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SAMMANFATTNING 
I samband med den fastighetskris som i många länder blev utfallet av finanskrisen har 
medvetenheten ökat för vad en dålig fastighetsinvestering kan innebära. De senaste årens kalla 
vintrar i Sverige har samtidigt bidragit till att skapa ökat intresse för energisnåla 
huskonstruktioner. Blickarna har även riktats mot elpriset efter perioder av utmärkande höga 
priser.  

Kandidatarbetet är indelat i tre delar. I den första delen beskrivs resultatet av processen att ta 
fram ett modernt småhus i Kiruna. Huset dimensioneras bland annat för höga snölaster, mycket 
låg energiförbrukning och med användarens komfort som prioritet. Här behandlas områden från 
dimensionering av bärande konstruktion till uppvärmingsystem, ventilationsystem och 
sanitetsinstallationer. Samtliga områden beskrivs utifrån de vetenskapliga teorier som utgör 
deras grund, men även på ett sätt som avser belysa metodiken. Syftet är att innehållet i detta 
arbete ska kunna utgöra ett referensunderlag vid andra husprojekt. I utformningen av huset 
presenteras även ett antal lösningar som inte är standard idag. Ett exempel på detta är 
användandet av lättbalkar, vars konstruktion här visat sig vara mycket lämplig för såväl 
installationsdragningar i bjälklag, som för kraftigt isolerade takkonstruktioner. 

Den andra delen av arbetet behandlar bygglovsbefriad, småskalig vindkraft ur ett tekniskt 
perspektiv. Utifrån en vetenskaplig bas utreds såväl vindförhållanden som lämplig modell på 
vindkraftverket. Det gick att påvisa att vertikalaxlade vindkraftverk lämpar sig bäst med hänsyn 
till de krav som ställs på rotordiametern och de låga vindförhållanden som råder i Kiruna. 
Utredningen ledde till att ett vertikalaxlat vindkraftverk med 4 kW nominell effekt valdes. 
Årsproduktionen estimerades till cirka 4000 kWh och det kan med tydlighet konstateras att 
lönsamheten uteblev. 

Slutligen, med hjälp av husets prestanda och vindkraftverkets egenskaper, görs en utredning av 
hur ett elprisfiltreringssystem skulle fungera på en framtida elmarknad. Utgångspunkten är att 
vindkraftsystemet kompletteras med en stor batteribank och att privatpersoner får möjlighet till 
timdebitering för sin elförbrukning. Simuleringsmodellen är egenutvecklad och beaktar bland 
annat variationer i husets elförbrukning och vindkraftverkets produktion över året. Utfallet av 
simuleringen visar att det kan finnas vinster motsvarande cirka 10 % av värdet på 
vindkraftverks årliga elproduktion.  
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ABSTRACT 
In connection with the property crises in many countries, caused by the financial crises, people 
are now more aware of the risks involved in poor property-investments.  The unusually cold 
winters along with extreme prices of electricity in Sweden in recent years has also contributed 
to increased interest in energy-efficient buildings.   

The process of developing a modern family home in Kiruna, Sweden is presented the first part of 
this paper. The house has been designed to withstand very high stresses from snow, low energy 
consumption as well as a high standard of living comfort. Aspects of the house covered here 
involves everything from construction, heating and ventilation to sanitation. Each of these areas 
is presented based on their underlying, scientific methods or theories. The purpose of this 
approach is to enable that the results presented here can be used as reference in other housing 
projects. Non-standard solutions for some of the areas are used in the development of this 
house. One example of this is the use of Masonite beams, which proved to be very useful in the 
roofs and floor structure between the two levels of the house. The beams simplify access for 
ventilation pipes and waste water pipes, as well as the use of thick isolation. They also enable 
large spans. 

The second part of this paper involves small wind turbines designed not to require permission 
from the authorities. The wind conditions as well as the choice of a suitable wind turbine are 
investigated from a scientific and economic stand point. The results concluded that a vertical 
axis wind turbine is the better choice considering the limitations of rotor diameter along with 
the lower wind speeds in Kiruna. The final choice was a vertical axis wind turbine with 4 kW 
rated power. The yearly production of electricity is estimated to 4000 kWh, which was not 
enough to generate profit. 

In the last part the possibility of using a filtration system for electricity prices in the future is 
investigated. This is based on the developed house’s energy performance and the wind turbine’s 
production. The assumptions made is that the wind turbine is equipped with a large battery and 
that private individuals have access to the same kind of debiting system that companies in 
Sweden have today. The model used in this simulation is self-made and enables variable energy 
consumption for the house as well as variable energy production for the wind turbine to give a 
truthful representation of the variations which occur naturally during a year. The results 
concluded that there are profits to be made in the range of 10 % of the value of the wind 
turbine’s yearly production. 
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1. INLEDNING  

1.1 BAKGRUND 
Detta kandidatarbete grundar sig på de senaste årens rapporter om bristfällig huskonstruktion 
vad gäller bland annat mögelskadade fasader och kollapsade tak på grund av snölast. Detta i 
kombination med ökad medvetenhet sedan finanskrisen om hur en dålig fastighetsinvestering 
kan få stora konsekvenser för privatekonomin, gör att relevansen i att bygga rätt är hög idag. 

Elpriset är en annan faktor som aktualiserats de senaste åren till följd av de kraftiga 
fluktuationer som rått. Statistiken visar på en tydlig trend där folk allt mer aktivt försöker att 
förbättra sin ekonomi genom att byta elleverantör samtidigt som elleverantörerna undersöker 
mer flexibel debitering, se Figur 1.  

 

Figur 1. Antal hushåll som varje månad byter elleverantör (SCB, 2012). 

Elpriset är också direkt avgörande för lönsamheten vid en investering i egen elproduktion varför 
det är aktuellt att utreda förutsättningarna för en sådan investering.  

1.2 SYFTE OCH OMFATTNING 
Syftet med detta kandidatarbete är att belysa rimlig arbetsmetodik vid uppförandet av ett nytt 
småhus med höga krav på energiförbrukning, konstruktion, komfort och egenproducerad el. 

Arbetet avser belysa de olika nyckelmoment som ingår i arbetsprocessen inom respektive 
område och om möjligt framhäva de tekniska egenskaper och vetenskapliga teorier som leder 
fram till resultaten på ett sådant sätt att läsaren kan tillämpa dessa även i andra hus.  

Då tiden är förhållandevis begränsad saknas möjlighet att utreda alla delar i detalj. En tydlig 
avgränsning görs därför i form av att dimensionering av konstruktionen endast utförs på de 
lättbalkar som utgör tak respektive bjälklag.   
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Som vidareutveckling av idén med ett modernt hus syftar arbetet även till att utreda 
förutsättningarna och lönsamheten i småskalig vindkraft i Kiruna. Kiruna har förhållandevis 
dåliga förutsättningar för solenergi varför det är extra intressant att utreda om vindkraft är ett 
bra alternativ. Vindkraftsystemet kommer att tas fram inom de begränsningar som råder för att 
det ska vara bygglovsbefriat.  

Teknik och komponenter till småskaliga vindkraftinstallationer är under kraftig utveckling 
varför fokus här läggs på hur valet av vindkraftverk bör ske. Målet är att även här belysa och 
tillämpa vetenskapliga teorier för systemvalet. Valet av vindkraftverk grundar sig slutligen på ett 
utbud av beprövade vindkraftverk på marknaden. Marknadens utbud är inte målet för denna 
utredning varför resultatet av marknadsundersökningen endast presenteras i form av det 
utvalda vindkraftverket. Inga mätningar görs på plats, utan dimensionering grundar sig på 
statistik och beräkningsmodeller.  

Avslutningsvis utreds hur en investering i det tänkta vindkraftsystemet kan fungera på en 
framtida elmarknad. Utgångspunkten är att ett vindkraftsystem dimensionerats och installerats 
vid det konstruerade huset och att det kompletteras med betydande batterikapacitet. Vidare 
antas att privatkunder får möjlighet till samma debiteringsmodell som företagen har idag. 
Arbetet avser inte utreda den tekniska lösningen utan enbart det ekonomiska utfallet. Det är 
viktigt att påpeka att denna simulering inte heller är en optimering utan främst syftar till att 
utreda huruvida det finns ytterligare potential i vindkraftsystemet i detta avseende på en 
framtida elmarknad. Hur elmarknaden fungerar i detalj utelämnas, ty detta är ett komplext 
område som är av begränsad relevans för utfallet av detta arbete.  

1.3 METOD 
Processen att utveckla det fiktiva huset utgår från en tilldelad sjötomt i Kiruna. Huset 
konstrueras, grundläggs och förses med installationer som sanitet, ventilation, värmesystem och 
el enligt gällande detaljplan, regler och normer för samtliga av dessa områden. För beräkningar 
av hållfasthet samt dimensionering av stomdelar används Eurocode. Samtliga övriga 
beräkningar bygger på vedertagna metoder, vilka redovisas i respektive avsnitt.  

För att uppnå högre transparens i arbetsprocessen kommer beräkningar att utföras för hand 
samt i Microsoft Excel istället för i automatiserade program som t.ex. VIP Energy och diverse 
ventilation- och radiatorsystemsdimensioneringsprogram. Undantag görs för köldbryggor som 
simuleras i Comsol Multiphysics 4.2a. 

