 
konstruktion som är okomplicerad att tillämpa som grund för ett småhus. 

När plattan skall uppföras är det av stor vikt att markavjämningen blir bra utförd, och att 
makadamfyllningen är noga utjämnad för att inte försämra bärigheten hos cellplasten. Det yttersta L-
elementet är extra viktigt att det är helt plant monterat, då ytterväggarna kommer vila på den 
betong som gjuts i detta parti. Detta för att förhindra att denna vippar och konstruktionen kollapsar 
(Bilaga 2, ritning K:05). 

8.2 U-värdeberäkningar 
U-värden för konstruktion för platta på mark, vägg och taket har hämtats från Isover (20121). U-
värdet för våra fönster har hämtats från Elitfönster (2012). Dessa har kontrollberäknats för att 
undersöka om rimliga värden har angetts på leverantörens hemsida (Bilaga 2, beräkningar 1). En 
jämförelse gjordes mellan det beräknade och Isovers samt Elitfönsters angivna U-värden (tabell 1) 

Tabell 1. Jämförelse mellan U-värden. 

 
Beräknat Isover 

typ U-värde [W/m2K] U-värde [W/m2K] 
Platta på mark 0,117 0,1 
Vägg 0,146 0,15 
Fönster 0,253 0,8 
Tak 0,156 0,15 
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De U-värden som har valts för fortsatta beräkningar i rapporten har utnyttjat Isover (2012) lösningar. 
Dessa har bedömts som tydliga ritningar, låga u-värden samt att konstruktionerna kändes 
genomtänkta och det var oftast få köldbryggor om detaljritningar studerades. U-värdes som 
beräknades av fönsterdelen är missvisande eftersom endast glaspartiet med krypton har beräknats, 
därför känns leverantörens U-värde på 0,8 W/m2K mer rimligt.  

8.3 Köldbryggor 
Viktade U-värden med hänsyn till köldbryggor för platta på mark, fönster, tak och mellanbjälklaget 
har beräknats. Data för värmegenomgångskoefficient för köldbryggor, Ѱ [W/mK] för tak, fönster och 
mellanbjälklaget har hämtats ur bilagor för beräkning av köldbryggor från isolerguiden. 
Värmegenomgångskoefficienten för plattan vilket har bedömts vara den värsta köldbryggan för huset 
har tagits fram med hjälp av COMSOL multiphysics, se även byggteknisk detalj i (Bilaga 2, K:05) för 
tydlig redovisning av konstruktionen.  

För att minska risken för kraftiga köldbryggor i de olika konstruktionsdelarna har detta varit något vi 
varit medvetna om genom hela processen. Åtgärder som bland annat gjorts är att välja en 
ytterväggskonstruktion där reglarna är förskjutna ett halvt centrumavstånd för att minska 
genomgående köldbryggor. Även i plattan har detta tagits hänsyn till då en konstruktionslösning 
bestående av dubbla L-element har valts. Även vid val av konstruktionslösningar för anslutningarna 
av vinds- och mellanbjälklag har köldbryggor minskats i form av noggrant placerat och vald isolering. 

8.3.1 Resultat av COMSOL-beräkningar: 
Den totala värmegenomgången som beräknades med hjälp av COMSOL genom plattan blev 5,97 
W/m vilket resulterade i en värmegenomgångskoefficient, Ѱ=0,08 W/K (Bilaga 2, beräkningar 2). 
Figur 10 beskriver temperaturfördelningen genom plattan där temperaturskalan angiven i kelvin 
visas till höger i figuren. 

 

Figur 10. Temperaturfördelning i platta på mark. 
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8.3.2 Viktade U-värden: 
Tabell över viktade U-värden med hänsyn till köldbryggor (Bilaga 2, beräkningar 3) 

Tabell 2. Viktade U-värden med hänsyn till köldbryggor. 

Viktade U-värden 
 typ Um [W/m2K] 

Platta på mark 0,119 
Vägg 0,153 
Fönster 0,853 
Tak 0,1595 

 
8.3.3 Byggnadens förlustfaktor (ΣUA) 
Byggnadens förlustfaktor beräknades till 7,60 W/K vilket är ett lågt värde för en byggnads 
förlustfaktor (Bilaga 2, beräkningar 4). 

8.4 Bärande system 
Vid utvärdering av det bärande systemet har beräkningar gjorts på i huvudsakligen tre kritiska 
konstruktionsdelar av stommen, alla med hänsyn till Boverkets författningssamling BFS 2011:10, EKS 
8 samt till Eurocode 5, EN 1995-1-1. 

Den första är en balk av konstruktionsvirke av klass C50. Denna är belägen vid kök och matsalsdelen 
av byggnaden och är placerad i mellanbjälklaget med ett c/c-avstånd på 600 mm. Denna kan ses som 
fritt upplag med ena stödet i den västra ytterväggen och det andra på den bärande innerväggen som 
avgränsar köket med hallen (Bilaga 3, figur 1-2). Efter beräkning visade resultaten att denna balk 
behövde ha den största standarddimensionen 45x220 mm och vara av klass C50 för att klara av 
nedböjningskraven. Dock kan det vara svårt att hitta konstruktionsvirke av denna klass, en lösning på 
detta skulle kunna vara att minska c/c-avståndet eller att använda till exempel lättbalkar.  

Den andra är en limträbalk av klass GL36h som är belägen vid öppningen i mellanbjälklaget. Denna 
tar upp krafter från egentyngd och nyttig last från det övre vardagsrummet (Bilaga 3, figur 3). För 
denna balk är det av stor vikt att den är styv och inte sviktar då den är belägen vid 
bjälklagsöppningen och det kan lätt uppfattas som obehagligt om den gör det. Detta ledde till att den 
fick dimensionerna, 90x405 mm. Limträbalken kan ses som fritt upplagd med ena stödet på en pelare 
vid den norra glasfasaden och det andra i den östra ytterväggen (Bilaga 3, figur 4).  

Den sista konstruktionsdelen som dimensionerats är en pelare av limträ klass GL36h som är placerad 
vid den norra glasfasaden. Denna pelare påverkas av fyra stycken krafter, varav en är från den ovan 
nämnda limträbalken vid mellanbjälklagsöppningen (Bilaga 3, figur 3). Den andra är från en annan 
limträbalk som är upplagd på pelaren och den bärande innerväggen som skiljer köket och hallen. 
Beräkningar för denna balk är även de bifogade i bilaga 3, se figur 10. Dock är den inte lika kritisk som 
de tre övriga konstruktionsdelarna som beskrivs ovan. Vidare kommer den tredje kraften från en 
takstol som vilar på pelartoppen (Bilaga 3, figur 7). Den sista kraften som leds ned i pelaren är från 
ytterligare en limträbalk som är belägen mellan pelaren och den östra ytterväggen, men denna är i 
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vindsbjälklaget. Den tar upp stora krafter från 4 stycken takstolar och även delar av den utkragande 
delen vid den norra glasfasaden (Bilaga 3, figur 5). På pelaren utförs dimensionerande 
knäckningsberäkningar (Bilaga 3). Pelaren är fast förankrad i den västra kortsidan vilket förhindrar 
knäckning i riktningarna öster och väster (Bilaga 3, figur 13). Resultatet av dessa beräkningar visar på 
att dimensionerna skall vara 180x16 mm vilket känns orimligt litet för att klara av en last på 50,242 
kN. Dock behövs dimensionerna 180x90 mm för att klara av upplagskraven för balkarna i 
mellanbjälklaget, vilket leder till en överdimensionerad pelare om beräkningarna stämmer (Bilaga 3, 
ritning K:07 & K:08).  

9 Installationer 

9.1 Värmesystem 
Värmesystemet består av tre stycken ackumulatortankar kopplade till en vattenmantlad pelletskamin 
och ett solvärmesystem med en total solfångaryta på 20,7 m2. Värmen distribueras till ett 
golvvärmesystem samt en extern tappvattenautomat (Bilaga 4, figur 1). 

 

9.2 Effektbehov 
Energikrav enligt BBR (2011) för klimatzon 3 är 90 kWh/m2år för icke eluppvärmt system vilket 
motsvarar ett totalt krav på 13,5 MWh/år då uppvärmd yta Atemp motsvarar 150 m2. 
Vår tilldelade tomt (5:37) har specifikt kravet på 10 MWh/år för icke eluppvärmt system. 
Dessa krav skall kontrolleras mot energiberäkningar för hela husets energianvändning för värmning 
av huset och tappvattnet.  

Beräkningar av det totala effektbehovet tar hänsyn till köldbryggor för varje delkonstruktion där ett 
viktat U-värde har beräknats (bilaga 2, beräkningar 3). Ett läckluftflöde på 0,08 oms/h har antagits 
och ventilationen har ett luftflöde på 53 l/s (0,5 oms/h). 
Det totala effektbehovet har beräknats med hjälp av antal uppvärmningstimmar som krävs pet år 
specifikt för ett hus beläget i Malmö (Installationsteknik KTH, 2008). 5C° har antagits för ”gratis” 
tillskott från solvärme och hushållsapparater för en välisolerat villa. FTX-systemet återvinner 83 % av 
ventilationsluften (Bilaga 4, figur 12). Solvärmepanelerna beräknas också kunna stå för 50 % av det 
totala effektbehovet. 

Det totala värmebehovet för fastighet 5:37 har beräknats till 11,7 MWh (Bilaga 4, beräkningar 1). 
Detta motsvarar 78 kWh/m2år och klarar kravet från BBR (2011) på 90 kWh/m2år. Med hänsyn till 50 
% täckning av ”gratis” solenergin så blir värmebehovet 5,85 MWh som måste tillföras med ett icke 
eluppvärmt system vilket också klarar av BBRs (2011) krav på 10MWh/år för ett icke eluppvärmt 
system. 

Effektbehovet för varje rum beräknades för att kunna dimensionera golvvärmesystemet (Bilaga 4, 
beräkningar 2). Viktade U-värden användes med hänsyn till köldbryggor på samma sätt som för det 
totala effektbehovet. Läckluftflöde antogs till 0,08 oms/h för varje rum och dimensionerande 
utomhustemperatur EUT 1Malmö= -20 °C (Installationsteknik KTH, 2008).  
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Tabell 3. Effektbehov för varje rum. 

Nedervåning 
  Rumstyp area [m2] effektbehov [w/m2] 

Badrum 1 7,5 26,35 
Hall 7 27,63 
Kök 28 28,02 
Vardagsrum 1 26,5 29,9 
Övervåning 

  Sovrum 1 9 22,47 
Sovrum 2 13,7 30,78 
Badrum 2 4,4 13,175 
Kontor 9,5 22,24 
Vardagsrum 2 28 30,85 

 
Det totala effektbehovet beräknades till 25 W/m2. 

9.2.1 Golvvärmesystem 
Värmningen av huset kommer att ske genom ett vattenburet golvvärmesystem på övervåning och 
undervåning med ett c/c avstånd på 250 mm mellan rören (Bilaga 4, figur 2-3). Vattnet kommer att 
pumpas från en ackumulatortank till en shuntgrupp som shuntar temperaturen till rätt 
framledningstemperatur som är kopplad till en fördelare där varje golvslinga är ansluten. När 
golvvärmesystemet utformats har följande tagits hänsyn till: 
- Inga golvvärmeareor är större än 30 kvm. 
- Det skall finnas termostater i varje rum för att minska värmeförbrukningen. 
– Max tio stycken slingor får finnas anslutna till varje fördelare. 
– Temperaturfall på 5°C över golvvärmeslingorna. 
– Tätare slingdragningar närmare den norra glasfasaden har gjorts där ökad risk för värmeförluster 
finns (Rehau, 2008). 

Golvvärmesystemet dimensionerades utefter effektbehov för varje rum i huset förutom för 
apparatrummet som inte har bedömts behöva någon vidare uppvärmning, då installationerna avger 
så pass mycket värme. Dimensioneringen har utförts med hjälp av Rehaus tekniska 
informationsbilaga, (Rehau, 2008) samt ett beräkningsprogram online på Danfoss hemsida (Danfoss, 
2012).  

Resultatet av golvvärmedimensioneringen gav det största tryckfallet som skulle dimensionera 
pumpen. Det största tryckfallet från pumpen över fördelaren och över golvvärmeslingorna blev 
vardagsrummet på plan 2 med ett tryckfall på 25 kPa (Bilaga 4, beräkningar 3). Därefter valdes en 
pump hos leverantören Grundfos som skulle klara av det dimensionerande tryckfallet över 
golvvärmesystemet. Den pump som valdes heter Alpha2 där pumpkarta finns bifogat från 
leverantören (Bilaga 4, figur 11). I övrigt så har Reutherm PEX-rör från Rehau med dimensioner 
17x2,0 valts på plan 1 och 20x2,0 för plan 2. Materialet på rören är högtrycksförnätat polyeten vilket 
ger röret speciellt goda temperatur och tryckhållfasta egenskaper. Fördelaren är också vald från 
Rehau och är tillverkad av glasfiberarmerad polyamid vilket medför att den klarar av stora 
temperaturdifferenser och tryckskillnader (Rehau, 2008). 
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Golvvärmeberäkningsprogrammet, Quickplanner vid dimensionering av golvvärmerör i 
mellanliggande bjälklag antar programmet betong som underliggande material vilket är felaktig, 
detta bör betraktas som en osäkerhet vid dimensioneringen.  
Fördelen med ett golvvärmesystem är att en lägre framledningstemperatur kan väljas vilket är en 
fördel om en ackumulatortank används med solfångare inkopplade för värmedistribution. En annan 
anledning till att vi valt golvvärme är den stora yta fönster som vi har utmed den norra fasaden vilket 
skulle bli ett problem med kallras då inget utrymme finns för radiatorer. 

9.3 Ventilationssystem 
 
9.3.1 Utformning 
Huset kommer att förses med ett 85 % värmeåtervinnings FTX system. Aggregatet kommer att vara 
belagt på vinden där uteluft och avluften tas in via den östra fasaden som vetter mot naturen. 
Uteluftsintaget kommer att vara placerat så nära aggregatet som möjligt för att undvika långa 
dragningar med ofiltrerad luft. Utformingen av ventilationskanalerna på övervåningen kommer att 
dras genom takstolarna på vinden för att kringgå problem med dragningen genom bjälklag. 
Kanalerna har också dragits så att inga böjar och avgreningar uppkommer inom 6x diametern på 
huvudkanalen vilket skulle medföra försämrad ventilation.  