I syfte att belysa hur vindkraftsystemet kan fungera och skapa mervärde används en 
egenutvecklad modell i Microsoft Excel. I modellen finns möjlighet att simulera den ekonomiska 
vinst som kan uppnås genom att låta batterierna till vindkraftsystemet fungera som ett filter mot 
prisspikar på elmarknaden. Modellen ger möjlighet att variera indata enligt följande: 

• Husets elförbrukning mätt i löpande effekt (kW) kan varieras över dygnets timmar samt 
månad för månad då det är rimligt att förbrukningen varierar såväl på dygnsbasis som 
med årstiderna. 

• Batterikapaciteten kan varieras i syfte att åskådliggöra hur storleken på 
batterikapaciteten påverkar lönsamheten. För batterierna kan även anges två olika 
urladdningsnivåer i procent för att simulera realistiskt tillåten urladdning med hänsyn 
till vad batterierna tål utan att ta skada. 
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• För systemet som helhet finns tre olika brytprisnivåer. Två nivåer kopplade till de två 
urladdningsnivåer nämnda ovan, där den första prisnivån anger det huvudsakliga målet 
för filtrering. Över denna prisnivå körs huset på batterikapacitet, under förutsättning att 
batterierna har laddning överstigande den första acceptabla urladdningsnivån. Prisnivå 
två anger en extrem prisnivå för vilken en något djupare urladdning kan tillåtas, en nivå 
som alltså är prioriterad. Det finns även en undre prisnivå vid vilken systemet kommer 
att låta vindkraftverket ladda batterierna då priset anses vara så lågt att genererad el bör 
lagras istället för att användas. 

• Vindkraftsystemet kan även det justeras i modellen till att producera olika mycket el 
olika månader för att ta hänsyn till bland annat skillnaden i vindförhållanden mellan 
sommar och vinter. 

Handelsdata från elprisbörsen, Nordpool, år 2010 ligger till grund för simuleringen. Elspotpriset 
beräknas om till ett tänkt kundpris enligt nu gällande villkor. 

Kostnadskalkyl upprättas för huset där samtliga kostnader för uppförandet sammanställs. 
Vindkraftsanläggningen betraktas som en investering varvid kalkylränta motsvarande så kallad 
riskfri avkastning används för att utvärdera lönsamheten.  
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2. HUSET 
Huset är en villa i 2 plan, där övervåningen är ungefär hälften så stor som entréplanet. Se Figur 
1. Husets totala, utvändiga, bottenarea är 145 m2 och den tempererade arean, Atemp, är 184 m2. 
Boarean är 184 m2 och byggnadshöjden är 5,83 m räknat från medelmarknivån. 

 

Figur 2. 3D-rendering av huset. 

Av Figur 2 framgår att taklösningen består dels av ett pulpettak som löper över den del av huset 
som saknar övervåning och dels av ett sadeltak på övervåningen. Taklutningarna varierar från 
14,0° till 15,2°. 

 

Figur 3. 3D-rendering av entréplan. 
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På entréplan finns hall, kök, matplats, WC med dusch, sovrum, tvättstuga med groventré, 
arbetsrum och vardagsrum, se Figur 3. Totalt utgör entréplanet 120 m2 av husets totala 184 m2 
boarea.  Husets entréplan är utformat med hänsyn till tillgänglighet. Samtliga nödvändigheter 
finns tillgängliga på entréplanet, vars öppna planlösning med väl tilltagna mått är anpassat för 
god framkomlighet med rullstol.  

 

Figur 4. 3D-rendering övervåning. 

 
På övervåningen finns TV-rum, WC med dusch och badkar, mästersovrummet samt ytterligare 
ett sovrum, se Figur 4. Total boarea på övervåningen är 64 m2. Se Bilaga E för fasadskisser och 
situationsplan. 

2.1 KONSTRUKTION 

BÄRANDE SYSTEM 
Huset är utformat enligt principen för ett hjärtväggsystem. Ytterväggarna är bärande och 
kompletteras av bärande innerväggar vid kök samt mellan tvättstuga och sovrum på entréplan. 
Den sistnämnda väggen ligger även i linje med bärande innervägg på övervåningen som 
avgränsar mästersovrummet och TV-rummet. En limträbalk bär pulpettaket i linje med 
köksväggen och bjälklaget avlastas via stålbalk som löper mellan köksvägg och sovrumsväggen 
nämnd ovan. På övervåningen bärs sadeltaket av en nockbalk av limträ. Se Bilaga E för ritning. 

YTTERVÄGGAR 
Ytterväggarna är mycket välisolerade och uppbyggda enligt principen för en passivhusvägg. Den 
bärande delen av ytterväggen består av 195 mm reglar med C/C-avstånd 600 mm och 
mellanliggande isolering. Utanpå denna regel återfinns liggande 45 mm reglar för stabilitetens 
skull, med C/C-avståndet 600 mm och mellanliggande isolering. Ytterst placeras vindpapp, 
luftspaltsbildande läkt och fasaden av liggande träpanel. Innanför den bärande huvudregeln i 
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väggen finns ett fristående isolerskikt på 195 mm, innanför detta en ångspärr och ett 
installationsskikt på 70 mm. Installationskiktet består av 70 mm reglar på C/C-avstånd 600 mm. 
För att underlätta upphängning och infästning av exempelvis hyllor på väggen sätts en 12 mm 
plywoodskiva på dessa 70 mm reglar. Plywoodskivan täcks sedan av en 13 mm gipsskiva för 
brandskyddande egenskaper. I vardagsrummet, där takhöjden är mycket stor, och i badrum där 
väggbeklädnaden är tung, förstärks väggen med en extra regel mellan de två bärande skikten så 
att svikt inte uppstår.  Se bilaga E för ritning på ytterväggskonstruktion. 

TAK 
Taket utgörs på samtliga ställen i huset av lättbalkar av modell HI-500 från Masonite Beams, 
med en tvärsnittshöjd på 500 mm. De huvudsakliga anledningarna till detta är att ledningar kan 
dras genom balkarnas liv samt möjligheten att rakt av använda tjock isolering i taket. 
Centrumavståndet mellan balkarna är 1200 mm. Under balkarna finns 70 mm installationsskikt 
bestående av reglar som förbinder takbalkarna med varandra. Ångspärren placeras mellan 
installationskiktet och takbalkarna. På grund av taklutningen och lättbalkarnas utformning med 
små flänsar som inte medger ingrepp, krävs passningsklossar vid uppläggningen mot såväl 
yttervägg- som nockbalk (Norlin, 2012). Se Bilaga E för ritning på takanslutning. 

BJÄLKLAG 
Bjälklaget utgörs av 350 mm höga lättbalkar av modell HI-350 från Masonite Beams, med 
centrumavstånd 600 mm. Lättbalkar har valts även här för att spännvidden är aningen för lång 
för vanligt K-virke och då de lämpar sig för installationsdragning (Norlin, 2012). Det är 
flänsvirket som står för majoriteten av momentbärförmågan medan livet bär tvärkrafter. Om 
håltagning i livet sker där tvärkraften i balken är låg, kan ventilationskanaler och avloppsrör 
dras genom livet på balkarna där detta behövs. Konkret innebär detta att ingrepp i balkarna 
undviks nära upplag, varpå inga ytterligare kontroller behövs (Norlin 2012). Ovanpå lättbalken 
läggs en golvspånskiva på 22 mm som utgör undergolv. Kortlingar med dimension 45 x 45 mm 
förbinder bjälklagsbalkarna med varandra. C/C- avståndet mellan kortlingarna är 600 mm. 
Bjälklaget kläs undertill med 22 mm glespanel på C/C- avstånd 400 mm samt med 13 mm gips. 

I normala fall krävs förtätning av bjälklagsbalkar i badrum, bland annat på grund av att kakel 
och klinker är känsligare för deformationer. Dessa lättbalkar är dock väl tilltagna i förhållande 
till dimensionerande laster varför förtätning inte krävs här. Se bilaga E för ritning på 
bjälklagsanslutning. 

2.2 BYGGTEKNIK 

KLIMATSKAL - ISOLERING 
Ytterväggarna har ett fristående isolerskikt för att bryta köldbryggan vid syllen mot plattan 
såväl som för extra isolering. Total isolertjocklek i väggen är 505 mm och U-värdet för denna 
väggkonstruktion är beräknat med lambdavärdensmetoden till 0,077 W/m2K. Taket har en 
lättbalkskonstruktion som möjliggör 500 mm mineralull mellan balkarna, men även minskad 
köldbrygga då tvärsnittsarean för en lättbalk är liten och därmed fördelaktig ur denna aspekt. I 
installationsskiktet i taket finns ytterligare 70 mm mineralull vilket ger en total isolertjocklek på 
570 mm och ett beräknat U-värde på 0,072 W/m2K. 

Huset grundläggs med plattgrundläggning, så kallad platta på mark. Plattan är 100 mm tjock 
förutom under bärande väggar där tjockleken är 300 mm. Under plattan återfinns 300 mm 
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markskiva av stenull som fungerar som kapillärbrytande skikt och värmeisolering (Paroc, 2012). 
Isoleringen vilar på 210 mm kapillärbrytande makadam som är skiljt från marken med fiberduk. 
För att minska grundläggningens värmeförluster är plattans sidor isolerade med ett så kallat L-
element av 100 mm cellplast, se Bilaga E för detaljritning. U-värdet för plattan beräknades, enligt 
Bilaga D i ”Isolerguiden Bygg 06” utgiven av Swedisol, till 0,078 W/m2K (Anderlind & Stadler, 
2006). 

KLIMATSKAL - FUKTKÄNSLIGHET 
Yttervägg, tak och grundplatta har kontrollerats för kondensrisk. Vid denna kontroll användes 
en utomhustemperatur på -20 °C och en relativ luftfuktighet på 90 %. Inomhustemperaturen 
ansattes till 20 °C och den relativa fuktigheten inomhus till 50 %. Kontroll utfördes fram till 
luftspalt för tak och yttervägg. Resultatet av fuktkontrollen återfinns i Bilaga D. Ingen av 
konstruktionsdelarna visade tecken på kondens. Detta kan hänföras till placeringen av PE-folien 
som stoppar fukten nära väggens insida, se detaljritningar i Bilaga E. I ytterväggs- och 
takkonstruktionen beräknades den relativa fuktigheten till maximalt 90 % i utkant av de skikt 
som vetter mot luftspalten. Detta resultat är rimligt med hänsyn till att relativa luftfuktigheten i 
luftspalterna antogs vara 90 %, se ovan, samt att den tjocka isoleringen medförde att 
yttemperaturen var mycket nära utomhustemperaturen. Trots hög relativ fuktighet bedöms 
risken för mögelskador och svamptillväxt vara låg. Den höga relativa fuktigheten uppstår endast 
vid mycket låga utomhustemperaturer, vid vilka svamptillväxt inte är ett problem. 

För att åstadkomma hållbar fukthantering i ytterväggar undviks enstegstätad fasad. 
Ytterväggarna är försedda med 36 mm luftspalt som möjliggör utvädring av eventuell fukt som 
trängt in i konstruktionen, se Bilaga E. Trots att taktäckningsmaterialet är dubbelfalsad planplåt 
har även taket en välventilerad luftspalt. Denna luftspalt löper ut vertikalt vid nock och skyddas 
där av en plåt för att förhindra att regnvatten når luftspalten, se Bilaga E.  

Vid dimensionering av lättbalkarna som används i huset konstaterades behovet av 
livförstärkning. Denna förstärkning sker vid upplagen i takbalkarna för att motverka 
skjuvspänningar och i bjälklagsbalkarna för att säkra balkarna mot ren tryckspänning. För 
detaljer kring detta hänvisas till dimensioneringsavsnittet. Livförstärkningen i bjälklaget som 
avser stadga balkarna mot tryckspänningar måste sluta tätt mot flänsen, se Figur 6  sidan 9 för 
illustration. På grund av att glapp mellan livförstärkningen och balkflänsen inte tillåts finns risk 
att livmaterialet sväller eller krymper olikt resten av balken vilket kan orsaka skador på balken. 
För att förhindra detta väljs livförstärkningen i samma material som balkens liv och bör förvaras 
tillsammans med balken under en period innan montering sker. Den sistnämnda åtgärden 
medför att livet och livförstärkningen kan antas ha samma fuktkvot varför de sedan kommer att 
krympa och svälla likartat.  

KLIMATSKAL - KÖLDBRYGGOR 
Köldbryggor har beräknats vid anslutningen mellan tak och yttervägg, anslutningen mellan 
bjälklag och yttervägg samt anslutningen mellan grundplatta och yttervägg. Köldbryggorna är 
simulerade i programmet Comsol Multiphysics 4.2a. Metoden för att beräkna köldbryggorna 
innebär att den totala värmeförlusten för respektive snitt fastställs, t.ex. i anslutningen mellan 
bjälklag och yttervägg. Värmeförlusten för snittets homogena konstruktion, exempelvis 
ytterväggen, subtraheras från totala värmeförlusten genom snittet varpå köldbryggan 
identifieras. Se bilaga D för undersökta snitt. De beräknade köldbryggorna kan ses i Tabell 1 på 
nästa sida. 
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Köldbryggor per meter W/m 
Takbalk mot yttervägg 2,20 
Mellan takbalk mot yttervägg 1,40 
Bjälklagsbalk mot yttervägg 2,40 
Mellan bjälklagsbalk mot yttervägg 1,40 
Yttervägg mot bottenplatta 5,70 

Tabell 1. Köldbryggor vid dimensionerande utomhustemperatur. 

Tabell 1 ovan visar de beräknade köldbryggorna per löpmeter vägg vid DUT=-29°C och  
DIT= 20°C. För både tak- och bjälklagsanslutningar fås 2 olika köldbryggor, beroende på om 
undersökt snitt är vid eller mellan upplagda balkar. 

Vid takupplaget är C/C-avståndet 1200 mm mellan balkarna och balkens bredd 45 mm.  Vid 
bjälklagsupplagen är C/C-avståndet 600 mm och balkbredden är även här 45 mm.  Eftersom 
balkarna är smala kan dessa betraktas som punktköldbryggor. Den sammanvägda köldbryggan 
vid bjälklag respektive takanslutning utgörs dock till mycket liten del av balkens 
punktköldbrygga.   

Vid beräkning av effektbehovet för varje rum har hänsyn tagits till de tre köldbryggor som 
beskrivits ovan. Övriga köldbryggor, t.ex. vid fönsteranslutningar är inte beaktade vid 
dimensionering av uppvärmningssystemet. 

FÖNSTERINFÄSTNING 
Vid infästning av fönster är det av stor betydelse att fogen mellan fönsterkarm och yttervägg är 
välisolerad och tät. Vid bristande installationslösning riskeras drag, ökad energiförbrukning och 
fuktskador på grund av kondens i väggen.  

Vid fönsterinfästning i huset används lämpligen inplastade mineralullsremsor för drevning 
(Träguiden, 2012a). I denna konstruktion används Paroc XSI 002 för detta ändamål. För att 
åstadkomma lufttäthet med elastisk fog, används Rockwools bottningslist på 16 mm 
tillsammans med Casco Akrylfogmassa (Theofils, 2012). Fönster- och droppbleck med längd 150 
mm och lutning 15° används för att skydda ytterväggskonstruktionen från regn, se 
fönsterdetaljritning i Bilaga E. 
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2.3 BAKGRUND TILL DIMENSIONERING 
Husets tak och bjälklag bärs av lättbalkar. Motivet till detta är främst att underlätta användandet 
av isolering i taket och installationsdragningar i bjälklaget. Vid dragning av ventilationskanaler 
och avloppsledningar i balkarna har hänsyn tagits till tvärkraftfördelningen i balkarna. Störst 
tvärkraft uppträder vid upplagen, varför ingen åverkan på balkarna görs där.  

På grund av ovan nämnda anledningar till varför lättbalkar används har dessa även fastställda 
mått, lämpliga för användningsområdet. Dimensionering av dessa lättbalkar avser därför 
huvudsakligen kontroll och inte fastställande av dimensioner.  

Kontroll utfördes initialt på lättbalkarna i husets stora pulpettak och på lättbalkarna i bjälklaget. 
På grund av långa spännvidder och mycket hög antagen snölast fanns lättbalkarna i pulpettaket 
vara på gränsen till fullt utnyttjande av draghållfastheten. Vid kontroll av lättbalkarna i 
bjälklaget beaktades ett mycket ogynnsamt lastfall som inte gick att räkna hem, se Figur 5. Detta 
ledde till införandet och därmed även dimensionering av en limträpelare för avlastning, se Figur 
7 på nästa sida. 

 

Figur 5. Principskiss över kritisk punkt i bjälklaget före avlastning. 

Som framgår av principskissen ovan medförde konstruktionen ursprungligen att den 
bjälklagsbalk som befann sig mellan våningarnas väggändar var mycket utsatt. Denna balk 
utsattes för mycket stora tryckspänningar från taklasten.  Livförstärkning på lättbalken utfördes 
enligt Figur 6 varpå livet klarade tryckspänningarna. Flänsvirket i balkens 
ovan- och underkant angreps däremot av samma tryckspänning 
vinkelrätt mot fibrerna vilket gjorde att hållfastheten överskreds med en 
faktor 5,3.  

  

Figur 6. Principskiss över 
livförstärkning av lättbalk. 
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Även med tillåtna deformationer i flänsvirket 
ansågs denna konstruktionslösning mycket 
olämplig varför en pelare av limträ infördes, se 
Figur 7. Limträpelarens dimensioner fastställdes 
med hänsyn tagen till risken för knäckning.  

Som framgår av principskissen uppstår en ny 
kritisk punkt för bjälklagsbalkarna avseende 
tryckkrafter från taklasten. Denna punkt 
kontrollerades och det konstaterades en 
livförstärkt bjälklagsbalk skulle klara 
belastningen. 