Ventilationssystemet är tänkt att utformas med helpressade cirkulära kanaler (Eriksson4,2012). 
Tilluftdonen är utformade av modellen STQA (Luft Butiken, 20121) och väggmonteras nära taket, 
frånluftdonen är av modell KGEB (Luft Butiken, 20122) och väggmonteras på samma sätt som 
tilluftdonen. Köksfläkten är av modell Thermex Decor, (Luft Butiken, 20123) och leder matoset och 
föroreningar direkt ut ur byggnaden och är inte kopplat till frånluftssystemet.  

9.3.2 Dimensionering 
0,35 l/sm2 har tillämpats för att beräkna det totala erforderliga ventilationsflödet för huset. Utifrån 
luftflödestabellen (tabell 4) dimensionerades ventilationskanalerna för till och frånluft. 
Dimensionerande dontryckfall för den längsta sträckan antogs till Z=80 Pa för frånluftdonet 
respektive 50 Pa för tilluftdonet. För utelutsintag och avluftsöppning på vinden antas ζ=10 (inkl. huv). 
Närmast donen har hastigheten anpassats till 1-3 m/s och i övrigt mellan 3-5 m/s. Inga don har 
anslutits direkt på huvudkanalen liksom minsta avstånd mellan böjar, avgreningar har anpassats i 
största möjliga grad att vara minst 6x diametern (Eriksson, 20121). 

Tabell 4. Erhållna luftflöden för varje rum. 

Luftflödes-
tabell 

0,35*A 
[l/s] Tilluft [l/s] 

Frånluft 
[l/s] 

    Plan 1 
   Rum typ 
   Kök 
 

8 10 
Badrum 1 

  
12,5 

Vardagsrum 
1 

 
10 

 Hall 
 

8 
 Apparatrum 

  
3,5 
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Summa 
 

26 26 
0,35*Aplan1 27 Valt flöde 26 l/s 

    Plan 2 
   Rum typ 
   Sovrum1 
 

8 
 Sovrum2 

 
8 

 Kontor 
  

10 
Badrum 2 

  
16 

Vardagsrum 
2 

 
10 

 Summa 
 

26 26 
0,35*Aplan2 23 Valt flöde 26 l/s 
Totalt luftflöde  Σ 52 l/s 

  
På undervåningen kommer tilluften att blåsas in i hallen, apparatrummet och vardagsrummet.  
Frånluftsuttag kommer att installeras i badrum 1 och i köket med möjlighet till forcerat flöde i 
köksfläkten på 30l/s (Bilaga 4, ritning V:01). 
På övervåningen kommer tilluften dras i Sovrum 1,2 samt i vardagsrummet. Frånluften kommer att 
ske i badrum 2 och i kontoret (Bilaga 4, ritning V:02). 

Den längsta sträckan tryckfallsberäknades för frånluft och tilluft. Tryckfallet för den längsta sträckan, 
över aggregat och frånluften blir enligt tryckfallsberäkningar 415 Pa respektive 464 Pa för tilluften 
(Bilaga 4, tabell 1-2). Tryckfall över övriga sträckor där strypningar för varje enskilt don har beräknats 
(Bilaga 4, beräkningar 4). Ventilationens volymflöde användes för att finna ett lämpligt FTX aggregat 
för att passa ventilationens utformning. Östberg modell Heru 100 S EC a vilket hade en 
värmeåtervinningsgrad på max 85 % valdes och tryckfallet kunde bestämmas över aggregatet (Bilaga 
4, figur 12). 

9.3.3 Spårgasmätning 
Spårgasmätning har gjorts rent teoretiskt då det inte går att göra några mätningar. 500 ppm av en 
spårgas har omblandats och sedan har mätningar gjorts för olika tidssteg, 0,5h, 1h respektive 2h för 
att kunna mäta luftomsättningen i huset. Inga mätningar kunde dock göras utan fick nöjas med att 
beräkna koncentrationerna efter de olika tidsstegen. Resultaten av spårgasmätningen blev följande: 
t=0,5h => K= 397 ppm 
t=1h => K=315 ppm 
t=2=> K=198 ppm 

(Bilaga 4, beräkningar 5). 

Om luftomsättningen inte skulle vara den som räknats på skulle en högre koncentration av spårgasen 
finnas kvar i luften efter respektive tider. En provräkning med en luftomsättning på 0,4 oms/h 
gjordes för att kontrollera spårgasen efter en timma och resultat blev att en koncentration på K=335 
ppm. 
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9.4 Tappvatten 

9.4.1 Utformning  
Tappvattnet kommer att värmas via en extern tappvattenautomat till 60 °C för att motverka 
legionellabakterier (Eriksson, 20122). Innertaken i badrummet på över/undervåning samt 
apparatrummet kommer att vara nedsänkt 0,2 m för att underlätta dragningar av 
tappvattenledningar. Dragningen mellan köket och tappvattenautomaten kommer att vara ingjuten i 
bottenplattan medan dragning upp på plan 2 kommer att ske i innervägg (Bilaga 4, figur 4-7). 
Tappvattensystemet kommer att vara utformat med PEX-rör inne i byggnaden och servisledningen 
kommer vara av PE-rör.  

9.4.2 Dimensionering 
Dimensionering av anslutningsledningar samt tappvattenledningar har gjorts där också tryckfall har 
beräknats för varje enskild sträcka (Bilaga 4, beräkningar 6).   

För dimensionering av servisledningen så har det maximala normflödet för kall och varmvattnet satts 
till 0,7 l/s och det summerade normflödet har dimensionerats efter 1,6 l/s med 0,2 l/s för inkoppling 
av trädgårdsslang (Eriksson, 20122). Servisledningen är nergrävd 2 m för frostfritt djup vid 
tomtgränsen med ett tillgängligt tryck på 550 kPa. Tryckfallsberäkning har sedan utförts för att kolla 
tillgängligt tryck vid varje tappställe (Bilaga 4, beräkningar 6). Det tillgängliga trycket för det närmaste 
tappstället i badrum 1 beräknades till 471 kPa. Tappstället belägen längst i badrum 2 bort beräknades 
till 357 kPa vilket var till badrummet. Vid badkarets tappställe har en badkarsblandare kontrollerats 
att det tillgängliga trycket är tillräckligt för det dimensionerande normflödet vilket visade sig vara 
tillräckligt (Bilaga 4, figur 13). 

9.5 Spillvatten 

9.5.1 Utformning 
Spillvattenledningarna från badrum 1 och 2 samt från köket har dragits till en luftningsledning som är 
centralt placerad i villan. Luftningsledningen är dragen genom innerväggarna på båda våningsplanen 
och sedan upp och ut på taket. Spillvattenledningen till köket är ingjuten i plattan för att undvika 
dragningar längst bjälklag (Bilaga 4, figur 8-9). Spillvattenledningen är dragen ner på frostfritt djup på 
2 meter under marken med ett fall på 10 promille för servisledningen (Bilaga 4, figur 10). 
Spillvattenledningar som ansluter på anslutningsledningar är dragna med mjuka böjar med en vinkel 
på omkring 45° (Eriksson, 20123). Spillvattenledningar i huset utförs med PP-rör samt för 
servisledningen. 

9.5.2 Dimensionering 
Spillvattenledningar har dimensionerats med hänsyn till rördimension samt för självfall för samtliga 
avloppsenheter och anslutningsledningar i byggnaden (Bilaga 4, beräkningar 7). Luftningsledningen 
har dimensionerats till 75 mm diameter (Bilaga 4, beräkningar 7). Det summerade normflöde till 
luftningsledningen beräknades till 9 l/s vilket motsvarar ett sannolikt flöde på 1,6 l/s för 
servisledningen. 
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9.5.3 Dagvattenledning 
Hängränner och stuprör har dimensionerats där stuprören har valts till 100 mm i diameter och 
hängrännor har dimensionerats till 100mm (Bilaga 4, beräkningar 7). 

10 Elinstallationer 

10.1 Utformning 
Elsystemet har dimensionerats för villa 5:37 där en gruppcentral finns installerad i apparatrummen 
på bottenplan (Bilaga 5, figur 1-2). Inkommande servisledning har också dimensionerats med hänsyn 
till storlek på huvudsäkringen och gruppförteckning finns bifogad (Bilaga 5, tabell 1) 

10.2 Dimensionering 
Huvudsäkringen har dimensionerats till 25A (Bilaga 5, beräkningar 1). 

11 Materialval 

11.1 Utvändigt takmaterial: 

11.1.1 Boverkets Byggregler för utvändig taktäckning  

11.1.1.1 Brand 
Enligt BFS 2011:26 skall taktäckning på byggnader utformas på så sätt att antändning försvåras, 
brandspridning begränsas samt att det bara kan ge ett begränsat bidrag till branden.  

Följande är ett citat ur BFS 2011:26 avsnitt 5:62 Taktäckning: 

”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”. 

Med material av klass A2-s1,d0 avses att byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med 
brandgaser samt att inga brinnande droppar eller partiklar får avges från byggnaden (BFS 2011:26).  

Då det är ett småhus vi dimensionerar och konstruerar är detta av inte särskild vikt, speciellt då huset 
är beläget mer än 8 m ifrån kringliggande bebyggelse.  
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11.1.1.2 Fukt 
Följande är ett utdrag ur BBR (2011) 6:5325 ”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.”  

Med hänsyn till dessa krav har vi valt att använda plåttak då det passar bra med låga taklutningar, 
samt att det står emot vatten mycket bra om det monteras på ett korrekt vis.  

 

11.1.1.3 Övrigt 
”6:743 Skorstenshöjd 

Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god 
skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. 
Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara 
fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.” (BFS 
2011:26).  

Då vi kommer att ha en vattenmantlad pelletskamin kommer det finnas en skorsten på taket. För att 
ta hänsyn till dessa krav har vi placerat frånluftsutblås och tilluftsintag på den västra fasadsidan för 
att förhindra att rök och förorenad luft tas in i huset.  

 

11.1.2 Val av taktäckning 
Vi har valt att använda oss av takplåt som taktäckning på vårt småhus. Detta för att vi har många 
olika vinklar på taket, samt att det är estetiskt tilltalande för oss.  Enligt Träguiden är det lämpligt att 
använda plåttak om lutningen på taket är minst tre grader, vår minsta taklutning är sex grader och 
om det skall vara takpannor eller takpapp måste det vara en minsta lutning på ca 14 grader. Detta 
ledde oss till att välja takplåt (Träguiden, 2012a).  

Vi kommer att välja mellan tre olika sorters plåttak som vi anser skulle passa de önskemål vi har, 
samt uppfylla kraven som ställs på taktäckning. De tak vi valt att utvärdera är, ett koppartak med 
dubbelfalsad profil, en dubbelfalsad varmförzinkad bandplåt samt en takpanneplåt som även den är 
av varmförzinkad bandplåt. Vi har gjort en jämförelse mellan de tre olika taken där vi tagit hänsyn till 
olika parametrar och därefter betygsatt dem på en skala mellan 1-5 där 5 motsvarar det bästa 
värdet. Sedan har vi viktat dessa parametrar och då kommit fram till vilket tak vi borde välja. Faktorer 
vi anser är viktiga vid val av taktäckning är: Ekonomi, beständighet, miljö, estetik, underhåll, 
brandskydd, anpassning till utformning och hållfasthet. Dock kommer vi fokusera extra på de fyra 
första parametrarna, där följande är en utvärdering av dessa.  

De estetiska kraven har vi själva utvärderat, och formulerat på följande sätt:  

Taktäckningen skall samspela tillsammans med husets utformning och övriga material på ett sådant 
vis att helheten upplevs diskret och modern av betraktaren.  
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Tabell 5. Sammanställning av taktäckning. 

Sammanställning Taktäckning 
     Material   Koppartak Dubbelfalsad takplåt Takpanneplåt 

  Vikt  Betyg  Viktat Betyg Betyg  Viktat Betyg Betyg  Viktat Betyg 
Ekonomi 0,2 2 0,4 3 0,6 5 1 
Beständighet 0,3 5 1,5 4 1,2 4 1,2 
Miljö 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 
Estetik 0,4 4 1,6 4 1,6 2 0,8 
Summa 1   3,6   3,7   3,3 

 

Efter sammanställningen i tabell 5 ser vi att det var jämnt mellan koppartaket och den dubbelfalsade 
takplåten men att koppartaket föll bland annat på att den inte är miljövänlig. Den dubbelfalsade 
takplåten kommer att vara en varmförzinkad bandplåt i ett mattsvart utförande.  

11.2 Ytterväggar: 

11.2.1 Boverkets Byggregler för ytterväggar 

11.2.1.1 Brand 
Följande citat är ur BFS 2011:26 avsnitt 5:55 Ytterväggar:  
”Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. 
Allmänt råd 
Med begränsad omfattning avses att möjligheten till tillfredställande utrymning och brandsläckning 
bibehålls.” 
Enligt avsnitt 5:22 ”Byggnadsklasser” ska småhus med högst tre våningsplan och endast en bostad 
utformas i lägst byggnadsklass Br3. Där Br3 avser byggnader med litet skyddsbehov (BFS 2011:26).  
I enlighet med avsnitt 5:552 ”Ytterväggar i byggnader i klass Br2 och Br3” ska ytter väggarna 
utformas så att brandspridning längs fasadytan begränsas (BFS 2011:26). Där nämns det även att 
fasadbeklädnader bör uppfylla kraven för klass D-s2,d2 vilket står för:  

• s2 byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser 
• d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar 

 
Allmänt gäller enligt BBR (2011) avsnitt 5:521 att materialen i tak, väggar, golv och fast inredning ska 
ha 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 

Träprodukters brandklass är D-s2, d0 enligt Trätek vilket innebär att träpaneler klarar kraven som 
ställs på ytterväggar. Då beteckningen d0 står för att brinnande droppar eller partiklar inte får avges 
från byggnadsdelen är detta ett högre krav än d2 som ställs på ytterväggar. Dessa krav begränsar 
alltså oss inte i vårt materialval då vi har tänkt använda träpanel som ytterbeklädnad.  
 



30 
 
 

11.2.1.2 Fukt 
”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.” detta citat är ett utdrag ur BBR 19 (2011) kapitel 
6.1. 

”Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas så att utifrån 
kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. Avståndet mellan markytan och underkant 
fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 cm så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned 
denna. ” (BFS 2011:26, avsnitt 6:5324).  

När det gäller bemötandet av dessa krav är det passande med en liggande träpanel som verkar som 
ett kapillärbrytande skikt som förhindrar regnvatten att tränga in i konstruktionen.   

11.2.2 Val av väggbeklädnad 
När det gäller väggbeklädnad för yttervägg har vi kommit fram till att vi ska använda oss av en 
liggande träpanel. Enligt Träguiden är det fördelaktigt med träpanel när det gäller bland annat 
byggnadsteknik och underhåll. När det gäller liggande träpanel är den lätt att applicera på ett 
vertikalt regelverk och det är också lätt att byta ut och reparera skadade partier(Träguiden, 2012b). 
Fasadtypen anses också stå emot slagregn bra (Träguiden, 2012c). Detta är en bra egenskap då vårt 
hus är beläget nära vattnet och kommer förmodligen utsättas för en kombination av vind och regn.  

När det gäller de estetiska kraven för väggbeklädnad har vi själva värderat och uttryckt dessa på 
följande vis:  

Väggbeklädnaden skall ge ett naturskönt intryck och inte störa den omliggande miljö och naturen. 
Detta genom att byggnadens fasad bekläs på sådant vis att det skapar harmoni med omkringliggande 
omgivning.   

Tabell 6. Sammanställning av fasadmaterial. 

Sammanställning Fasadmaterial 
    

Material   
Lärkträpanel (Fredricsons 

Trä) Cederpanel (Cederträ) Granpanel (Höviks) 

  Vikt Betyg Viktat Betyg Betyg 
Viktat 
Betyg Betyg Viktat Betyg 

Miljö 0,2 4 0,8 5 1 4 0,8 
Estetik 0,4 4 1,6 5 2 3 1,2 
Livslängd 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6 
Ekonomi 0,2 3 0,6 2 0,4 5 1 

Summa 1   3,6   4,2   3,6 
 

Tabell 6 visar tydligt att en Cederträpanel är vad vi borde välja. Den panel vi kommer att välja 
kommer att vara av obehandlat cederträ som kommer att få en silvergrå patina med tiden, vilket vi 
anser vara estetiskt tilltalande. Panelen kommer bestå av liggande enkelfasspontade bräder som bidrar 
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till en bra avrinning av vatten samt ger ett tilltalande yttre. Dimensionerna på panelen kommer att vara 17,5 
mm x 143 mm.  

11.3 Innergolv: 

11.3.1 Boverkets Byggregler för innergolv 

11.3.1.1 Brand 
Enligt BFS 2011:26 kap 5:4223 skall kravet på följande vara uppfyllt: ”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.” (BFS 2011:26).  

Detta är viktigt att vi tar hänsyn till då vi ska ha en vattenmantlad pelletskamin i vårt småhus. 

Vidare står även ytterligare krav ovan i avsnittet ”Boverkets Byggregler för ytterväggar, Brand”.  

11.3.1.2 Fukt 
”Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska 
ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som 
inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, 
temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. 
Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, 
infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta.” (BFS 2011:26, kap 6:5331).  

Detta krav är av vikt i våtutrymmen så som badrum och tvättstuga men även vid entréer och 
möjligtvis i kök.  

11.3.2 Val av invändigt golvmaterial 
Vid val av invändigt golvmaterial har vi valt att utvärdera två stycken olika parkettgolv och ett 
plastlaminatgolv. Detta för att vi är benägna att ha ett trägolv men ville även se hur det står sig 
jämtemot andra golvmaterial, i detta fall ett plastlaminatgolv. Varför vi är mest intresserade av 
trägolv är för att det ger ett behaglit, varmt och mjukt intryck både på det estetiska och fysiska 
planet. Vi anser också att ett trägolv skulle samspela med exteriören på ett naturligt vis. Dessa 
material som utvärderas nedan kommer att vara avsedda för att vara på samtliga ytor exklusive 
badrum, tvättstuga och entré där vi kommer att använda oss av klinkergolv som golvbeläggning.  
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Tabell 7. Sammanställning golvmaterial. 

Sammanställning Golvmaterial 
     Material   Parkett 3-stav EK Lamellparkett Plastlaminat  

  Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 
Brandklassning 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
Miljöbedömning 0,1 4 0,4 5 0,5 5 0,5 
Estetik 0,3 5 1,5 4 1,2 2 0,6 
Pris 0,2 3 0,6 4 0,8 5 0,8 
Ljudabsorbtion 0,1 5 0,5 4 0,4 3 0,3 
Hållfasthet 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 
Summa 1   4   3,9   3,4 

 
Av detta resultat kan vi utläsa i tabell 7 att 3-stavs parkett är det alternativ vi bör välja till vårt 
småhus, vilket vi också kommer att göra. Det kommer att ett massivt parkettgolv i 3-stavsutförande 
av ek som är lackad. Enligt Forbo ger lackningen ett slitstarkt golv som kan slipas om 3-4 gånger och 
passar bra till husets alla torra utrymmen. Dimensionerna för parketten kommer att vara enligt 
följande: Tjocklek 14,0 mm, slitskikt 3,30 mm, bredd 209 mm och längd 2194 mm. Det är ett dyrt golv 
men vi anser att den höga hållfastheten, långa livslängden samt estetiska värden och den genuina 
känslan som ekparkett medför är värt det höga priset.  

12 Bedömning av kostnader: 
En utvärdering av kostnaderna för byggmaterial och installationer har gjorts i bilaga 7 med hänsyn till 
arbets- och materialkostnader. I denna bilaga är även driftkostnader för ventilation och värme 
redovisat.  

Den uppskattade kostnaden för byggnaden blev 1,92 miljoner kr exklusive moms och 
driftkostnaderna blev 7500 kr/år. 
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Bilaga 2 

Byggtekniska detaljer 















Figur 1, Principskiss Takstol 
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Beräkningar 1- U-värden 

 

Beräkning av U-värden 

 

Allmän data:  
λgips = 0,4 W/mK 

λmin.ull =0,036 W/mK 

λkrypton = 0,00949 W/mK 

λträ = 0,14 W/mK 

λbetong = 1,7 W/mK 
Rse=0,04 m2K/W 
Rsi=0,13 m2K/W 

Platta på mark: 
Isovers (20124) U-värde = 0,10 W/m2K 

Indata enligt konstruktionsdetalj K:05. 

dbetong= 0,1 m 
dmin.ull= 0,3 m 

Beräkning 

𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎 =
𝑑𝑏𝑒𝑡

𝜆𝑏𝑒𝑡
+

𝑑𝑚𝑖𝑛.𝑢𝑙𝑙

𝜆𝑚𝑖𝑛.𝑢𝑙𝑙
+ 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 = 𝟎, 𝟏𝟏𝟕 𝑊/𝑚2𝐾 

Vägg 
Isover (20122) U-värde= 0,15 W/m2K 

Indata enligt konstruktionsdetalj K:01. 

dgips=2*0,013=0,026 m 
dminull+regel= 0,17 + 0,045 + 0,07 = 0,285 m  
c/c reglar i vägg = 0,6 m 
regeltjocklek = 0,045 mm  
regelandel i vägg= 7,5% 
isolerandel i vägg = 92,5% 
Pe-folien försummas i beräkningarna 

Beräkningar 

Viktat lambavärde för mineralull och träreglar 

𝜆𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡,𝑣ä𝑔𝑔 = 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝜆𝑡𝑟ä + 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝜆𝑚𝑖𝑛.𝑢𝑙𝑙 = 0,0438 𝑊/𝑚𝐾 
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𝑈𝑣ä𝑔𝑔 = 𝑑𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑙+𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙

𝜆𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡,𝑣ä𝑔𝑔
+ 𝑑𝑔𝑖𝑝𝑠

𝜆𝑔𝑖𝑝𝑠
+ 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑖 = 0,146 W/m2K 

Fönster 
U-värde från Elit fönster = 0,8 W/m2K 

Indata från leverantör (Elit fönster, 20121) 

dspalt=2*0,016=0,036 m 
glaset försummas i beräkningarna, endast värmegenomgången genom kryptonen beräknas för att 
kolla rimlighetsgraden att använda sig av krypton i spalten.  

Beräkning 

𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + 𝑑𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡

𝜆𝑘𝑟𝑦𝑝𝑡𝑜𝑛
= 𝟎, 𝟐𝟓𝟑 W/m2K 

Tak 
U-värde enligt Isover (20123) = 0,15 W/m2K 

Indata enligt konstruktionsdetalj K:03. 

dgips= 0,013= 0,026 m 
dminull+regel= 0,195+ 0,07 = 0,265 m 
dspånt= 0,022 m  
c/c reglar i tak = 1,2 m 
regeltjocklek = 0,09 mm  
regelandel i tak= 7,5% 
isolerandel i tak = 92,5% 

Beräkningar 

𝜆𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡,𝑡𝑎𝑘 = 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝜆𝑡𝑟ä + 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝜆𝑚𝑖𝑛.𝑢𝑙𝑙 = 0,0438 𝑊/𝑚𝐾 

𝑈𝑡𝑎𝑘 =
𝑑𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑙+𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙

𝜆𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡,𝑡𝑎𝑘
+

𝑑𝑔𝑖𝑝𝑠

𝜆𝑔𝑖𝑝𝑠
+

𝑑𝑠𝑝å𝑛𝑡

𝜆𝑠𝑝å𝑛𝑡
 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑖 = 𝟎, 𝟏𝟓𝟔 𝑊/𝑚2𝐾 
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Beräkningar 2 - COMSOL 
 

COMSOL-beräkningar för köldbryggskoefficient 

Beräkningsmetodik 
CAD-ritningar för bottenplattan importerades till COMSOL. 3D-värmetransportberäkning i solida 
material valdes för att utföra beräkningarna. Bottenplattan tilldelades diverse materialegenskaper 
för betong, mineralull etc. Gränsvärdena för markens temperatur antogs till 6 C°, 
utomhustemperaturen sattes till -15 C° och inomhustemperaturen till 20 C°. yttre 
ytövergångsmotståndet Rse antogs till 0,13 m2K /W och det inre ytövergångsmotståndet Rsi antogs till 
0,04 m2K/W. Därefter kunde den totala värmegenomgången, Φtot [W/m] genom stationära 
beräkningar genomföras och utvärderas med hjälp av COMSOL.  

Plattan förenklades och köldbryggan genom kanten av plattan togs bort för att kunna beräkna 
värmegenomgången Φplatta[W/m] samt utföra en ny 3D-värmegenomgångsberäking i solida material 
på samma sätt som tidigare. 

Resultaten av de båda beräkningarna kunde subtraheras och värmegenomgångskoefficienten Ѱ 
[W/mK] kunde beräknas (Byggfysik, 2011).   

Värmegenomgångskoefficient för platta på mark 

Data: 
Φtot= 5,971 W/m – från COMSOL 
Φplatta=3,123 W/m 
ΔT=35 C° 
l= 1m 

Formler: 
(1) 𝛷𝑡𝑜𝑡 = 𝛷𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎 + 𝛷𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 
(2) 𝛷𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 =  Ѱ𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎 ∙ 𝑙 ∙ 𝛥𝑇 

Beräkningar: 

 (1)+(2)=> Ѱ𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎 = (Φtot−Φplatta)
𝑙∙𝛥𝑇

=0,0814 W/m 
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Beräkningar 3, Köldbryggor 
 

Viktat U-värde med hänsyn till köldbryggor 

Värden för Ѱ har hämtats från Isolerguiden (2012). 

Data: 
Platta: 
Ѱplatta=0,08 W/mK 
Uplatta=0,1 W/m2K 
Aplatta= 160 m2 

Lköldbrygga= 38 m  

Vägg: 
Ѱvägg=0,02 W/mK 
Uvägg=0,15 W/m2K 
AVägg= 167,16 m2 

Lköldbrygga=28 m 

Fönster: 
ѰFönster=0,02 W/mK 
Ufönster=0,8 W/m2K 
Afönster= 66,14 m2 

Lköldbrygga=175 m 

Tak: 
ѰTak=0,02 W/mK 
Utak=0,15 W/m2K 

Atak= 80 m2 

Lköldbrygga=38 m 

Formler: 

𝑈𝑚,𝑥 = �
𝑈 ∙ 𝐴 + Ѱ ∗ 𝐿

𝐴
� 𝑊/𝑚2𝐾 

𝑈𝑚,𝑡𝑜𝑡 =
𝑈1 ∙ 𝐴1 + 𝑈2 ∙ 𝐴2 …

𝐴𝑡𝑜𝑡
 𝑊/𝑚2𝐾 

 

Beräkningar 
Med data insatt erhålls följande värde på det viktade medelvärdet med köldbryggor medräknat: 
 
Um,platta=( Uplatta*Aplatta+Ѱplatta*Lplatta)/Aplatta = 0,119 W/m2K 
Um,vägg=( Uvägg*Avägg+Ѱvägg*Lvägg)/Avägg = 0,153 W/m2K 

Um,fönster=( Ufönster*Afönster+Ѱfönster*Lfönster)/Afönster = 0,853 W/m2K 

Um,vägg=( Utak*Atak+Ѱtak*Ltak)/Atak = 0,1595 W/m2K 

Um,tot= (Um,platta*Aplatta+Um,vägg*Avägg+Um,fönster*Afönster+Um,vägg*Avägg)/Atot= 0,24 W/m2K 
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Beräkningar 4, byggnadens förlustfaktor 

 

Beräkning av byggnadens förlustfaktor 

 

Beräkning med köldbryggor: 
ΣUA1= Um,platta*Aplatta+Um,vägg*Avägg+Um,fönster*Afönster+Um,vägg*Avägg=113,59 W/K 
 

Beräkning utan köldbryggor: 
ΣUA2= Uplatta*Aplatta+Uvägg*Avägg+Ufönster*Afönster+Uvägg*Avägg=105,986 W/K 

Beräkning av förlustfaktorn: 

𝛴𝑈𝐴𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝛴𝑈𝐴1 − 𝛴𝑈𝐴2 = 𝟕, 𝟔 𝑾/𝑲 
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Hållfasthetsberäkningar för balk i kök 

Brottgränsberäkningar för balk i kök 
För en tvärgående balk i köket/matsal (index, kb), fritt upplagd på två stöd. Balken är av kvalitet C30.  