 
 
 
 
 
SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN DIMENSIONERING 
 

Konstruktionsdel Typ av belastning Maximal 
utnyttjandegrad 

Lättbalk pulpettak Tryck- och dragspänningar i livet Tryck: 0,79   Drag: 0,11 
 Tryck- och dragspänningar i mitten av flänsarna Tryck: 0,73   Drag: 0,95 
 Spänningar i flänsarnas ytterkant jfr f.m.d 0,63 
 Skjuvspänning i livet 0,55 
 Skjuvspänning i limfogen mellan liv och fläns 0,75 
 Erforderlig upplagslängd (tillgängligt >104mm) 104mm 
 Total momentan nedböjning 2,7mm (Tillåtet 9,6mm) 
 Total slutlig nedböjning i balken efter ca 50 år 5,5mm (Tillåtet 16mm) 

 
Lättbalk bjälklag Tryck- och dragspänningar i livet Tryck: 0,024 Drag: 0,033 
 Tryck- och dragspänningar i mitten av flänsarna Tryck: 0,24   Drag: 0,30 
 Spänningar i flänsarnas ytterkant jfr f.m.d 0,21 
 Skjuvspänning i livet 0,17 
 Skjuvspänning i limfogen mellan liv och fläns 0,24 
 Erforderlig upplagslängd (tillgängligt 195mm) 111mm 
 Total momentan nedböjning 1,8mm (Tillåtet 9,3mm) 
 Total slutlig nedböjning i balken efter ca 50 år 3,6mm (Tillåtet 15.6mm) 

 
Limträpelare Tryckspänning 0,091 

Tabell 2. Sammanställning av resultat från dimensionering. 

Av Tabell 2 framgår att takbalkarna är mycket nära fullt utnyttjande av draghållfastheten i den 
övre flänsen. Se Bilaga G för fullständiga beräkningar med redovisade antaganden. 

Figur 7. Principskiss över kritisk punkt i bjälklaget efter 
avlastning. 
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2.4 MATERIALVAL 

TAKTÄCKNING 
Krav på taktäckning enligt BBR 
Följande avsnitt är ett direkt referat ur Boverkets Byggregler. 
 
5:536 Skydd mot brandspridning från intilliggande tak 
Skydd mot brandspridning till brandcell belägen högre än ett intilliggande tak ska upprätthållas. 
(BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Skyddet kan exempelvis upprätthållas genom en kombination av skyddsavstånd, avskiljande 
konstruktion, skydd mot strålning och obrännbar taktäckning. Exempel på godtagbara lösningar 
kan vara att:  

− Ytterväggen till den högre belägna brandcellen, inklusive fönster, upp till en höjd av fem 
meter ovanför det intilliggande taket ges ett brandmotstånd som motsvarar kravet på 
avskiljande konstruktion. För fönster som utgör mindre än 20 % av berörd yta kan dock 
brandteknisk klass EW 30 accepteras.  

− Det intilliggande taket på ett avstånd av mindre än åtta meter från ytterväggen ges ett 
brandmotstånd motsvarande REI 60.   

− Automatisk sprinkleranläggning installeras i lägre belägna utrymmen (BFS 2011:26). 

5:62 Taktäckning 
Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning 
begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor. Taktäckning 
bör utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lägst klass BROOF (t2) 
på underliggande material av klass A2-s1,d0. Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan 
användas på brännbart underlag på byggnader som är belägna minst 8 m från varandra eller på 
småhus.  Brännbar taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, 
förutom småhus, inom 8 m från en skorsten ansluten till värmepanna med förbränning av fasta 
bränslen. På småhus kan material av lägst klass E användas som taktäckning på tak över 
uteplats, skärmtak eller liknande. Regler om skydd mot brandspridning från intilliggande tak 
finns i avsnitt 5:536 och detta gäller även mellan byggnader (BFS 2011:26). 
 
6:5325 Yttertak och vindsutrymmen  
Allmänt råd  
Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutningen.  
Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid utformningen 
av taket. 
 
8:24 Taksäkerhet 
8:241 Allmänt 

− Yttertak som kan beträdas ska ha skäligt skydd mot halkning och utformas så  
att risken för att trampa igenom takytan begränsas.   

Allmänt råd  
Regler för yrkesmässigt beträdande av tak ges ut av Arbetsmiljöverket. 
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Kommentarer till BBRs krav 
5:536 Skydd mot brandspridning från intilliggande tak 
Detta krav kommer ej påverka huset nämnvärt då det befinner sig längre bort än 8 meter från 
närmaste hus. Önskvärt är dock att taket skall vara motståndskraftigt mot brand. 

5:62 Taktäckning 
Som nämnts ovan ligger huset mer än 8 meter ifrån närmaste hus samt är ett småhus. 
Takmaterialet skall vara av minst klass BROOF (t2). Klassen BROOF (t2) provas ut för brännbara 
taktäckningsmaterial (Nilvér, 2012). Inget av materialen valda för denna utredning klassas som 
brännbara. 

6:5325 Yttertak och vindsutrymmen 
Huset som konstrueras har en minsta taklutning på 14 grader, vilket leder till att de allra flesta 
taktäckningsmetoder kan användas. 

8:241 Taksäkerhet – Allmänt 
Taket kan komma att behöva beträdas då bland annat skorsten kommer att sotas. Detta medför 
att materialet på taket skall vara halksäkert. 

Ytterligare krav 
Vidare anses följande krav vara av betydelse för valet av taktäckningsmaterial: 

− Miljöbedömning 
− Investeringskostnad 
− Estetik 
− Livslängd 
− Minsta taklutning 
− Förekomst/Beprövat 
− Vikt 
− Kunskapskrav för uppförandet/underhållet 

De estetiska kraven är ytterst personliga. Det är viktigt att huset smälter in i närmiljön i och med 
att det är beläget högt på ett mindre berg och därmed väl synligt för omgivningen. Detta medför 
att dova färger på taket är att föredra då dessa inte sticker ut utseendemässigt i samma grad. Det 
är självklart även att föredra om materialet åldras snyggt. Vidare skall taktäckningen passa med 
hustypen samt ha estetiskt tilltalande attribut i sig.  

Valda material och bedömning 
De material som valts för denna jämförelse är stålplåt, tegeltakpannor och betongtakpannor. 
Stålplåten i detta fall avser dubbelfalsad planplåt med underlagstäckning av papp. Vid ett 
pannbelagt tak vilar pannorna på bär- och ströläkt med underlagstäckning av papp. Anledningen 
till att just dessa material valts är att de är väl beprövade samt har ett pris som kan motiveras 
för ett småhusbygge.  

På nästa sida redogörs för hur de olika kraven betygsatts samt de källor som använts för 
betygsättningen: 
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Miljöbedömning 

Material Bedömning Källa Betyg 
Plåttak B (SundaHus, 2009a) 4 
Tegelpanna A (SundaHus, 2008) 5 
Betongpanna B (SundaHus, 2009b) 4 

Tabell 3. Taktäckning - miljöbedömning. 

Miljöbedömningen är grundad på SundaHus miljöbedömningar av produkter. Bedömningen tar 
hänsyn till energiåtgång för att tillverka produkten. Även halten miljö- och hälsovådliga ämnen 
beaktas, de sistnämnda bedöms även i bruksstadiet av produkten. Högst betyg ges till den 
produkt som är mest miljövänlig. 

Investeringskostnad 

Material kr/kvm Källa Betyg 
Plåttak 1248.5 (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 2 
Tegelpanna 555.6 (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 4 
Betongpanna 360.6 (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 5 

Tabell 4. Taktäckning - investeringskostnad. 

I investeringskostnaden är såväl materialkostnaderna som arbetskostnaderna medräknade. 
Kostnader för material samt arbete är endast räknat mellan underlagspappen och ytskiktet 
(underligande konstruktion ej medräknad). Högst betyg ges till alternativet med lägst 
investeringskostnad. 

Estetik 

Material Bedömning Källa Betyg 
Plåttak Bäst Egen bedömning 5 
Tegelpanna Bra Egen bedömning 4 
Betongpanna Mindre bra Egen bedömning 3 

Tabell 5. Taktäckning – estetik. 

Den estetiska bedömningen är grundad på värderingar som är beskrivna tidigare i avsnittet. 
Högst betyg ges till de alternativ som passar bäst in på kraven som ställts. Detta är en mycket 
subjektiv bedömning vilken med lätthet kan medföra varierande resultat. 

Livslängd 

Material Bedömning Källa Betyg 
Plåttak 30-40 år (OmBoende, 2012) 3 
Tegelpanna 40-60 år (OmBoende, 2012) 5 
Betongpanna 40-60 år (OmBoende, 2012) 5 

Tabell 6. Taktäckning - livslängd. 

Högst betyg ges till de alternativ med längst livslängd, då denna kan anses höra ihop med 
faktorer som trygghet, andrahandsvärde och bekvämlighet. Sidan OmBoende är ett samarbete 
mellan Boverket och Konsumentverket. 
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Förekomst/Beprövat 

Material Bedömning Källa Betyg 
Plåttak Relativt vanlig (Gson Engqvist, 2005) 3 
Tegelpanna Mycket vanlig (Gson Engqvist, 2005) 5 
Betongpanna Mycket vanlig (Bärtås, 2011) 5 

Tabell 7. Taktäckning – beprövat. 

Ett vanligt förekommande material är i regel väldokumenterat med avseende på egenskaper och 
erfarenheter. Högst betyg får de alternativ som är mycket vanliga. 