Figur 1 

 

Figur 2 
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Data:  

Allmänna värden för konstruktionsvirke av klass C30:  

γm = 1,30; kmod = 0,80; fm,k = 30 kN/mm2; b = 45 mm; kcr = 0,67; fv,k = 4,0 kN/mm2;  

fc,90,k = 2,7 N/mm2; kc,90 = 1,5; E0,mean = 12 kN/mm2 

Egentyngd för mellanbjälklag antagen enligt Träguiden till 0,5 kN/m2 där c/c-avståndet mellan 
balkarna är 600 mm. Med hänsyn till detta blir egentyngden:  

𝐺𝑘,𝑗 = 0,5 ∙ 0,6 = 0,3
𝑘𝑁
𝑚

 

Nyttiglast för mellanbjälklag i bostad är antagen till 2,0 kN/m2 enligt BFS 2011:10, EKS 8. Med hänsyn 
till c/c-avståndet blir nyttiglasten:  

𝑄𝑘,1 = 2,0 ∙ 0,6 = 1,2
𝑘𝑁
𝑚

 

Då nyttiglasten är störst, blir den dimensionerande lasten beräknad enligt formeln: 

𝐸𝑑,𝑘𝑏 = 𝐸(𝛾𝑑𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗; 𝛾𝑑𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1) 

γd = 0,91; γG,j = 1,35; ξj = 0,89; γQ,1 = 1,5  

𝐸𝑑,𝑘𝑏 = 0,91(0,89 ∙ 1,35 ∙ 0,3 + 1,5 ∙ 1,2) = 1,966
𝑘𝑁
𝑚

 

Jämviktsekvation för fritt upplagd balk:  

↑: 2𝑅 = 𝐸𝑑 ∙ 𝐿𝑘𝑏 

↑: 2𝑅 = 1,966 ∙ 4 

↑: 𝑅 = 3,932 𝑘𝑁 = 𝑅𝐴,𝑘𝑏 = 𝑅𝐵,𝑘𝑏 
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Då detta är en fritt upplagd balk är R = Vmax,kb vilket är den största tvärkraften som kommer att 
uppträda i balken.  

Det största momentet som uppstår:  

𝑀𝐸𝑑,𝑘𝑏 =
𝐸𝑑 ∙ 𝐿𝑘𝑏

2

8
 

Lkb = 4 m 

𝑀𝐸𝑑,𝑘𝑏 =
1,966 ∙ 42

8
= 3,932 𝑘𝑁𝑚 

𝜎𝑚,𝐸𝑑 =
𝑀𝐸𝑑,𝑘𝑏

𝑊𝑦,𝐸𝑑
≤ 𝑓𝑚,𝑘 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
∙ 𝑘ℎ 

Momentbärförmåga:  

𝑊𝑦,𝐸𝑑 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
 

𝑘ℎ = 𝑚𝑖𝑛 ��
150

ℎ
�

0,2

1,3
 

b väljs till 45 mm enligt standardmått. 

𝜎𝑚,𝐸𝑑 =
3,932 ∙ 103 ∙ 6

45 ∙ ℎ2 ≤
30 ∙ 0,80

1,30
�

150
ℎ

�
0,2

 

𝒉𝒌𝒃 ≥ 𝟏𝟕𝟎, 𝟕 𝒎𝒎 

Detta leder till att närmaste större standardmått väljs, vilket är 195 mm.  

Kontroll av kh:  

𝑘ℎ = 𝑚𝑖𝑛 ��
150
195

�
0,2

1,3
= 𝑚𝑖𝑛 �0,95

1,3 = 𝑶𝑲 

Skjuvhållfasthet: 

𝜏𝑣,𝑑 =
1,5 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑘𝑏

𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐𝑟
≤ 𝑓𝑣,𝑘 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
 

Vmax,kb = 3,932 kN 

𝜏𝑣,𝑑 =
1,5 ∙ 3,932 ∙ 103

0,045 ∙ 0,195 ∙ 0,67
≤ 4,0 ∙ 106 ∙

0,8
1,3

 

𝜏𝑣,𝑑 = 1,003 ≤ 2,462 [𝑀𝑃𝑎] = 𝑶𝑲 
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Erfordrad upplagsyta: 
𝑅

𝑏 ∙ 𝑙𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔
≤ 𝑓𝑐,90,𝑘 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
∙ 𝑘𝑐,90 

3,932 ∙ 103

0,045 ∙ 𝑙𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔
≤ 2,7 ∙ 106 ∙

0,8
1,3

∙ 1,5 

𝒍𝒖𝒑𝒑𝒍𝒂𝒈 ≥ 𝟑𝟓, 𝟏 𝒎𝒎 

Bruksgränsberäkningar för balk i kök:  
För balk i kök/matsal (index, kb).  

Egentyngd:  

Gk,j = 0,3 kN/m  

Nyttig last: 

Qk,1 = 1,2 kN/m  

qtot = Gk,j + Qk,1 = 0,3 + 1,2 = 1,5 kN/m 

Omedelbar nedböning för sammanlagd last: 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑘𝑏 =
5 ∙ 𝑞𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐿𝑘𝑏

4

384 ∙ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐼𝑧
≤

𝐿𝑘𝑏

500
 

𝐼𝑧 =
𝑏 ∙ ℎ3

12
 

5 ∙ 1,5 ∙ 103 ∙ 44

384 ∙ 12 ∙ 109 ∙ �0,045 ∙ ℎ3

12 �
≤

4
500

 

ℎ𝑘𝑏 ≥ 240,4 𝑚𝑚 

Detta är större än den tidigare valda tvärsnittshöjden 195 mm och även större än de största 
standardhöjd som finns tillgänglig på marknaden, 220 mm. Detta ledde oss in på att välja 
konstruktionsvirke av klass C50.  

Med samma beräkningar men med hållfasthetsvärden för C50, erhölls en tvärsnittshöjd på:  

𝒉𝒌𝒃 ≥ 𝟐𝟏𝟖, 𝟒 𝒎𝒎 

Detta innebär att standardhöjden som väljs är hkb = 220 mm. 

Slutlig nedböjning:  

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑒𝑔𝑒𝑛 = 𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑒𝑔𝑒𝑛�1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔�1 + 𝜓2 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓� 

Egentyngd:  
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Gk,j = 0,3 kN/m  

Nyttiglast: 

Qk,1 = 1,2 kN/m  

kdef = 0,6; ψ2 = 0,3 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑒𝑔𝑒𝑛 =
5 ∙ G𝑘,𝑗 ∙ L𝑘𝑏

4

384 ∙ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐼𝑧
 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑒𝑔𝑒𝑛 =
5 ∙ 0,3 ∙ 103 ∙ 44

384 ∙ 12 ∙ 109 ∙ �0,045 ∙ 0,2203

12 �
= 2,1 𝑚𝑚 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 =
5 ∙ Q𝑘,1 ∙ L𝑘𝑏

4

384 ∙ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐼𝑧
 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 =
5 ∙ 1,2 ∙ 103 ∙ 44

384 ∙ 12 ∙ 109 ∙ �0,045 ∙ 0,2203

12 �
= 8,3 𝑚𝑚 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑒𝑔𝑒𝑛 = 2,1(1 + 0,6) = 3,3 𝑚𝑚 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 8,3(1 + 0,3 ∙ 0,6) = 9,9 𝑚𝑚 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑡𝑜𝑡 ≤
𝐿𝑘𝑏

300
 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑡𝑜𝑡 = 𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑒𝑔𝑒𝑛 + 𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 3,3 + 9,9 = 13,2 𝑚𝑚 

13,2 ≤
4000
300

= 13,3 [𝑚𝑚] = 𝑶𝑲 
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Hållfasthetsberäkningar för limträbalk vid mellanbjälklagsöppning 

Brottgränsberäkningar för limträbalk vid mellanbjälklagsöppning:  
Allmänna värden för limträbalk (index, ltb), klass GL36h: 

Figur 3 

 

Figur 4 

 

kmod = 0,8; γm = 1,25; fm,g,k = 36 N/mm2; kcr =0,67; kc,90 = 1,75; E0,mean = 14 700 N/mm2 
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Andra indata:  

ξj = 0,89; γG = 1,35; γQ = 1,50; γd = 0,91 

Egentyngd = 0,5 kN/m2 

Nyttig last = 2,0 kN/m2 

𝐺𝑘,𝑗 = 0,5 ∙ 1,5 = 0,75
𝑘𝑁
𝑚

 

𝑄𝑘,1 = 2,0 ∙ 1,5 = 3,0
𝑘𝑁
𝑚

 

𝐸𝑑,𝑙𝑡𝑏 = 𝐸(𝛾𝑑𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗; 𝛾𝑑𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1) 

𝐸𝑑,𝑙𝑡𝑏 = 0,91(0,89 ∙ 1,35 ∙ 0,75 + 1,5 ∙ 3,0) = 4,915
𝑘𝑁
𝑚

 

Största moment som uppträder i balken: 

𝑀𝐸𝑑,𝑙𝑡𝑏 =
𝐸𝑑,𝑙𝑡𝑏 ∙ 𝐿𝑙𝑡𝑏

2

8
 

Lltb = 6 m 

𝑀𝐸𝑑,𝑙𝑡𝑏 =
4,915 ∙ 62

8
= 22,117 𝑘𝑁𝑚 

Jämviktsekvation för att få upplagskrafterna: 

↑: 2𝑅𝑙𝑡𝑏 = 𝐸𝑑,𝑙𝑡𝑏 ∙ 𝐿𝑙𝑡𝑏 

↑: 2𝑅𝑙𝑡𝑏 = 4,915 ∙ 6 

↑: 𝑅𝑙𝑡𝑏 = 14,745 𝑘𝑁 = 𝑅𝐴,𝑙𝑡𝑏 = 𝑅𝐵,𝑙𝑡𝑏 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑡𝑏 

Momentbärförmåga: 

𝜎𝑚,𝐸𝑑 =
𝑀𝐸𝑑,𝑙𝑡𝑏

𝑊𝑦,𝐸𝑑
≤ 𝑓𝑚,𝑔,𝑘 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
∙ 𝑘ℎ 

𝑊𝑦,𝐸𝑑 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
 

𝑘ℎ = 𝑚𝑖𝑛 ��
600

ℎ
�

0,1

1,1
 

Ansätter h = 4 · b 

𝜎𝑚,𝐸𝑑 =
22,117 ∙ 106 ∙ 6

𝑏 ∙ (4𝑏)2 ≤ 36 ∙
0,8

1,25
∙ �

600
4𝑏

�
0,1

 

𝒃𝒍𝒕𝒃 ≥ 𝟔𝟗, 𝟑 𝒎𝒎 
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Standardbredd väljs till bltb = 90 mm. 

Denna bredd sätt nu in i ekvationen, för att räkna ut en erforderlig höjd för limträbalken:  

𝜎𝑚,𝐸𝑑 =
22,117 ∙ 106 ∙ 6

90 ∙ ℎ2 ≤ 36 ∙
0,8

1,25
∙ �

600
ℎ

�
0,1

 

𝒉𝒍𝒕𝒃 ≥ 𝟐𝟒𝟏, 𝟕 𝒎𝒎 

Antal lameller blir då:  

ℎ
𝑡

= [𝑡 = 45 𝑚𝑚] = 5,37 𝑠𝑡 

Måste ha jämnt antal lameller vilket betyder att 6 st väljs och höjden blir:  

𝒉𝒍𝒕𝒃 = 6 ∙ 45 = 𝟐𝟕𝟎 𝒎𝒎 

Kontroll av kh: 

𝑘ℎ = 𝑚𝑖𝑛 ��
600
270

�
0,1

1,1
= 𝑚𝑖𝑛 �1,08

1,10 = 𝑶𝑲 

Skjuvhållfasthet: 

𝜏𝑣,𝑑 =
1,5 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑡𝑏

𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐𝑟
≤ 𝑓𝑣,𝑔,𝑘 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
 

Vmax,ltb = 14,745 kN 

𝜏𝑣,𝑑 =
1,5 ∙ 14,745 ∙ 103

0,090 ∙ 0,270 ∙ 0,67
≤ 4,3 ∙ 106 ∙

0,8
1,25

 

𝜏𝑣,𝑑 = 1,358 ≤ 2,752 [𝑀𝑃𝑎] = 𝑶𝑲 

Erforderlig upplagsyta:  

𝜎𝑐,90,𝑑 =
𝑅

𝑏 ∙ 𝑙𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔,𝑙𝑡𝑏
≤ 𝑓𝑐,90,𝑘 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
∙ 𝑘𝑐,90 

14,745 ∙ 103

0,090 ∙ 𝑙𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔,𝑙𝑡𝑏
≤ 3,6 ∙ 106 ∙

0,8
1,25

∙ 1,75 

𝒍𝒖𝒑𝒑𝒍𝒂𝒈,𝒍𝒕𝒃 ≥  𝟒𝟎, 𝟔 𝒎𝒎 

Nedböjningskrav i bruksgränstillstånd:  
Den sammanlagda lasten som används vid bruksgränsberäkning är:  

𝑞𝑡𝑜𝑡 = 0,5 ∙ 1,5 + 2 ∙ 1,5 = 3,75
𝑘𝑁
𝑚

 

Omedelbar nedböjning av sammanlagd last:  
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𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑙𝑡𝑏 =
5 ∙ 𝑞𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐿𝑙𝑡𝑏

4

384 ∙ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐼𝑧
≤

𝐿𝑙𝑡𝑏

500
 

𝐼𝑧 =
𝑏 ∙ ℎ3

12
 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑙𝑡𝑏 =
5 ∙ 3,75 ∙ 103 ∙ 64

384 ∙ 14,7 ∙ 109 ∙ �0,090 ∙ 0,2703

12 �
≤

6
500

 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑙𝑡𝑏 = 29,2 ≤ 12 [𝑚𝑚] = 𝑬𝑱 𝑶𝑲 

Detta betyder att vi måste öka höjden h med antalet jämna lameller, om vi ökar till 315 mm (totalt 7 
st lameller) blir nedböjningen på samma sätt:  

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑙𝑡𝑏 = 18,4 ≤ 12 [𝑚𝑚] = 𝑬𝑱 𝑶𝑲 

Detta betyder att vi måste öka höjden h ytterligare till 360 mm (8 st lameller), då blir nedböjningen:  

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑙𝑡𝑏 = 12,3 ≤ 12 [𝑚𝑚] = 𝑬𝑱 𝑶𝑲 

Om vi då ökar antalet lameller till 9 st så att höjden blir hltb = 405 mm. Då blir den omedelbara 
nedböjningen:  

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑙𝑡𝑏 = 8,6 ≤ 12 [𝑚𝑚] = 𝑶𝑲 

 Slutlig nedböjning:  

kdef = 0,6; ψ2 = 0,3; Gk,j = 0,75 kN/m; Qk,1 = 3,0 kN/m 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑒𝑔𝑒𝑛 = 𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑒𝑔𝑒𝑛�1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔�1 + 𝜓2 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓� 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑒𝑔𝑒𝑛 =
5 ∙ G𝑘,𝑗 ∙ L𝑙𝑡𝑏

4

384 ∙ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐼𝑧
 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑒𝑔𝑒𝑛 =
5 ∙ 0,75 ∙ 103 ∙ 64

384 ∙ 14,7 ∙ 109 ∙ �0,090 ∙ 0,4053

12 �
= 1,7 𝑚𝑚 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 =
5 ∙ Q𝑘,1 ∙ L𝑙𝑡𝑏

4

384 ∙ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐼𝑧
 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 =
5 ∙ 3,0 ∙ 103 ∙ 64

384 ∙ 14,7 ∙ 109 ∙ �0,090 ∙ 0,4053

12 �
= 6,9 𝑚𝑚 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑒𝑔𝑒𝑛 = 1,7(1 + 0,6) = 2,8 𝑚𝑚 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 6,9(1 + 0,3 ∙ 0,6) = 8,1 𝑚𝑚 
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𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑡𝑜𝑡 ≤
𝐿𝑙𝑡𝑏

300
 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑡𝑜𝑡 = 𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑒𝑔𝑒𝑛 + 𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 2,8 + 8,1 = 10,9 𝑚𝑚 

10,9 ≤
6000
300

= 20,0 [𝑚𝑚] = 𝑶𝑲 

Pelare vid glasfasad 

Beräkningar för last, Rltb, vindsbjälklag 

Denna leds ner i pelaren som en reaktion av upplagskraften från limträbalken i vindsbjälklaget.  