Minsta taklutning 

Material Bedömning Källa Betyg 
Plåttak Minst 1:10 (Björk, 2006) 5 
Tegelpanna Minst 1:4 (Björk, 2006) 3 
Betongpanna Minst 1:4 (Björk, 2006) 3 

Tabell 8. Taktäckning - minsta taklutning 

Med minsta taklutning menas den lägsta lutningen vid vilken aktuellt taktäckningsmaterial kan 
användas. Högst betyg ges till de tak som kan användas till flest lutningar och därmed ställer 
minst krav på husets konstruktion och utformning. Tak som kan användas vid lägre lutningar 
kan även anses vara tätare. 

Kunskapskrav för uppförandet/underhållet 

Material Bedömning Källa Betyg 
Plåttak Kräver fackkunskap (Bärtås, 2011) 1 
Tegelpanna Kan läggas själv, lite svårare än betong (Bärtås, 2011) 3 
Betongpanna Kan läggas själv (Bärtås, 2011) 4 

Tabell 9. Taktäckning - kunskapskrav för uppförandet/underhåll. 

Här bedöms konstruktionens enkelhet, det vill säga hur lätt en lekman själv kan installera denna 
taktyp. Högst betyg ges till de alternativ som är lättast. Detta gäller även vid underhåll av taket. 
Om ett falsat plåttak behöver repareras kan en lekman ej göra detta. Byte av enstaka trasiga 
takpannor kan dock lätt utföras. Plåttak får därigenom lägsta betyg då fackkunskap krävs.  

Vikt 

Material Bedömning Källa Betyg 
Plåttak ρ=7850 kg/m3 t=1mm --> 7,85 kg/m2 (Burström, 2006) 5 
Tegelpanna 30 kg/m2 (Monier, 2012) 3 
Betongpanna 36 kg/m2 (Benders, 2012) 2 

Tabell 10. Taktäckning – vikt. 

Vid bedömning av vikt har endast ytskiktets tyngd beaktats. Underliggande material som papp, 
läkt och spont är ej medräknad. Högre vikt kan anses förknippad med en mer problematisk 
hantering och transport av produkten såväl som högre ställda krav på bärande takkonstruktion. 
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Sammanvägd bedömning 
Betygen för de olika materialen inom respektive område, som redogjorts för ovan, sammanvägs 
till ett slutresultat. Bedömningsområdena viktas baserat på hur viktiga de bedöms vara för 
utförandet av taktäckningen. De viktade betygen för respektive bedömningsområde summeras 
och det material med högst poäng anses vara mest lämpligt. Summan av alla vikter har här valts 
till att bli ett. 

Materialval Plåt Tegelpannor Betongpannor 
Bedömningsområde Vikt Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg 
Miljöbedömning 0,1 4 0,4 5 0,5 4 0,4 
Investeringskostnad 0,1 2 0,2 4 0,4 5 0,5 
Estetik 0,4 5 2 4 1,6 3 1,2 
Livslängd 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 
Vanlighet 0,05 3 0,15 5 0,25 5 0,25 
Minsta taklutning 0,05 5 0,25 3 0,15 3 0,15 
Kunskapskrav för 
att lägga taket 

0,05 1 0,05 3 0,15 4 0,2 

Vikt 0,15 5 0,75 3 0,45 2 0,3 
 SUMMA: 1  4,1  4  3,5 

Tabell 11. Taktäckning – sammanvägd bedömning. 

Taktäckningen kommer således att bestå av stålplåt med dubbelfalsning. Exakt specifikation på 
material som skall ingå är; Plannja planplåt med hardcoat, varmförzinkad stålplåt med ett 
tvåskiktsystem av polyester och grundfärg, svart, underlagspapp YAP 2200. 

FASADMATERIAL 
BBRS-krav 
Nedanstående avsnitt är ett direkt referat ur BBR 2012. 
5:55 Ytterväggar 

Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning (BFS 
2011:26). 
Allmänt råd 
Med begränsad omfattning avses att möjligheten till tillfredställande utrymning och 
brandsläckning bibehålls. Regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader finns i avsnitt 
5:6 (BFS 2011:26). 

5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1 
Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så att  

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller,  
2. brandspridning inuti väggen begränsas,  
3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas,  
4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas. (BFS 
2011:26). 
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Allmänt råd 
Ytterväggskonstruktioner som vid provning enligt SS-EN 13501-2 med brandpåverkan enligt 
kapitel 4.2 (standardbrandkurvan) uppfyller tillämpliga delar av kraven i avsnitt 5:531 på 
avskiljande funktion uppfyller föreskriftens krav i punkt 1. Ytterväggar som enbart innehåller 
material av lägst klass A2-s1,d0 eller som avskiljs på ett sådant sätt att en brand inuti väggen 
hindras från att sprida sig förbi avskiljande konstruktion, uppfyller föreskriftens krav i punkt 2 
på skydd mot brandspridning inuti väggen. Ytterväggar uppfyller föreskriftens krav i punkt 3 om 
de utförs i lägst klass A2-s1,d0. Som alternativ kan kraven uppfyllas genom att ytterväggen kläs 
utvändigt med material i lägst klass D-s2,d2 och om något av följande villkor är uppfyllda  

− byggnaden har högst två våningsplan,  
− beklädnaden, oavsett byggnadens höjd, täcker endast byggnadens bottenvåning,  
− byggnaden har högst åtta våningsplan och förses med automatiskt släcksystem samt att 

ytterväggen i bottenvåningen utförs i material i lägst A2-s1,d0,  
− byggnaden har högst åtta våningsplan och brännbart material av lägst klass D-s2,d2 

endast täcker en begränsad del av fasadytan.  
Ytterväggar bör utformas så att kravet i punkt 4 uppfylls så att risken för nedfallande 
byggnadsdelar, såsom glassplitter, mindre putsbitar och liknande begränsas. 

5:552 Ytterväggar i byggnader i klass Br2 och Br3  
Ytterväggar, i byggnader i klass Br2 och Br3, ska utformas så att brandspridning längs fasadytan 
begränsas (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Fasadbeklädnader bör uppfylla kraven för klass D-s2,d2. (BFS 2011:26). 

5:854 Ytterväggar 
Allmänt råd 
Om synnerliga skäl finns för att inte uppfylla kraven på skydd mot brandspridning längs med 
fasadytan enligt 5:551 bör materialet lägst uppfylla klass D-s2,d2. (BFS 2011:26). 
 
6:53 Fuktsäkerhet   
Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas 
av fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet om 
det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. Fukttillståndet ska 
beräknas utifrån de mest ogynnsamma förutsättningarna. 

6:5324 Väggar, fönster och dörrar   
Allmänt råd  
Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas så att utifrån 
kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. Detsamma gäller för fönster, dörrar, 
infästningar, ventilationsanordningar, fogar och andra detaljer som går igenom eller ansluter 
mot väggen. Väggar av material med byggfukt, och mot vilka väggfasta fuktkänsliga inredningar 
m.m. monteras, bör ges möjlighet att torka ut eller så bör de fuktkänsliga delarna av inredningen 
skyddas. Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 cm 
så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned denna.  Regler om tillgänglighet till 
byggnad finns i avsnitt 3. 

 
  



 
 

17 
 

6:952 Fuktsäkerhet 
Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden skadas av 
fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet, om 
det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. Fuktskadade 
byggnadsdelar som utgör en väsentlig del av byggnadens konstruktion eller karaktär, får ändå 
behållas om andra åtgärder vidtas som skyddar inomhusmiljön från emissioner och 
mikroorganismer. En byggnads lufttäthet ska vara sådan att konvektion av fuktig luft inte 
medför att materialens högsta tillåtna fukttillstånd överskrids. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Ändringens fuktpåverkan på befintliga material och produkter bör kontrolleras genom 
fuktsäkerhetsprojektering. Exempel på byggnadsdetaljer som inte omfattas av kravet på högsta 
tillåtna fukttillstånd för mikrobiell växt avseende påverkan på inomhusmiljön är väl ventilerade 
och dränerade träfasader och yttertaksbeläggningar med fästanordningar, takutsprång och 
andra detaljer utanför fasadlivet. Exempel på åtgärd för att skydda inomhusmiljön från 
emissioner och mikroorganismer kan vara att minska fuktbelastningen och genomföra 
ventilationsåtgärder. Förändringar i omgivning och klimat kan medföra behov av andra tekniska 
utformningar i ändringen än de som finns i den befintliga byggnaden. Sådana förändringar kan 
vara högre grundvattennivå och ökad risk för översvämningar från vattendrag. Regler om 
bärförmåga och beständighet finns i EKS (BFS 2011:26). 

Kommentarer till Boverkets krav 
5:55 
Alla fasadmaterial som här utreds uppfyller detta krav. 

5:551, 5:552, 5:854 
Materialen måste uppfylla brandklassningen D-s2,d2. 

6:5324, 6:952 
Materialet skall vara tätt mot regn samtidigt som fasadkonstruktionen lämpligen bör ha 
luftspalt. Konkret innebär detta att enstegstätade fasader inte bör användas då dessa inte 
medger bortventilering av fukt. 

Ytterligare krav 
Vidare ställs här ytterligare ett antal krav för valet av fasadmaterial. För huset är det redan 
bestämt att detta skall kläs med liggande träpanel. Valet kommer därför endast att baseras på 
val av trämaterial eller behandlingsmetoder för trä. De olika alternativen som utreds här är 
värmebehandlat trä, furfurylerat trä samt vanligt tryckimpregnerat trä. 
Följande krav beaktas: 

− Investeringskostnad 
− Miljöbedömning 
− Estetik 
− Underhållskrav 
− Färgbeständighet 
− Fästdon 
− Brandskydd 
− Hållfasthet 
− Beständighet 
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För tolkning av estetikkriteriet, se taktäckningsutvärderingen ovan. Utöver där nämnda 
aspekter värderas här även materialets utseende i obehandlad form. 

Valda material och bedömning  

Investeringskostnad 

Material Bedömning Källa Betyg 
Furfurylerat trä 3-5 ggr dyrare än tryckimpregnerat 

trallvirke 
(Wålinder, 2012) 1 

Värmebehandlat 
trä 

2-3 ggr dyrare än tryckimpregnerat 
trallvirke 

(Wålinder, 2012) 2 

Tryckimpregnerat 
trä 

Billigast (Wålinder, 2012) 5 

Tabell 12. Fasadmaterial – investeringskostnad. 

Här värderas inte exklusivitet som en faktor, utan billigaste material får högst betyg. 

Miljöbedömning 

Material Bedömning Källa Betyg 
Furfurylerat trä Uppfyller svanenmärkningen, A enligt 

Sundahus 
(Svanen.se, 2012a; 
SundaHus, 2011a) 

5 

Värmebehandlat 
trä 

A eller B enligt Sundahus, finns som 
uppfyller svanen 

(Svanen.se, 2012b; 
SundaHus, 2011b) 

4,5 

Tryckimpregnerat 
trä 

Impregnerat med bland annat koppar 
eller andra metaller 

(Burström, 2006) 2 

Tabell 13. Fasadmaterial - miljöbedömning. 

Här bedöms vilken miljöpåverkan de olika materialen har. Aspekter som bedömts är bland annat 
förekomst av farliga ämnen och metaller samt klimatpåverkan. Bäst betyg ges till de material 
som har minst miljöpåverkan. 

Estetik 

Material Bedömning Källa Betyg 
Furfurylerat trä Snyggt Egen bedömning 5 
Värmebehandlat trä Snyggt Egen bedömning 5 
Tryckimpregnerat trä Okej Egen bedömning 3 

Tabell 14. Fasadmaterial – estetik. 

Materialet bedöms här enligt kriterier som nämnts ovan. 

Färgbeständighet 

Material Bedömning Källa Betyg 
Furfurylerat trä Ej färgbeständigt (Wålinder, 2011) 1 
Värmebehandlat trä Grånar utomhus (Wålinder, 2011) 1 
Tryckimpregnerat trä Åldras utomhus, grånar (Wålinder, 2011) 1 

Tabell 15. Fasadmaterial – färgbeständighet. 
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Fasadmaterialets förmåga att behålla sin ursprungliga färg bedöms. Inget av materialen klarade 
detta på ett tillfredsställande sätt. 

Speciella krav på fästdon 

Material Bedömning Källa Betyg 
Furfurylerat trä Ökar korrosion på fästdon (Wålinder, 2011) 2 
Värmebehandlat trä Ökad korrosion på metaller (Wålinder, 2011) 2 
Tryckimpregnerat trä Marginellt ökad korrosion (Skogsindustrierna, 

2004) 
4 

Tabell 16. Fasadmaterial - speciella krav på fästdon. 

Här utreds huruvida fasadmaterialet ställer krav på speciell infästning. Där så är fallet medför 
fasadmaterialet högre krav på exempelvis spik och hantverkare. 

Hållfasthet 

Material Bedömning  Källa Betyg 
Furfurylerat trä Böjhållfastheten ökar, materialet blir 

sprödare och styvare 
(Träguiden, 2012) 4 

Värmebehandlat 
trä 

Böjhållfastheten minskar, materialet 
blir sprödare men mer styvt 

(Träguiden, 2012) 2 

Tryckimpregnerat 
trä 

I stort sätt samma egenskaper om 
oimpregnerat. 

(Skogsindustrierna, 2004) 3 

Tabell 17. Fasadmaterial – hållfasthet. 

När trä impregneras eller modifieras kan hållfasthetsegenskaperna förändras. De nya 
egenskaperna påverkar möjliga användningsområden varför de bedöms här. Bäst betyg ges till 
de material vars nya egenskaper anses mest användbara. 

Dimensionsstabilitet 

Material Bedömning Källa Betyg 
Furfurylerat trä Ökad dimensionsstabilitet (Edlund, 2006; Träguiden, 2012) 5 
Värmebehandlat 
trä 

Ökad dimensionsstabilitet (Edlund, 2006; Träguiden, 2012) 5 

Tryckimpregnerat 
trä 

Oförändrad (Edlund, 2006; 
Skogsindustrierna, 2004) 

2 

Tabell 18. Fasadmaterial – dimensionsstabilitet. 

Trä är ett hygroskopiskt material som genomgår volymförändring vid förändrade 
fuktförhållanden. En fasad utsätts för förändringar i fukttillstånd och därför är det önskvärt att 
fasadmaterialet bibehåller sin dimension. 
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Beständighet mot mögel 

Material Bedömning Källa Betyg 
Furfurylerat trä 17 dagar (Johansson och Jermer, 2010) 3 
Värmebehandlat trä 7 dagar (Johansson och Jermer, 2010) 2 
Tryckimpregnerat trä 28-31 dagar (Johansson och Jermer, 2010) 5 

Tabell 19. Fasadmaterial – beständighet. 

Det är önskvärt att fasadmaterialet är beständigt mot mögeltillväxt. Här bedöms materialen efter 
presterat resultat vid ett genomfört försök. 

Sammanvägd bedömning 

Materialval Furfurylerat trä Värmebehandlat 
trä 

Tryckimpregnerat 
trä 

Bedömningsområde Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Miljöbedömning 0,1 5 0,5 4,5 0,45 2 0,2 
Investeringskostnad 0,1 1 0,1 2 0,2 5 0,5 
Estetik 0,3 5 1,5 5 1,5 3 0,9 
Färgbeständighet 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 
Fästdon 0,05 2 0,1 2 0,1 4 0,2 
Hållfasthet 0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 
Formbeständighet 0,1 5 0,5 5 0,5 2 0,2 
Beständighet mot 
mögel 

0,15 3 0,45 2 0,3 5 0,75 

Summa: 1  3,65  3,35  3,15 
Tabell 20. Fasadmaterial – sammanvägd bedömning. 

Som framgår av den sammanvägda bedömningen i Tabell 20 ovan, anses furfurylerat trä vara 
mest lämpligt som fasadmaterial. För ytterväggen skall Kebony furu beklädnadsbräda med 
måtten 148 x 22 mm användas. Denna skall spikas upp som liggande, överlappande panel på en 
bärläkt med måtten 38 x 48 mm, även denna av Kebony furu, se bilaga E för ritning. Viktigt är att 
en korrosionsbeständig spik används då furfurylerat trä ökar korrosionen på fästdon och 
metaller. Lämpligt här är till exempel varmförzinkad spik. 

GOLVBELÄGGNING 
BBRS-krav 
Nedanstående avsnitt består av direkta referat ur BBR 2012. 

Skydd mot fall  
Fallolyckor, som är en av de vanligaste olycksformerna, kan förebyggas genom omsorgsfull 
utformning av byggnaden. Man kan t.ex. välja lämpliga golvmaterial, utforma greppvänliga 
ledstänger eller montera stödhandtag vid duschplatserna. För att skydda mot fall finns krav på 
hur trappor, ramper och balkonger ska utformas. Räcken ska skydda mot fall från höga höjder 
och anpassas efter detta. De ska också utformas så att barn inte skadar sig när de klättrar eller 
kryper. Ledstången fungerar som balansstöd, främst för att förhindra fall i trapploppet. Många 
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av de regler som tas upp i avsnittet om skydd mot fall förbättrar samtidigt tillgängligheten och 
användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det gäller t.ex. 
reglerna om kontrastmarkeringar i början och slutet på trapplopp och ledstängernas avslutning 
i trappor och ramper. 

 
5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning 
Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller  
ingå i byggnadsdelar på ett sådant sätt att de  
 är svåra att antända,  
− inte medverkar till snabb brandspridning,  
− inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas,  
− inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå,  
− inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar,  
− inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet.  

Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i 
byggnaden. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Material med lägre brandteknisk klass än D-s2,d0 bör skyddas mot brandpåverkan under 
brandens inledningsskede så att motsvarande brandskydd som ytskikt i brandteknisk klass D-
s2,d0 uppnås. I bostäder i verksamhetsklass 3 och lokaler och bostäder i verksamhetsklasserna 
4 och 5 bör sådana material i byggnadsdelar skyddas av en beklädnad i brandteknisk klass  
K210/B-s1. Exempel på material som bör skyddas är brännbar isolering, skivmaterial eller 
liknande i lägre brandteknisk klass än D-s2,d0. Förutom för utrymningsvägar och särskilda 
lokaler enligt avsnitt 5:522 och 5:523 bör följande ytskikt väljas:   
− I byggnader i byggnadsklass Br1 bör takytor ha ytskikt av brandteknisk klass B-s1,d0, fäst 

på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i brandteknisk klass K210/B-s1,d0. Väggytor 
bör ha ytskikt av lägst brandteknisk klass C-s2,d0.  