Figur 5 

 

Figur 6 
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Gk,1 = gk,1 · l1  

Sk,1 = sk,1 · l1 · ft 

gk,1 = [egentyngd tak] = 0,4 kN/m2 

sk,1 = [snölast] =1,0 kN/m2 

ft = [formfaktor för tak] = 0,8  

l1 = 1,0 m 

𝐺𝑘,1 = 0,4 · 1,0 = 0,4
𝑘𝑁
𝑚

  

𝑆𝑘,1 = 1,0 · 1,0 · 0,8 = 0,8
𝑘𝑁
𝑚

 

Gk,2 = gk,1 · l2  

Sk,2 = sk,1 · l2 · ft 

l2 = 3,5 m 

𝐺𝑘,2 = 0,4 ∙ 3,5 = 1,4
𝑘𝑁
𝑚

 

𝑆𝑘,2 = 1,0 ∙ 3,5 ∙ 0,8 = 2,8
𝑘𝑁
𝑚

 

Jämviktsekvation för limträbalk i vindsbjälklag:  

↑: 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 − 𝐸𝑑,1 ∙ 𝐿1 − 𝐸𝑑,2 ∙ 𝐿2 = 0 

↻ 𝐴: − 𝑅𝐵 ∙ 𝐿2 + 𝐸𝑑,1 ∙ 𝐿1 ∙ �𝐿2 − 𝐿1 +
𝐿1

2
� + 𝐸𝑑,2 ∙ 𝐿2 ∙

𝐿2

2
 

L1 = 5,0 m  
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L2 = 6,0 m 

𝐸𝑑,1 = 𝐸�𝛾𝑑𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,1; 𝛾𝑑𝛾𝑄,1𝑆𝑘,1� 

𝐸𝑑,2 = 𝐸�𝛾𝑑𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,2; 𝛾𝑑𝛾𝑄,1𝑆𝑘,2� 

γd = 0,91; γG,j = 1,35; ξj = 0,89; γQ,1 = 1,5  

𝐸𝑑,1 = 0,91(0,89 ∙ 1,35 ∙ 0,4 + 1,5 ∙ 0,8) = 1,529 
𝑘𝑁
𝑚

 

𝐸𝑑,2 = 0,91(0,89 ∙ 1,35 ∙ 1,4 + 1,5 ∙ 2,8) = 5,353
𝑘𝑁
𝑚

 

Ur momentekvationen fås RB: 

↻ 𝐴: − 𝑅𝐵 ∙ 6 + 1,529 ∙ 5 ∙ �6 − 5 +
5
2

� + 5,353 ∙ 6 ∙
6
2

 

𝑅𝐵 = 20,519 𝑘𝑁 

Ur jämviktsekvationen fås RA då RB, Ed,1 och Ed,2 sätts in i ekvationen:  

𝑹𝒍𝒕𝒃,𝒗𝒊𝒏𝒅𝒔𝒃𝒋ä𝒍𝒌𝒍𝒂𝒈 = 𝑅𝐴 = 𝟏𝟗, 𝟐𝟒𝟒 𝒌𝑵 

Rltb,vindsbjälklag är den ena lasten av två som leds ner i pelartoppen.  

Beräkningar för last, Rtakstol 
Denna leds ner i pelaren som en reaktion på upplagskraften från en takstol som vilar på pelartoppen.  

Figur 7 
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Figur 8 

 

c/c = [takstolar] = 1200 mm  

gk = [egentyngd tak] = 0,4 kN/m2 

sk = [snölast] =1,0 kN/m2 

ft = [formfaktor för tak] = 0,8  

L = 7,0 m 



39 
 

𝐺𝑘 = 𝑔𝑘 ∙
𝑐
𝑐

= 0,4 ∙ 1,2 = 0,48
𝑘𝑁
𝑚

 

𝑆𝑘 = 𝑠𝑘 ∙
𝑐
𝑐

∙ 𝑓𝑡 = 1,0 ∙ 1,2 ∙ 0,8 = 0,96
𝑘𝑁
𝑚

 

𝐸𝑑 = 𝐸�𝛾𝑑𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘; 𝛾𝑑𝛾𝑄,1𝑆𝑘� 

γd = 0,91; γG,j = 1,35; ξj = 0,89; γQ,1 = 1,5  

𝐸𝑑 = 0,91(0,89 ∙ 1,35 ∙ 0,48 + 1,5 ∙ 0,96) = 1,835
𝑘𝑁
𝑚

 

Jämviktsekvation för takstolen:  

RC = RD = Rtakstol 

↑: 2𝑅𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙 − 𝐸𝑑 ∙ 𝐿 = 0 

𝑹𝒕𝒂𝒌𝒔𝒕𝒐𝒍 =
1,835 ∙ 7

2
= 𝟔, 𝟒𝟐𝟑 𝒌𝑵 

Rtakstol är den andra lasten av två som leds ner i pelartoppen. 

Vid mitten av pelaren kommer det in två stycken laster ifrån mellanbjälklaget. Följande är 
beräkningar på dessa laster:  
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Beräkning av last, Rltb 

Figur 9 

 

Den tredje lasten som leds ner i pelaren är upplagskraften från limträbalken vid öppningen i 
mellanbjälklaget som beräknades ovan, resultatet blev:  

Rltb = 14,745 kN 

Beräkningar av last 5, Rmatsal  
Den andra är upplagskraften från en limträbalk som ligger fritt upplagd mellan kökets innervägg och 
pelaren vid matsalsdelen.  

Figur10 
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Figur 11 

 

Följande är beräkningar på denna upplagskraft:  

↑: 𝑅𝐸 + 𝑅𝐹 − 𝐸𝑑 ∙ 𝐿 = 0 

RE = RF = Rmatsal 

↑: 2𝑅𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 − 𝐸𝑑 ∙ 𝐿 = 0 

gk,1 = 0,5 kN/m2 
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qk,1 = 2,0 kN/m2 

lmatsal = 2,0 m  

Lmatsal = 3,0 m 

𝐺𝑘,1 = 𝑔𝑘,1 · 𝑙𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 = 0,5 ∙ 2,0 = 1,0
𝑘𝑁
𝑚

 

𝑄𝑘,1 = 𝑞𝑘,1 · 𝑙𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 = 2,0 ∙ 2,0 = 4,0
𝑘𝑁
𝑚

 

𝐸𝑑 = 𝐸�𝛾𝑑𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,1; 𝛾𝑑𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1� 

𝐸𝑑 = 0,91(0,89 ∙ 1,35 ∙ 1,0 + 1,5 ∙ 4,0) = 6,553
𝑘𝑁
𝑚

 

Jämviktsekvation ger oss upplagsreaktionerna:  

↑: 2𝑅𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 − 6,553 ∙ 3 = 0 

𝑹𝒎𝒂𝒕𝒔𝒂𝒍 = 𝟗, 𝟖𝟑𝟎 𝒌𝑵 

Detta är den fjärde och sista lasten som leds ner i pelaren.  

Dimensionerna för denna balk kommer nedan att beräknas för en limträbalk av klass GL36h: 

Bredden bmatsal sätts till 90 mm.  

Allmänna värden för limträbalk (index, matsal), GL36h: 

kmod = 0,8; γm = 1,25; fm,g,k = 36 N/mm2; fc,90,g,k =3,6 N/mm2; kcr =0,67; kc,90 = 1,75;  

E0,mean = 14 700 N/mm2 

 

Momentet blir:  

𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 =
𝐸𝑑 ∙ 𝐿𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙

2

8
=

6,553 ∙ 32

8
= 7,372 𝑘𝑁𝑚 

𝜎𝑚,𝐸𝑑 =
𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙

𝑊𝑦,𝐸𝑑
≤ 𝑓𝑚,𝑔,𝑘 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
∙ 𝑘ℎ 

𝑊𝑦,𝐸𝑑 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
 

𝑘ℎ = 𝑚𝑖𝑛 ��
600

ℎ
�

0,1

1,1
 

𝜎𝑚,𝐸𝑑 =
7.372 ∙ 106 ∙ 6

90 ∙ ℎ2 ≤ 36 ∙
0,8

1,25
∙ �

600
ℎ

�
0,1
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𝒉 ≥ 𝟏𝟑𝟓, 𝟔 𝒎𝒎 

Det skall minst vara 4 st lameller, detta leder till att h = 180 mm 

Skjuvhållfasthet:  

𝜏𝑣,𝑑 =
1,5 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙

𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐𝑟
≤ 𝑓𝑣,𝑔,𝑘 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
 

Vmax,matsal = Rmatsal = 9,830 kN 

𝜏𝑣,𝑑 =
1,5 ∙ 9,830 ∙ 103

0,090 ∙ 0,180 ∙ 0,67
≤ 4,3 ∙ 106 ∙

0,8
1,25

 

𝜏𝑣,𝑑 = 1,358 ≤ 2,752 [𝑀𝑃𝑎] = 𝑶𝑲 

Nedböjning i bruksgränstillstånd:  
gk,1 = 0,5 kN/m2 

qk,1 = 2,0 kN/m2 

lmatsal = 2,0 m  

Lmatsal = 3,0 m 

𝐺𝑘,1 = 𝑔𝑘,1 · 𝑙𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 = 0,5 ∙ 2,0 = 1,0
𝑘𝑁
𝑚

 

𝑄𝑘,1 = 𝑞𝑘,1 · 𝑙𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 = 2,0 ∙ 2,0 = 4,0
𝑘𝑁
𝑚

 

𝑞𝑡𝑜𝑡 = 𝐺𝑘,1 + 𝑄𝑘,1 = 1,0 + 4,0 = 5,0
𝑘𝑁
𝑚

 

Omedelbar nedböjning av sammanlagd last qtot:  

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 =
5 ∙ 𝑞𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐿𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙

4

384 ∙ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐼𝑧
≤

𝐿𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙

500
 

𝐼𝑧 =
𝑏 ∙ ℎ3

12
 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 =
5 ∙ 5,0 ∙ 103 ∙ 34

384 ∙ 14,7 ∙ 109 ∙ �0,090 ∙ 0,1803

12 �
≤

3
500

 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 = 8,2 ≤ 6,0 [𝑚𝑚] = 𝑬𝑱 𝑶𝑲 

Väljer då 5 st lameller och får höjden 225 mm. Den omedelbara nedböjningen blir då:  

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 = 4,2 ≤ 6,0 [𝑚𝑚] = 𝑶𝑲 

Den slutliga nedböjningen beräknas enligt följande:  
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kdef = 0,6; ψ2 = 0,3; Gk,1 = 1,0 kN/m; Qk,1 = 4,0 kN/m 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑒𝑔𝑒𝑛 = 𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑒𝑔𝑒𝑛�1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓� 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔�1 + 𝜓2 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓� 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑒𝑔𝑒𝑛 =
5 ∙ G𝑘,1 ∙ 𝐿𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙

4

384 ∙ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐼𝑧
 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑒𝑔𝑒𝑛 =
5 ∙ 1,0 ∙ 103 ∙ 34

384 ∙ 14,7 ∙ 109 ∙ �0,090 ∙ 0,2253

12 �
= 0,8 𝑚𝑚 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 =
5 ∙ Q𝑘,1 ∙ 𝐿𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙

4

384 ∙ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐼𝑧
 

𝜐𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 =
5 ∙ 4,0 ∙ 103 ∙ 34

384 ∙ 14,7 ∙ 109 ∙ �0,090 ∙ 0,2253

12 �
= 3,3 𝑚𝑚 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑒𝑔𝑒𝑛 = 0,8(1 + 0,6) = 1,3 𝑚𝑚 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 3,3(1 + 0,3 ∙ 0,6) = 3,9 𝑚𝑚 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑡𝑜𝑡 ≤
𝐿𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙

300
 

𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑡𝑜𝑡 = 𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑒𝑔𝑒𝑛 + 𝜐𝑓𝑖𝑛,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 1,3 + 3,9 = 5,2 𝑚𝑚 

5,2 ≤
3000
300

= 10 [𝑚𝑚] = 𝑶𝑲 

Erforderlig upplagsyta: 

𝜎𝑐,90,𝑑 =
𝑅

𝑏 ∙ 𝑙𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔,𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙
≤ 𝑓𝑐,90,𝑔,𝑘 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
∙ 𝑘𝑐,90 

9,830 ∙ 103

0,090 ∙ 𝑙𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔,𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙
≤ 3,6 ∙ 106 ∙

0,8
1,25

∙ 1,75 

𝒍𝒖𝒑𝒑𝒍𝒂𝒈,𝒎𝒂𝒕𝒔𝒂𝒍 ≥  𝟐𝟕, 𝟏 𝒎𝒎 
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Knäckningsberäkningar för pelarens undre del: 
Figur 12  Figur 13 

 

Den sammanlagda lasten som kommer ner i pelaren blir:  

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑙𝑡𝑏,𝑣𝑖𝑛𝑑𝑠𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔 + 𝑅𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙 + 𝑅𝑙𝑡𝑏 + 𝑅𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 

𝑅𝑙𝑡𝑏,𝑣𝑖𝑛𝑑𝑠𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔 = 19,244 𝑘𝑁 

𝑅𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙 = 6,423 𝑘𝑁 

𝑅𝑙𝑡𝑏 = 14,745 𝑘𝑁 

𝑅𝑚𝑎𝑡𝑠𝑎𝑙 = 9,830 𝑘𝑁 

𝑹𝒕𝒐𝒕 = 19,244 + 6,423 + 14,745 + 9,830 = 𝟓𝟎, 𝟐𝟒𝟐 𝒌𝑵 

Lcr = 2,7 m 

b = 0,180 m 

fc,0,k = 31 N/mm2 

E0,05 = 11 900 N/mm2 

βc = 0,1 

𝜆𝑧 =
𝐿𝑐𝑟 ∙ √12

𝑏
 

𝜆𝑧 =
2,7 ∙ √12

0,180
= 51,962 
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𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 =
𝜆𝑧

𝜋 �
𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 =
51,962

𝜋
�

31 ∙ 106

11,9 ∙ 109 = 0,844 

𝑘𝑧 = 0,5�1 + 𝛽𝑐�𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 − 0,3� + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧
2 � 

𝑘𝑧 = 0,5(1 + 0,1(0,844 − 0,3) + 0,8442) = 0,884 

𝑘𝑐,𝑧 =
1

𝑘𝑧 + �𝑘𝑧
2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧

2
 

𝑘𝑐,𝑧 =
1

0,884 + �0,8842 − 0,8442
= 0,875 

𝜎𝑐,0,𝑑 =
𝑅𝑡𝑜𝑡

𝑏 ∙ ℎ
≤ 𝑘𝑐,𝑧 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑘 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
 

kmod = 0,8 

 γm = 1,25 

𝜎𝑐,0,𝑑 =
50,242 ∙ 103

0,180 ∙ ℎ
≤ 0,875 ∙ 31 ∙ 106 ∙

0,8
1,25

 

𝒉 ≥ 𝟏𝟔, 𝟏 𝒎𝒎 

Denna höjd är otroligt liten, nästan orimligt liten. Dock är de tänkta dimensionerna på pelaren:  

b = 180 mm  

h = 115 mm 

Med dessa dimensioner kommer alltså pelaren vara redigt överdimensionerad. Detta på grund av att 
det skall bli en bra lösning med upplagen för limträbalkarna i mellanbjälklaget som vilar på pelaren 
(Ritning K:07 & K:08) 
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Figur 1 – Principskiss Värmesystem 

 
TVA= Extern tappvattenautomat 
VV= Varmvatten 
KV= Kallvatten 
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Figur 2 – Planritning, Golvvärmesystem, Plan 1 
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Figur 3 – Planritning, Golvvärmesystem, Plan 2 
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Figur 4 – Planritning, Tappvatten- KV Plan 1 
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Figur 5 – Planritning, Tappvatten- VV Plan 1 
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Figur 6 – Planritning, Tappvatten- KV Plan 2 
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Figur 7 – Planritning, Tappvatten- VV, Plan 2 
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Figur 8 – Planritning, Spillvatten, Plan 1 
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Figur 9 – Planritning, Spillvatten, Plan 2 
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Figur 10 – Golvvärmepump 
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Figur 11 – Ventilationsaggregat 
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Figur 12 – Badkarsblandare 

 
 
  



Tabell 1- Frånluft 

VVS Kanal- och rörberäkning 
         Ventilation - Frånluft 
         Ledningsdata 

     
Friktion  

 
Engångsförlust 

 
Övrigt 

Nr Ansl. nr 
Di 
[m] Flöde [m3/s] 

Längd 
[m] v [m/2] 

ρ*v^2/2 
[Pa] R [Pa/m] R*L [Pa] Σζ Z [Pa] 

Σ tryckförlust 
[Pa] Delförlust [Pa] 

1 (0)10 0,1 0,0125 1,5 1,35 1,09 0,4 0,6 80,8 81,92 82,52 82,52 
2 (0)10 0,1 0,016 3 2 2,5 0,7 2,1 9,78 4,79 6,89 89,41 
3 (0)12 0,125 0,042 5,4 3,2 6,144 1,1 5,94 2,85 18,89 24,83 114,24 
4 (0)12 0,125 0,052 3 4,1 10,086 1,9 5,7 10,086 100,86 106,56 215,1 

            
Strypning 

5 (0)10 0,1 0,01 0,5 1,3 1,014 0,3 0,15 1,1 2,54 2,69 81 
6 (0)12 0,125 0,026 1 2 2,4 0,7 0,7 0,5 3,072 5,71 82,07 

             7 (0)08 0,08 0,01 6,5 2 2,4 1,1 7,15 0,6 0,19 7,34 106,9 

             8 (0)08 0,08 0,0035 1 1 0,6 0,1 0,1 0,8 1,92 2,92 80,5 

            
Aggregat=290 

             
            

Σtryckfall= 415 



Tabell 2 - Tilluft 

VVS Kanal- och rörberäkning 
         Ventilation - 

Tilluft 
          Ledningsdata 

     
Friktion  

 
Engångsförlust Övrigt 

Nr Ansl. nr Di [m] Flöde [m3/s] Längd [m] v [m/2] ρ*(v^2/2) [Pa] R [Pa/m] R*L [Pa] Σζ Z [Pa] Σ tryckförlust Delförlust [Pa] 
1 (0)10 0,1 0,01 4 1,3 1,014 0,3 1,2 

 
50,91 52,11 52,11 

2 (0)10 0,1 0,02 6,2 2,6 4,056 1 6,2 
 

13,27 19,47 71,58 
3 (0)10 0,1 0,028 4,4 3,5 7,35 1,9 8,36 

 
0,4 8,76 80,34 

4 (0)12 0,125 0,052 3 4,1 10,086 1,9 5,7 
 

100,86 105,71 184,05 

            
Strypning 

5 (0)08 0,08 0,008 5 1,8 1,944 0,55 2,75 
 

7,95 10,7 60,88 

             6 (0)08 0,08 0,008 4,5 1,8 1,944 0,55 2,48 
 

1,89 4,37 66,19 
7 (0)08 0,08 0,008 3 1,8 1,944 0,55 1,65 

 
1,89 3,54 68,02 

8 (0)08 0,08 0,008 1 1,8 1,944 0,55 0,55 
 

1,89 2,92 68,12 
9 (0)10 0,1 0,024 0,5 3 5,4 1,4 0,7 

 
9,08 9,78 

 
             10 (0)10 0,1 0,01 0,5 1,3 1,014 0,3 0,15 

 
3,45 3,6 48,51 

            
Aggregat=290 

            
Σtryckfall= 474 
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Beräkningar 1, totalt effektbebov 
 

Beräkning av husets totala effektbehov med hänsyn till köldbryggor 

Data 
 
Viktade U-värden med hänsyn till köldbryggor (Bilaga 2, beräkningar 3): 
Um,platta=0,119 W/m2K 
Um,vägg=0,1534 W/m2K 
Um,fönster=0,853 W/m2K 
Um,tak=0,1593 W/m2K 
 

Aplatta=80m2 

Avägg= 167 m2 

Afönster= 66 m2 
Atak= 115 m2 

Vhus= 375 m3 

 
nV=0,5 oms/h  
nL=0,08 oms/h  
ƞ=0,83 – enligt bilaga ..  
Skorr

15= 66500 gradtimmar (tabell 8:3, installationsteknik, 2012) 
Qvv= 3 MWh enligt ..  

Formler 

𝑄ℎ𝑢𝑠 = 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑟
15 ∙ �𝛴𝑈𝐴 + Ṁ𝐿𝑐𝑝𝑙 + (1 − ƞ)Ṁ𝑇𝑐𝑝𝑙� [MWh/år] 

𝛴𝑈𝐴 =  𝑈𝑛 ∙ 𝐴𝑛 + 𝑈𝑛+1 ∙ 𝐴𝑛+1 + 𝑈𝑛+𝑥 ∙ 𝐴𝑛+𝑥 [W] 
𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄ℎ𝑢𝑠 + 𝑄𝑉𝑉 − 𝑄𝑠𝑜𝑙  [MWh/år] 
𝑄𝑠𝑜𝑙 ≈ 0,5 ∙ 𝑄𝑡𝑜𝑡  [MWh/år] 

 

Beräkningar 
 
𝛴𝑈𝐴 = 𝑈𝑚,𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎 ∙ 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎 + 𝑈𝑚,𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑚,𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑚,𝑡𝑎𝑘 ∙ 𝐴𝑡𝑎𝑘 = 109,94 𝑊 

𝑄ℎ𝑢𝑠 = 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑟
15 �𝛴𝑈𝐴 +

𝑛𝐿 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑉ℎ𝑢𝑠∙𝑐𝑝𝑙

3600
+ (1 − ƞ)

𝑛𝑉 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑉ℎ𝑢𝑠 ∙ 𝑐𝑝𝑙

3600
� = 8,7 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 

 
𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄ℎ𝑢𝑠 + 𝑄𝑉𝑉 − 𝑄𝑠𝑜𝑙 = 𝟓, 𝟖𝟓 𝑀𝑊ℎ/å𝑟  
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Beräkningar 2, effektbehov per rum 
 

Beräkning av varje rums effektbehov 

Data 
Um,golv= 0,1595 W/m2K 
Um,fönster= 0,1534 W/m2K 
Um,vägg= 0,119 W/m2K 
Um,tak= 0,853 W/m2K 
ρluft=1,2 kg/m3 

Plan 1 
Kök: 
Agolv= 28 m2 
Avägg= 25,9 m2 
AFönster= 14,6 m2 
Vkök= 75,6 m3 

Vardagsrum 1: 
Agolv= 26,5 m2 

Avägg= 10,35 m2 

AFönster= 18 m2 

Vvrd.rum1= 71,55 m3 

Hall: 
Agolv= 7 m2 

Adörr= 3,45 m2 
Avägg= 1,95 m2 

Udörr=1,0 W/m2K 

Vhall= 18,9 m3 

Badrum 1: 
Agolv= 7,5 m2 

Avägg= 13,15 m2 

AFönster= 1,6 m2 

Vbadrum1= 20,25 m3 

Plan 2 
Sovrum 1: 
Atak= 9 m2 

Avägg= 13,8 m2 

AFönster= 2,4 m2 

Vsovrum1= 24,3 m3 

Sovrum 2: 
Atak= 13,4 m2 

Avägg= 12,53 m2 
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AFönster= 8,64 m2 

Vsovrum2= 36,18 m3 

Vardagsrum 2: 
Atak= 43,8 m2 

Avägg= 23,55 m2 

AFönster= 15,6 m2 

Vvrd.rum2= 118,26 m3 

Kontor: 
Atak= 9,5 m2 

Avägg= 14,88 m2 

AFönster= 2,4 m2 

VKontor= 25,65 m3 

Badrum 2: 
Atak= 4,4 m2 

Avägg= 4,59 m2 

Vbadrum2= 11,88 m3 

Formler: 

 

� 𝑈𝐴 = 𝑈1 ∙ 𝐴1 + 𝑈2 ∙ 𝐴2  
𝑊
𝐾

 

𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚 = 𝛴𝑈𝐴�θ𝑖,𝑑𝑖𝑚 − θ𝑢,𝑑𝑖𝑚� + Ṁ𝐿𝑐𝑝𝑙(θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) 

Ṁ𝐿 =
𝑉 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 0,08

3600
 𝑘𝑔/𝑠 

Beräkningar: 
 
θu,dim= EUT 1Malmö + 4 = -16 °C  

Plan 1 
Kök: 
𝛴𝑈𝐴 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑉ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣= 19,76 W/K 

Ṁ𝐿 = 𝑉𝑘ö𝑘∙𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡∙0,08
3600

= 0,0020 kg/s 

𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚,𝑘ö𝑘 = 𝛴𝑈𝐴 ∙ (θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) +  Ṁ𝐿,𝑘ö𝑘𝑐𝑝𝑙(θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚)= 784,67 W => 28,02 W/m2 

Vardagsrum 1: 
𝛴𝑈𝐴 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑉ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣=20,09 W/K 

Ṁ𝐿,𝑣𝑟𝑑.𝑟𝑢𝑚1 = 𝑉𝑣𝑟𝑑.𝑟𝑢𝑚1∙𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡∙0,08
3600

= 0,0019 kg/s 

𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚,𝑣𝑟𝑑.𝑟𝑢𝑚1 = 𝛴𝑈𝐴 ∙ (θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) +  Ṁ𝐿,𝑣𝑟𝑑.1𝑐𝑝𝑙(θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚)=792,6 W => 29,9 W/m2 
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Hall: 
𝛴𝑈𝐴 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑉ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣= 4,58 W/K 

Ṁ𝐿,ℎ𝑎𝑙𝑙 = 𝑉ℎ𝑎𝑙𝑙∙𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡∙0,08
3600

= 5,04*10-4 kg/s 

𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚,ℎ𝑎𝑙𝑙 = 𝛴𝑈𝐴 ∙ (θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) + Ṁ𝐿,ℎ𝑎𝑙𝑙𝑐𝑝𝑙(θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) = 193,4 = 27,63 W/m2 

Badrum 1: 
𝛴𝑈𝐴 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑉ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 = 4,28 𝑊/𝐾 

Ṁ𝐿,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚1 = 𝑉𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚1∙𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡∙0,08
3600

= 5,4*10-4 kg/s 

𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚1 = 𝛴𝑈𝐴 ∙ (θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) +  Ṁ𝐿,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚1𝑐𝑝𝑙(θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚)=197,6 W => 26,35 W/m2 

Plan 2 
Sovrum1: 
𝛴𝑈𝐴 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑉ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑡𝑎𝑘 ∙ 𝐴𝑡𝑎𝑘= 5,6 W/K 

Ṁ𝐿,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚1=
𝑉𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚1∙𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡∙0,08

3600
= 6,48*10-4 kg/s 

𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚1 = 𝛴𝑈𝐴 ∙ (θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) +  Ṁ𝐿,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚1𝑐𝑝𝑙(θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚)=202,24 W => 22,47 W/m2 

 
Sovrum2: 
𝛴𝑈𝐴 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑉ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑡𝑎𝑘 ∙ 𝐴𝑡𝑎𝑘= 11,43 W/K 

Ṁ𝐿,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚2=
𝑉𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚1∙𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡∙0,08