− I byggnader i byggnadsklass Br2 bör takytor ha ytskikt av lägst brandteknisk klass C-
s2,d0, fäst på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i brandteknisk klass K210/B-s1,d0. 
Väggytor bör ha ytskikt av lägst brandteknisk klass D-s2,d0.   

− I byggnader i byggnadsklass Br3 bör tak- och väggytor ha ytskikt av lägst brandteknisk 
klass D-s2,d0.   

− I tältbyggnader med ett enkelt skikt dukmaterial bör tak- och väggytor ha ytskikt av lägst 
brandteknisk klass E.   

För mindre byggnadsdelar kan ytskikt utformas i lägre brandteknisk klass dock lägst 
brandteknisk klass D-s2,d0. Mindre byggnadsdelar motsvaras av sådana byggnadsdelar vars 
sammanlagda omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vägg. Exempel på 
sådana mindre byggnadsdelar kan vara dörrblad, dörr- och fönsterkarmar, tak- och golvlister, 
och balkar. Detta gäller dock inte rörisolering. Detsamma gäller för rum i de fall ytskiktet inte 
påverkar utrymningssäkerheten i byggnaden. Detsamma gäller för rörisolering i sådana rum.  
Det kan vara mindre rum om högst 15 m2, t.ex. hygienutrymmen eller bastu. Hisskorg kan 
utformas med ytskikt i brandteknisk klass D-s2,d0 om hisschaktet är placerad i egen brandcell. 
(BFS 2011:26). 
 
  



 
 

22 
 

5:524 Golvbeläggningar  
Golvbeläggningen i   

− utrymningsvägar i byggnader i klass Br1,  
− utrymningsvägar från samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C,  
− brandslussar ska vara utförd med material med begränsad benägenhet att sprida brand 

och utveckla brandgaser. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Golvbeläggning bör utformas i lägst klass Cfl-s1. (BFS 2011:26). 
Golvbeläggningen i   

− samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C,  
− lokaler i verksamhetsklass 6 ska vara utförd med material med måttlig benägenhet att 

sprida brand och utveckla brandgaser. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Golvbeläggning bör utformas i lägst klass Dfl-s1. (BFS 2011:26). 
Golvbeläggningen i avskilda pannrum ska vara utförd med material som inte  
kan antändas. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Golvbeläggning i avskilda pannrum bör utformas i lägst klass A1fl (BFS 2011:26). 

6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt  
6:5331 Vattentäta skikt   
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten 
ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och 
utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och 
bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort 
ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i 
utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara 
vattentäta.  
Allmänt råd  
Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en ångspärr 
och ett vattentätt skikt, bör verifiering ske, t.ex. med fuktsäkerhetsprojektering, av att det högsta 
tillåtna fukttillståndet för materialet inte överskrids. Ånggenomgångsmotståndet hos det 
vattentäta skiktet bör vara större än 1·106 s/m (1,35·1011 m2s·Pa/kg) om man inte vid 
fuktsäkerhetsprojekteringen påvisat att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas. 
Ånggenomgångsmotståndet bör bestämmas vid förhållanden som liknar det aktuella fallet, t.ex. 
mellan 75 % och 100 % RF. En metod för kontroll av fogars vattentäthet hos färdiga tätskikt av 
plastmattor finns i SS 92 36 21. Standarden avser även målade väggytor. För vattentäta skikt 
som utgörs av tätskiktsmassa under eller bakom keramiskt material finns det för närvarande 
ingen lämplig mätmetod för att kontrollera tätheten på det färdiga tätskiktet. Lämpligen utförs 
en okulär kontroll av tätskiktet och dess anslutningar före plattsättning och plattläggning. 
Kontroll av att rätt mängd tätskiktsmassa har applicerats per ytenhet bör dokumenteras. 
Genomföringar och infästningar i vattentäta skikt bör undvikas på ställen som kan bli utsatta för 
vattenbegjutning eller vattenspill. Fogar bör placeras på de ställen som är minst utsatta för 
vattenbegjutning. Vid genomföringar för rör i golvs vattentäta skikt bör tätning ske mot 
rörgenomföring och mot det vattentäta skiktet. Bad- och duschrum är utrymmen där det 
normalt krävs vattentätt skikt på väggar och på golv. Tvättstugor och utrymmen för 
varmvattenberedare samt toalettrum är utrymmen där det normalt krävs ett vattentätt skikt på  
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golvet. Det vattentäta skiktet bör dras upp på vägg. Regler om utbytbarhet finns i avsnitt 2:2 och 
regler om projektering och utförande i avsnitt 2:31.   
 
6:5332 Vattenavvisande ytskikt   
Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög 
luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt. 
Allmänt råd  
Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en ångspärr 
och ett tätt vattenavvisande ytskikt, bör verifiering ske av att högsta tillåtna fukttillstånd för 
materialet inte överskrids. Fogar bör placeras på de ställen som är minst utsatta för vatten. Vid   
genomföringar för rör i golvets vattenavvisande ytskikt bör tätning ske mot rörgenomföring och 
mot underlaget. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare är utrymmen där det 
normalt krävs vattenavvisande ytskikt på väggarna. Även i utrymmen med större fuktbelastning 
än normalt, t.ex. groventréer, bör golv förses med vattenavvisande ytskikt.  

6:5333 Underlag för vattentäta skikt  
Underlag för vattentäta skikt ska vara lämpliga för denna användning. 
Allmänt råd  
Våtrumsgolv med keramiska material och tätskiktsmassa på träbjälklag med skivor eller 
skivkonstruktioner innebär betydligt större risker än då underlaget utgörs av bjälklag med 
större styvhet, t.ex. betong. När tätskiktsmassa läggs på bjälklag bör hänsyn tas till bjälklagets 
och väggarnas inbördes rörelser så att tätskiktet inte påverkas negativt. Detta kan göras t.ex. 
genom att förankringen mellan vägg och bjälklag anpassas efter tätskiktets egenskaper.   
Exempel på hur träbjälklag kan utformas för att få tillräcklig styvhet, finns i RA 98 Hus, avsnitt 
HSD.122. 

8:10:11 Skydd mot fall 
Allmänt råd 
Byggnadsdelar såsom trösklar, stödhandtag i duschutrymmen, kontrastmarkering av trappor, 
golvytor, räcken, ledstänger och motsvarande anordningar bör utformas så att risken för 
fallolyckor begränsas. Trapphusen utgör ofta en väsentlig del av byggnadens kulturhistoriska 
värde. Vid ändringar kan de befintliga trapporna godtas om inga andra ändringar görs i 
trapphuset. De befintliga trappräckena kan också godtas, eventuellt med kompletteringar, om 
säkerheten bedöms bli godtagbar (BFS 2011:26). 

Kommentarer till BBRS-krav 
5:524 
Huset i fråga saknar panna varför kraven som ställs på golvmaterial i pannrummet inte behöver 
beaktas. 

6:5331, 6:5332 
Kraven som ställs här innebär att vattentäta golv måste användas i tvättstuga och badrum. Rådet 
är dessutom att skiktet dras upp en bit på väggen. Vad gäller köket där risk för stänk föreligger 
ska ett vattenavisande ytskikt finnas på golvmaterialet, om detta inte är vattenavisande i sig. 

6:5333 
Vid användning av t.ex. klinker på träbjälklag där större rörelser kan förekomma ställs speciella 
krav på konstruktionens utformning. 
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8:10:11 
Oavsett golvmaterial bör golven utformas med hänsyn till halkrisk. Detta medför att 
golvmaterial med naturlig friktion är önskvärt. 

Ytterligare krav 
Vidare anses nedanstående aspekter vara betydelsefulla vid valet av golvmaterial: 

− Investeringskostnad 
− Miljöbedömning 
− Estetik 
− Lämpligt med radiatorsystem 
− Förekomst/Beprövat 
− Halksäkerhet 
− Våtrumsanpassade 

 
De estetiska kraven på golvbeläggningen innebär här att materialet är relativt neutralt till 
utseendet och passar stilmässigt i ett modernt hus. Vad som menas med detta är ytterst 
personligt och avspeglas i betyget. 
 
Bedömning 
Investeringskostnad 
Material Bedömning Källa Betyg 
Ekparkett 418,70 kr/kvm (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 3 
Klinker 821,50 kr/kvm (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 1 
Plastmatta 212 kr/kvm (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 5 

Tabell 21. Golvbeläggning - investeringskostnad. 

Bedömningen grundar sig på samma aspekter som i tidigare materialval. 

Miljöbedömning 

Material Bedömning Källa Betyg 
Ekparkett A eller B (SundaHus, 2009c) 4,5 
Klinker A eller B (SundaHus, 2004) 4,5 
Plastmatta C (SundaHus, 2011c) 1 

Tabell 22. Golvbeläggning - miljöbedömning. 

För bedömningsaspekter, se taktäckningsavsnittet. 

Estetik 

Material Bedömning Källa Betyg 
Ekparkett Snyggast Egen bedömning 5 
Klinker Snyggt Egen bedömning 4 
Plastmatta Inte alls snyggt Egen bedömning 1 

Tabell 23. Golvbeläggning – estetik. 