3600
= 9,65*10-4 kg/s 

𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚2 = 𝛴𝑈𝐴 ∙ (θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) +  Ṁ𝐿,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚1𝑐𝑝𝑙(θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚)=412,4 W => 30,78W/m2 

Vardagsrum 2: 
𝛴𝑈𝐴 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑉ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑡𝑎𝑘 ∙ 𝐴𝑡𝑎𝑘= 23,91 W/K 

Ṁ𝐿,𝑣𝑟𝑑.𝑟𝑢𝑚2=
𝑉𝑣𝑟𝑑.𝑟𝑢𝑚2∙𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡∙0,08

3600
= 0,00315 kg/s 

𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚2 = 𝛴𝑈𝐴 ∙ (θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) +  Ṁ𝐿,𝑣𝑟𝑑.𝑟𝑢𝑚2𝑐𝑝𝑙(θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚)=863,8 W => 30,85W/m2 

Badrum 2: 
𝛴𝑈𝐴 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑉ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑡𝑎𝑘 ∙ 𝐴𝑡𝑎𝑘= 1,4 W/K 

Ṁ𝐿,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚2=
𝑉𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚2∙𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡∙0,08

3600
=3,17*10-4kg/s 

𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚2 = 𝛴𝑈𝐴 ∙ (θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) +  Ṁ𝐿,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚2𝑐𝑝𝑙(θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚)=57,97 W => 13,18 W/m2 

Kontor: 
𝛴𝑈𝐴 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑉ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑡𝑎𝑘 ∙ 𝐴𝑡𝑎𝑘= 5,85 W/K 

Ṁ𝐿,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚2=
𝑉𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚2∙𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡∙0,08

3600
=6,84*10 -4kg/s 

𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚2 = 𝛴𝑈𝐴 ∙ (θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚) +  Ṁ𝐿,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚2𝑐𝑝𝑙(θ𝑖,𝑑𝑖𝑚−θ𝑢,𝑑𝑖𝑚)=211,3 W => 22,242 
W/m2 

Totalt i hela huset: 
Σ𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚 = 3689 𝑊 qtot= 𝛴𝑄𝐹,𝑑𝑖𝑚

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
=𝟐𝟒, 𝟓𝟗 𝑊/𝑚2 
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Beräkningar 3, golvvärmesystem 
 
 

Dimensionering av golvvärmesystem 
 

 
Teckenförklaring: 
Tframl= Framledningstemperatur [C˚] (Rehau, 2008). 
SL= Slinglängd [m], erhållet från beräkningsprogram (Danfoss, 2012). 
Flöde= vattenflöde i respektive slinga, erhållet från beräkningsprogram, (Danfoss, 2012). 
R= tryckfall per meter i slingan (Rehau, 2008). 
 

Totalt tryckfall 
Tryckfallet över fördelaren blir = 20 kPa inklusive in och utloppsförlust (Rehau, 2012) 
Störta tryckfallet dimensionerar rörsträckan från Shunten -> Fördelaren = 20 + 5 = 25 kPa 

Ṁ= 433/3600 = 0,12 kg/s  
 

Dimensionering av rörsträcka, fördelare => Pump 
Val av rördimension från shuntgruppen => pumpen blir 25 mm med ett flöde på 0,12 kg/s enligt 
tabell och ett tryckfall på 15 Pa/m 

Tabell, Golvvärmesystem - 
Dimensionering 

     Dimensioneringstabell  
        Nedervåning 

         
rumstyp area [m2] effektbehov [W/m2] 

ΔT 
[C˚] Rör.dim 

Tframl 

[C˚] 
SL 
[m] 

Flöde 
[l/h] R [Pa/m] 

R*L 
[Pa] 

Badrum 1 7,5 26,35 5 17*2 35 30 37 12 360 
Hall 7 27,63 5 17*2 32 28 20 6 168 
Kök 28 28,02 5 17*2 33 56 42 15 840 
Vrd.rum 26,5 29,9 5 17*2 34 53 48 17 901 
Övervåning 

         Sovrum 1 9 22,47 5 20*2 30 36 20 2,5 90 
Sovrum 2 13,7 30,78 5 20*2 35 55 77 15 825 
Badrum 2 4,4 13,175 5 20*2 30 18 8 1,05 18,9 
Kontor 9,5 22,24 5 20*2 30 38 21 2,5 95 
Vrd.rum 2 28 30,85 5 20*2 35 112 160 45 5040 

     

dim 
[mm] L 

Σ 433 
l/h 

 

5,040 
kPa  

sträcka till från fördelare -> Pump 
  

25 0,5 433 30 15 Pa 
Tryckfall över fördelare (in/utlopp medräknat) 

      
20 Kpa 

        
Σtryckfall 25 kPa 

        
tryckhöjd 2,5 m 



71 
 

Beräkningar 4, Ventilation 
 

Tilluft 

Tryckfall 
längsta sträckan från aggregatet tryckfallsberäknades, se ”Principskiss Tilluft” för erhållna värden på 
ζ. Se bilaga 4 tabell 1 för övriga indata på R*L. 
 
Sträcka 1: 

𝛴𝜁 ∙
𝜌𝑢2

2
= 𝑍 = 50 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 1,014 + 0,1 ∙ 𝜁90,𝑏ö𝑗 = 𝟓𝟎, 𝟗𝟏 𝑃𝑎 

 
Sträcka 2: 

𝛴𝜁 ∙
𝜌𝑢2

2
= 𝑍 = 2 ∙ 1,6 ∙ 𝜁90,𝑏ö𝑗 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 7,35 = 𝟏𝟑. 𝟐𝟕 𝑃𝑎 

 
Sträcka 3: 

𝛴𝜁 ∙
𝜌𝑢2

2
= 𝑍 = 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 10,086 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 10,086 = 𝟎, 𝟒𝟎 𝑃𝑎 

 
Sträcka 4: 

𝛴𝜁 ∙
𝜌𝑢2

2
= 𝑍 = 10 ∙ 10,086 = 𝟏𝟎𝟎, 𝟖𝟔 𝑃𝑎 

Strypning 
Xn motsvarar respektive strypning för varje don på respektive delsträcka som avgrenas från 
huvudkanalen (bilaga 4, tabell 1). 
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Sträcka 5: 
X5 + 𝜁90,𝑏ö𝑗 ∙ 1,944 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 7,35 + 𝑅 ∙ 𝐿 = 71,58 => 𝑋5 = 𝟔𝟎, 𝟖𝟖 𝑃𝑎 
 
Sträcka 6: 

X6 + 𝜁90,𝑏ö𝑗 ∙ 1,944 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 5,4 + 𝑅 ∙ 𝐿 = 80,34 => 𝑋6 = 𝟔𝟔, 𝟏𝟗 𝑃𝑎 
 
Sträcka 7: 

X7 + 𝜁90,𝑏ö𝑗 ∙ 1,944 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 5,4 + 𝑅 ∙ 𝐿 = 80,34 => 𝑋7 = 𝟔𝟕, 𝟎𝟐 𝑃𝑎 
 
Sträcka 8: 

X8 + 𝜁90,𝑏ö𝑗 ∙ 1,944 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 5,4 + 𝑅 ∙ 𝐿 = 80,34 => 𝑋8 = 𝟔𝟖, 𝟏𝟐 𝑃𝑎 
 
Sträcka 10: 

X10 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 4,056 + 𝑅 ∙ 𝐿 = 52,11 => 𝑋10 = 𝟒𝟖, 𝟓𝟏 𝑃𝑎 

Frånluft 

 

Tryckfall  
längsta sträckan från aggregatet tryckfallsberäknades, se ”Principskiss Frånluft” för erhållna värden 
på ζ. Se bilaga 4 tabell 2 för övriga indata på R*L. 

ζgren= engångsförlust för luftgenomströmning genom avgrening. 
ζ90,böj= engångsförlust för luftgenomströmning av 90 graders avböjning på kanalen. 
ζanslutning=engångsförlust för anslutning mellan olika dimensioner på ventilationskanaler.  
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Sträcka 1: 

𝛴𝜁 ∙
𝜌𝑢2

2
= 𝑍 = 80 + 2,4 ∙ 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 = 𝟖𝟏, 𝟗𝟐 𝑃𝑎 

 
Sträcka 2: 

𝛴𝜁 ∙
𝜌𝑢2

2
= 𝑍 = 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 6,144 + 6,144 ∙ 𝜁𝑎𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝟒, 𝟕𝟗 𝑃𝑎 

 
Sträcka 3: 

𝛴𝜁 ∙
𝜌𝑢2

2
= 𝑍 = 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 10,086 + 6,144 ∙ 𝜁90,𝑏ö𝑗 = 𝟏𝟖, 𝟖𝟗 𝑃𝑎 

 
Sträcka 4: 

𝛴𝜁 ∙
𝜌𝑢2

2
= 𝑍 = 10 ∙ 10,086 = 𝟏𝟎𝟎, 𝟖𝟔 𝑃𝑎 

Strypning 
Xn motsvarar respektive strypning för varje don på respektive delsträcka som avgrenas från 
huvudkanalen (Bilaga 4, tabell 2). 

Sträcka 5: 
X5 + 𝜁𝑎𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 2,4 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 2,4 + 𝑅 ∙ 𝐿 = 89,41 => 𝑋5 = 𝟖𝟏 𝑃𝑎 
 
Sträcka 6: 

X6 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 6,144 + 𝑅 ∙ 𝐿 = 89,41 => 𝑋6 = 𝟖𝟐, 𝟎𝟕 𝑃𝑎 
 
Sträcka 7: 

X7 + 𝜁90,𝑏ö𝑗 ∙ 2,4 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 10,086 + 𝑅 ∙ 𝐿 = 114,24 => 𝑋7 = 𝟏𝟎𝟔, 𝟗 𝑃𝑎 
 
Sträcka 8: 

X8 + 𝜁𝑔𝑟𝑒𝑛 ∙ 2,4 + 𝑅 ∙ 𝐿 = 82,52 => 𝑋8 = 𝟖𝟎, 𝟓 𝑃𝑎 
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Beräkningar 5, Spårgasmätning 
 

Spårgasmätning 

 

Data 

K0=500 ppm 
t1= 0,5 h 
t2= 1 h 
t3= 2h 
Kj=0 
V= 375 m3 
Vvent= 52 l/s = 187,2 m3/h 

Formler 

ƞ =  𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡
𝑉

  [oms/h] 

 
𝐾 − 𝐾𝑗

𝐾0 − 𝐾𝑗
= 𝑒𝑛𝑡 

 

Beräkningar 

 ƞ =  𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡
𝑉

= 0,5 𝑜𝑚𝑠/ℎ   

𝐾 − 𝐾𝑗

𝐾0 − 𝐾𝑗
= 𝑒𝑛𝑡 => 𝐾 = 𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝐾0 

Med t=0,5 insatt => K= 397 ppm 
Med t=1 insatt => K=315 ppm 
Med t=2 insatt => K=198 ppm 

Kontroll om luftomsättningen, ƞ skulle vara lägre än förväntat. Antar ƞ=0,4 oms/h istället 

𝐾 = 𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝐾0 med t=1 och ƞ=0,4 => K=335 ppm  

Dvs. koncentrationen av spårgasen ökar om luftomsättningen skulle vara lägre än den tänkta. 
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Beräkningar 6, Tappvatten. 
 

Dimensionering av tappvattensystem 
 
Tabell. Tappvattendimensionering, KV 

        
typ 

Enl. 
principskiss 

Normflöde 
[l/s] 

Dimension 
[mm] 

Fördelning 
[mm] 

Längd 
[m] R [kPa/m] 

R*L 
[kPa] 

Bad 1 0,3 15x2,5 
 

2,5 18 45 
TS 2 0,2 15x2,5 

 
2 10 20 

WC 3 0,1 15x2,5 
 

0,3 3 0,9 
Koppling 4 0,5 

 
18x2,5 1 17 17 

Badrum 2 5 0,6 
 

18x2,5 3 15 45 
DM 6 0,2 15x2,5 

 
0,5 10 5 

TS 7 0,2 15x2,5 
 

1,5 10 15 
Kök 8 0,4 

 
18x2,5 8 12 96 

Fördelning 9 1(0,7 max) 
 

22x3 0,3 7 2,1 
TM 10 0,2 15x2,5 

 
2 10 20 

TS 11 0,2 15x2,5 
 

1,1 10 11 
Dusch 12 0,2 15x2,5 

 
3 10 30 

WC 13 0,1 15x2,5 
 

0,5 3 1,5 
Badrum 1 14 0,4 

 
18x2,5 1,5 9 13,5 

Badrum 1 15 0,5 
 

18x2,5 1,8 17 30,6 
Badrum 1 16 0,7 

 
22x3 0,3 7 2,1 

Koppling 17 1,7(0,7 max) 
 

22x3 2 7 14 
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Varmvatten 
Varmvattnet kommer att ha samma dimensionerande normflöde på huvudledningen (0,7 l/s). Dock 
kommer varmvatten inte att dras till tvättmaskin och toalett. Dimensionerande normflöde från 
badrum 1 blir 0,4 l /s => 18x2,5 dimension på fördelningsledningen (samma som kallvattnets). 

Servisledningen 
Det summerade normflödet 1,6 l/s => sannolika flödet qs=0,5 l/s. Enligt A2:5b väljs 32x2,4 (26,2 
innerdiameter) för servisledningen. Tryckfallet enligt tabell A2:5b blir 1100 Pa/m med en hastighet 
på 1,7 m/s. 

Tryckfallsberäkning 
Vid tomtgränsen finns ett tillgängligt tryck på 550 kPa. Servisledningen har ett tryckfall på 1,1 kPa/m 
och är 18 meter från tomtgränsen. 

Tabell över tryckfallsberäkningar tappvatten. 

Tryckfallstabell 
 

höjdförlust rörförlust summa 

  
δ h [m] Tryckförlust[kPa] Tillgängligt tryck (kPa) 

Tomtgräns 
   

550 
Servisledning 

 
19,9 530,1 

vid tappautomat 3,3 34 496,1 

     Badrum 1 
  

2,1 494 
Dusch 

  
76,2 417,8 

TS 
   

436,8 
WC 

   
459,8 

TM 
   

471,9 

     Badrum 2 
 

3 77,1 419 
Bad 

  
62 357 

TS 
  

37 382 
WC 

  
1 418 

     Kök 
  

98,1 398 
TS 

  
15 383 

DM 
  

5 393 
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Beräkningar 7, Spillvatten. 
 

Dimensionering av spillvattenssytem 
 
Tabell. Spillvattendimensionering 

   
Ansl. Typ 

Enl. 
principskiss Enl. tabell 1 

 
Enl. tabell 3 Dim. Fall 

 
Ledning Normflöde[l/s] Ledningstyp 

Dimension 
[mm] Fall (promille) 

Golvbrunn 1 1,5 Anslutning 75 12 
WC 2 1,8 Anslutning 100 10 
TS 3 0,6 Anslutning 50 18 
Badrum2 4 2,7 Koppling 100 10 
Badrum2 5 3,3 Koppling 100 10 
DM 6 0,6 Anslutning 50 18 
Diskbänk 7 0,6 Anslutning 50 18 
Kök 8 1,2 Koppling 75 12 
TM 9 0,6 Anslutning 50 18 
Golvbrunn 10 1,5 Anslutning 75 12 
TS 11 0,6 Anslutning 50 18 
WC 12 1,8 Anslutning 100 10 
Badrum1 13 2,1 Koppling 75 12 
Badrum1 14 2,7 Koppling 75 12 
Badrum1 15 4,5 Koppling 100 10 
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Summerat normflöde som kommer ner i luftningsledningen: 
Badrum1 + Badrum 2 + Kök = 4,5 + 3,3 + 1,2 = 9 l/s => 75 mm luftningsledning väljs med 10 promille 
fall enligt tabell 4, bilaga B. Sannolikt normflöde blir också enligt samma tabell 1,6 l/s. 

Dimensionering dagvattenledning – Enligt bilaga B, ”Dimensionering av tapp och 
spillvatten”. 

is=0,013 
A1 = area trädgårdstomt ≈ 800 m2 
A2 = grusbelagd yta ≈ 15 m2 

A3 = gräsyta obehandlad mark ≈ 800m2 
A4= takyta = 150m2 
 
𝑞 = 𝑖𝑠(𝑌1𝐴1 + 𝑌2𝐴2 + 𝑌3𝐴3 + 𝑌4𝐴4) = 6,2 l/s  
 
6,2 l/s => 8 promille, 150 mm liggande hängrännor väljs och 100 mm stuprör. 
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Beräkningar 8, pelletförbrukning per år. 
 

Data 

Qtill = 5,85 MWh/år för uppvärmning av villan samt tappvattnet 
ƞpanna=0,9 
pris pellets ≈ 2500 kr/ton (pelletspris, 2012) 
1 kg pellets innehåller qpellets = 4,8 kWh värme (energimyndigheten, 2012) 
 

Beräkningar 

𝑄𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 =
𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙

ƞ𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎
= 6,5 

𝑀𝑊ℎ
å𝑟

 

Hur mycket pellets som behövs blir 
𝑄𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠

𝑞𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠
= 1,35 𝑡𝑜𝑛

å𝑟
=> 1,35 ∙ 2500 = 𝟑𝟑𝟕𝟓 𝑘𝑟/å𝑟 
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Bilaga 5 

El-installationer 
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Figur 1 – Elinstallationsritning, plan 1 
 

Plan 1 - Elritning  
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Figur 2 – Elinstallationsritning, plan 2 
 

Plan 2 - Elritning  
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Beräkningar 1, dimensioning  
 

Dimensionering av huvudsäkring 

Tabell över installerad effekt från hushållsapparater 

 
Beräkning av korrektionsfaktorn, s 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑚 + (𝑃𝑥 − 𝑃𝑚)2 = 17,48 𝑘𝑊 

𝑠 = 𝑃𝑠
𝑃𝑥

=0,58 

Beräkning, val av huvudsäkring 
𝑃 = 𝑠 ∙ 𝑃𝑥 = 17,62 𝑘𝑊 
U= 230 V 

17,62 kW är fördelat på 3 st faser => 17,62/3 = 5,87 / fas 

𝐼 = 𝑃
𝑈

= 25,53 𝐴 => enligt tabell 1, 25 A väljs 

  

Ansluten 
apparat 

installerad effekt, 
Px [kW] 

drifttid, t 
[h] 

medeleffekt, Pm 
[kW] (Px-Pm)2 [kW2] källa 

FTX 4 24 0,17 14,7 
Kompendium, 
Elteknik 

Diskmaskin 1,05 1,5 0,066 0,97 Elon.se 
Ugn 10,7 1,5 0,67 100,6 bosch-home.se 
Tvättmaskin 1,1 1,5 0,069 1,06 Elon.se 
Pumpar 
(värmesystem) 6 8 2 16 

sol och värme, 
2005 

Elpatron 6 2 0,5 30,25 svesol.se 
Kyl/frys 0,53 24 0,53 0 Elon.se 
Belysning, tv 
etc. 1 8 0,33 9,18 

Kompendium, 
Elteknik 

 
Σ 30,38 

 
 Σ 4,335 Σ 172,76 
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Tabell 1, gruppförteckning 

 
Gruppförteckning  

Grupp Anslutet 
Nederv. 

 
1 

6 st vägguttag + 2 
belysning 

2 
4 st vägguttag + 2 
belysning 

3 4 st uttag + 3 belysning 
4 Spis 
5 Diskmaskin 
6 Kyl/frys 
7 3 st uttag + 3 belysning 
8 Tvättmaskin 

Överv. 
 9 8 vägguttag + 2 belysning 

10 5 vägguttag + 2 belysning 
11 5 vägguttag + 2 belysning 

Vind 
 12 FTX Aggregat 

Jordfelsbrytare Grupp 
1 grupp 1-4 
2 grupp 5-8 
3 grupp 9-11 
4 grupp 12 
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Bilaga 6 

Materialval 
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Utvärdering för val av taktäckning: 

Tabell 1 
Ekonomi 

   Material Betyg Källa  Vårt Betyg 
Koppartak 1598 kr/kvm Sektionsfakta-NYB 2012 2 
Dubbelfalsad takplåt 731 kr/kvm Sektionsfakta-NYB 2012 3 
Takpanneplåt 208 kr/kvm Sektionsfakta-NYB 2012 5 

    Beständighet 
   Material Betyg Källa  Vårt Betyg 

Koppartak >80 år Åberg 2012 5 
Dubbelfalsad takplåt 50 år Ruukki 20121 4 
Takpanneplåt 50 år  Ruukki 20122 4 

    Miljö 
   Material Betyg Källa  Vårt Betyg 

Koppartak C SundaHus 2012 1 
Dubbelfalsad takplåt B SundaHus 2012 3 
Takpanneplåt B SundaHus 2012 3 

    Estetik 
   Material Betyg Källa  Vårt Betyg 

Koppartak A Egen Bedömning 4 
Dubbelfalsad takplåt A Egen Bedömning 4 
Takpanneplåt C Egen Bedömning 2 

Utvärdering för val av utvändig väggbeklädnad:  

Tabell 2 
Miljöbedömning 

   Material Bedömning Källa Vårt betyg 
Lärkträpanel (Fredricsons Trä) B SundaHus 2012 4 
Cederpanel (Cederträ) A SundaHus 2012  5 
Granpanel (Höviks) B SundaHus 2012 4 

    Estetik 
   Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Lärkträpanel (Fredricsons Trä) B egen bedömning 4 
Cederpanel (Cederträ) B egen bedömning 5 
Granpanel (Höviks) C egen bedömning 3 

    Livslängd 
   Material Bedömning Källa Vårt betyg 

http://www.ruukkitak.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
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Lärkträpanel (Fredricsons Trä) 30 år SundaHus 2012 3 
Cederpanel (Cederträ) 50 år SundaHus 2012 4 
Granpanel (Höviks) 30 år SundaHus 2012 3 

    Ekonomi  
   Material Pris  Källa Vårt betyg 

Lärkpanel 445:16 kr/kvm Sektionsfakta-NYB 2012 3 
Cederpanel  788,16 kr/kvm Sektionsfakta-NYB 2012 2 
Granpanel 347,91 kr/kvm Sektionsfakta-NYB 2012 5 

Utvärdering för val av golvmaterial:  

Tabell 3 

Brandklassning 
   

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Parkett 3-stav Ek Cfl-S1* Forbo 20121 4 

Lamellparkett  Cfl-S1 SundaHus 2012  4 

Plastlaminat  Cfl-S1 Forbo 20122 4 

    
Miljöbedömning 

   
Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Parkett 3-stav Ek B SundaHus 2012 4 

Lamellparkett A SundaHus 2012 5 

Plastlaminat (Abet laminati 409 Sei) A SundaHus 2012 5 

    
Estetik 

   
Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Parkett A egen bedömning 5 

Lamellparkett B egen bedömning 4 

Plastlaminat  E egen bedömning 2 

    
Pris 

   
Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Lamellparkett  279 kr/m2 
Beijer Byggmaterial 

20121 4 

Parkett 3-stav EK 378 kr/m2  Forbo 20121 3 

http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.forbo.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.forbo.se/
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Plastlaminat  164kr/m2 Forbo 20122 5 

    
Ljudabsorbtion 

   
Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Parkett (3-stav ek) 17 db Forbo 20121 5 

Lamellparkett  19 db SundaHus 2012  4 

Plastlaminat  20 db Forbo 20122 3 

http://www.forbo.se/
http://www.sundahus.se/
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Bilaga 7 

Kostnader 
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Underlag för uppskattning av byggnadskostnader: 

Tabell 1, Bedömning av kostnader 

         Byggnadsdel  Namn á-pris Antal Höjd Längd Yta Total pris Källa 

Yttervägg 170+70 
träregelvägg 

1639 
kr/kvm       167 273713 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Takstolar Fackverksta
kstol, C30 

235 
kr/kvm 8     72 16920 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Taktäckning Dubbelfalsa
d bandplåt 

678 
kr/kvm       90 61020 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Yttertak 
Snedtak 
med 265 
mineralull 

928 
kr/kvm       90 83480 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Mellan-
bjälklag 

Bjälklag 
med 
träbalkar 

1035 
kr/kvm       70 72454 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Vindsbjälklag Trä + 195 
mineralull 

637 
kr/kvm       80 50967 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Bottenplatta 

100 
betonggolv 
+ 300 
cellplast 

808 
kr/kvm       80 64640 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Kantbalk 
platta 

U+grund 
S200MX 
H=400 

658 
kr/m     28   18424 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Innerväggar 

Gipsvägg GT 
120/120 
(600) 2-2 
M45 

936 
kr/kvm   2,7 38 103 96033 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Panel 

17 
profilsponta
d 
cederpanel 

780 
kr/kvm       167 130260 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Golv 

16 ek, 
kortstav 
standardmö
nster 

1166 
kr/kvm       133 155078 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Golv (Badrum 
& 
Apparatrum) 

Klinkerplatt
or inkl 
fästmassa 

742 
kr/kvm       17 12614 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Ytterdörr Ytterdörr 
15x21 av trä 

13 530 
kr 1       13530 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Innerdörr 

Innerdörr 
9x21 
allmoge, 
lackad 

3 513 
kr 6       21078 

Sektionsfakta-
NYB 2012 

Trappa L-svängd 
trappa av 

19 652 
kr 1       19652 

Sektionsfakta-
NYB 2012 



91 
 

furu 

Altan 

Ipe 
Ädelträtrall 
Hardwood 
21x145 

891 
kr/kvm       20 17822 

Bejier 
Byggmaterial 
20122 

Fönster, 
norra fasaden 

Elit passiv, 
fast karm 
1200x2600 

10 926 
kr 15       163890 

Elitfönster 
20122 

Fönster, 
övriga 

Elit passiv 
sidohängt 
1100x1200 

7 930 
kr 8       63440 

Elitfönster 
20122 

VVS                 

Kök 
Inkoppling 
diskbänk, 
Golvvärme 

10 346 
kr 1       10346 

Sektionsfakta-
VVS 2012 

Badrum 

Badrum 
med synlig 
rördragning, 
Golvvärme 

27 124 
kr 2       54 248 kr 

Sektionsfakta-
VVS 2012 

Sovrum 
Sovrum 15 
kvm, 
Golvvärme 6507 2       13014 

Sektionsfakta-
VVS 2012 

Vardagsrum 
Vardagsrum 
30 kvm, 
Golvvärme 11184 2       22368 

Sektionsfakta-
VVS 2012 

Installationer               
 Vatten-

mantlad 
pelletskamin Inkl skorsten 

75 000 
kr 1       75000 

Lorenz 20102 

Solvärme-
system 

Vakuumpan
eler+ 
ackumulator
tankar 

150 
000 kr 9+3       150000 

Lorenz 20102 

FTX-aggregat 
Östberg 
Heru 100 S 
EC 170 m2 

19 875 
kr 1       19875 

Luft Butiken 
2012 

Kök 

Inkl skåp, 
blandare, 
diskho och 
bänkskivor 58902 1       58902 

Kvik 20121 

Vitvaror 

Spis, ugn, 
fläkt, 
kyl/frys, 
disk-
,tvättmaskin
, 
torktumlare 65975 1       65975 

Elgiganten 
2012 

http://www.beijerbygg.se/
http://www.elitfonster.se/
http://www.elitfonster.se/
http://www.kvik.se/
http://www.elgiganten.se/
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Badrum 

Skåp, 
handfat, 
blandare, 1 
dusch,1 
badkar 48429 1       48429 

Kvik 20122 

El-
installationer               

 
Kök 

Mindre 15385 1       15385 

Sektionsfakta-
EL 2012 

Badrum 
Mindre 3427 2       6854 

Sektionsfakta-
EL 2012 

Sovrum 
  5226 2       10452 

Sektionsfakta-
EL 2012 

Vardagsrum 
  7240 2       14480 

Sektionsfakta-
EL 2012 

Hall 
  6537 1       6537 

Sektionsfakta-
EL 2012 

Uteplats 
Mindre 3222 1       3222 

Sektionsfakta-
EL 2012 

Tvättstuga 
Appartrum 10514 1       10514 

Sektionsfakta-
EL 2012 

Totalkostnad             1920616 
  

 
        

         
 

  á-pris Antal       Totalt pris Källa 

Drift-
kostnader 

Pellets 
3500 
kr/år 1       2500 

Energimyndig-
heten 20121 

Elförbruknin
g, Hushållsel 

74,18 
öre/kW

h 

6000 
kWh/

år       4451 

Energimyndig-
heten 20122 

Elförbruknin
g, 
Ventilation 

74,18 
öre/kW

h 

712 
kWh/

år       528 

Energimyndig-
heten 20123 

Totala drift-
kostnader             7479   

 

http://www.kvik.se/
http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/
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