Här bedöms de olika materialen enligt de krav som beskrivit ovan. 
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Lämpligt med radiatorsystem 

Material Bedömning Källa Betyg 
Ekparkett 0,13 W/mK (Jóhannesson och Gudmundsson, 2011) 5 
Klinker 0,6 W/mK (Jóhannesson och Gudmundsson, 2011) 2 
Plastmatta 0,17 W/mK (Jóhannesson och Gudmundsson, 2011) 4 

Tabell 24. Golvbeläggning - lämpligt med radiatorsystem. 

Hög värmekonduktivitet är förenat med en kall känsla på golvet. Eftersom golvvärme ej finns 
installerat i huset bör material med låg värmeledningsförmåga användas för att inte upplevas 
som kalla. Högst betyg ges till material som har låg värmeledningsförmåga. 

Vanlighet/förekomst/beprövat 

Material Bedömning Källa Betyg 
Ekparkett 20,7 % av halvhårda och mjuka golv år 

2000 
(Burström, 2006) 5 

Klinker Väl beprövade, etablerade och vanliga i 
byggprocessen. 

(Byggkeramiska rådet, 
2008b) 

4 

Plastmatta 33 % av halvhårda och mjuka golv år 
2000 

(Burström, 2006) 3 

Tabell 25. Golvbeläggning – beprövat. 

Vanligt förekommande material tenderar att vara väl beprövade och dokumenterade. Höga 
betyg ges till de material som är mycket vanliga. 

Halksäkerhet 

Material Bedömning Källa Betyg 
Ekparkett Med olja fås ett relativt halksäker golv. (Rappgo, 2012) 3 
Klinker Kan fås med mycket bra halkskydd 

med olika glasering eller ytbehandling 
(Byggkeramiska Rådet, 2008; 
Burström, 2006) 

5 

Plastmatta Halksäkerheten är i allmänhet 
tillfredsställande, kan nedsättas av vax 
eller liknande. 

(Burström, 2006) 3 

Tabell 26. Golvbeläggning – halksäkerhet. 

Halksäkerhet är viktigt, se BBRs krav ovan. 

  



 
 

26 
 

Våtrumsanpassade 

Material Bedömning Källa Betyg 
Ekparkett Anisotropa fuktrörelser, risk för 

mögel- och rötangrepp i fuktiga 
miljöer. 

(Burström, 2006) 1 

Klinker Kan ha låg vattenabsorbtion. Kan 
användas i våtrum. BBV 

(Byggkeramiska Rådet, 2010; 
Byggkeramiska Rådet, 2008; 
Burström, 2006) 

5 

Plastmatta Låg ånggenomsläpplighet, används 
mycket ofta i våtutrymmen. 

(Burström, 2006) 5 

Tabell 27. Golvbeläggning – våtrumsanpassande. 

BBR ställer krav på golvmaterialet då detta används i våtrum eller tvättstuga. Här bedöms 
materialen utifrån sin lämplighet i fuktiga miljöer. 

Materialval  Ekparkett  Klinker  Plastmatta 
Bedömningsområden Vikt Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg 
Miljöbedömning 0,1 4,5 0,45 4,5 0,45 1 0,1 
Investeringskostnad 0,1 3 0,3 1 0,1 5 0,5 
Estetik 0,4 5 2 4 1,6 2 0,8 
Anpassat till radiatorsystem 0,2 5 1 2 0,4 4 0,8 
Vanlighet/Förekomst/Beprövat 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 
Halksäkert 0,1 3 0,3 5 0,5 3 0,3 
Våtrumsanpassning 0,05 1 0,05 5 0,25 5 0,25 
Summa 1  4,3  3,5  2,95 

Tabell 28. Golvmaterial - Sammanvägd bedömning. 

Ur Tabell 28 framgår att ekparketten är det föredragna materialet. På grund av BBRs krav kan 
detta dock inte väljas i badrum och tvättstuga. För alla rum utom dessa används ekparketten 
Kährs Ek Erve 3-stav. 

I badrummen väljs CC Höganäs klinkerplatta Pastel Golv,  333 x 333 x 8 mm, kulör: Chocolate 
floor. 

I tvättstugan väljs Novilon Scandinavia plastgolv med svartvitt rutat mönster. 
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2.5 INSTALLATIONER 

VENTILATIONSBEHOV 
Husets ventilation är dimensionerad i enighet med de krav som Boverket ställer enligt BBR 
2002, 6:23. Tre beräkningar utfördes varpå det konstaterades att dimensionerande 
ventilationsbehov uppstod vid kravet på 0,5 oms/h. 0,5 oms/h motsvaras av kravet på 0,35 l/ 
m2s som gäller vid en takhöjd på 2,5 m. Takhöjden i vissa delar av huset överstiger 2,5 m varför 
0,5 oms/h används. Dimensionerande ventilationsflöden för varje rum kan ses i Tabell 29.  

Tilluft Frånluft l/s 
Entréplan  

Vardagsrum  9,5 
Hall och 
korridor 

 10,0 

Sovrum  8,0 
Arbetsrum  8,0 

 Badrum 15,0 
 Kök 15,0 
 Tvättstuga 20,5 
Övervåning  

TV-rum  10,0 
Mästersovrum  12,0 
Sovrum  8,0 

 Badrum 15,0 
Summa tilluft 65,5 
Summa frånluft 65,5 

Tabell 29. Ventilationsflöden. 

UTFORMNING AV VENTILATIONSSYSTEMET 
Huset ventileras med ett FTX-aggregat från Enervent av modell Greenair Pingvin med angiven 
årsverkningsgrad på 80 %. Formatet på detta aggregat är b x h x d= 580 x 537 x 500 mm med 
kanalanslutningsdiameter 160 mm.  

Frånluften från spisfläkten är inte integrerad i FTX-aggregatet och saknar därmed 
värmeåtervinning. Bakgrunden till detta är de ökade krav på främst underhåll som matoset 
antas ställa på ventilationssystemet. 

Ventilationsaggregatet är placerat på övervåningen 
angränsande den yttervägg som medför nära på centrisk 
placering i huset, se Figur 8. Ventilationsaggregatets placering 
medför kortast möjliga kanaldragningar samtidigt som 
tillgängligheten är mycket god vilket underlättar såväl 
underhåll, reparationer och eventuell framtida komplettering 
av systemet. En här ej utritad vägg, vinkelrät mot 
badrumsväggen, döljer ventilationssystemet. 

Ventilationskanalerna kan med fördel ledas i bjälklag- och 
takkonstruktionen tack vare användandet av lättbalkar. Dessa 

Figur 8. FTX-aggregatets placering. 
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balkar bibehåller önskad funktion trots de ingrepp i livet som  
krävs för dragningen (Norlin, 2012). Ventilationskanalerna är dimensionerade för att undvika 
störande buller till följd av för höga hastigheter. Dimensionerande hastigheter i denna aspekt är 
1-3 m/s i närheten av don, 3-5 m/s i horisontella fördelningsledningar och 5-6 m/s i kanaler och 
schakt (Eriksson, 2012).  

Figur 8 nedan visar en principskiss över FTX-systemet utformning:
 

 

Figur 9. Principskiss ventilationssystem. 

INJUSTERING AV VENTILATIONSSYSTEMET 
För att bestämma aktuell fläktinställning måste sträckan med störst tryckfall identifieras och 
tryckfallet där beräknas. Det största tryckfallet för till- och frånluftsträckorna blir 
dimensionerande för ventilationsaggregatets till- och frånluftsfläkt. Vid tryckfallsberäkning 
beaktas följande aspekter: 

− Tryckfall orsakat av friktion mot rörvägg 
− Tryckfall orsakat av krökar 
− Tryckfall orsakat av T-rör 
− Tryckfall över till- och frånluftsdon      

 
Tryckfall orsakat av friktion mot rörvägg bedöms med hjälp av Bild 16:22 i boken 
”Installationsteknik – Introduktion, Samordning med byggnaden, Värme, Ventilation”, skriven av 
Elisabeth Mundt och Tor-Göran Malmström (Mundt & Malmström, 2008). Bild 16:23 i samma 
bok har använts för att bedöma tryckfallet orsakat av krökar. För tryckfall i T-rör, se bilaga H. 
Vid injustering av valda don STQA, VST-10, GPDF-100 samt KGFC-100 har respektive 
donmodells broschyr använts (Fläktswoods, 2011a;Fläktwoods, 2007; Fläktwoods 2011b; 
Fläktwoods 2011c).  



 
 

29 
 

Vid injustering av systemet justeras tryckfallet över donet i den dimensionerande sträckan till 
40 Pa på tilluftssidan och 80 Pa på frånluftssidan. Bakgrunden till varför tryckfall av denna 
storlek bör användas är att systemet inte ska påverkas nämnvärt av tryckskillnader orsakade av 
t.ex. vind (Eriksson, 2012a). Resterande sträckor justeras därefter in till samma tryckfall som 
den dimensionerande sträckan med hjälp av donen, inga stamspjäll används alltså. Störst 
tryckfall för tilluften beräknades till 82 Pa. Störst tryckfall för frånluften beräknades till 116 Pa. 
Dessa värden är inklusive den doninställning som nämnts ovan. Tilluftsfläkten ställs in på 75 % 
och frånluftsfläkten på 69 %. Resultatet och fläktinjusteringen kan ses i Bilaga C. 

KASTLÄNGDER 
Vid drift av ventilationssystemet uppstår hastighetsfördelningar i rumsluften till följd av till- och 
frånluftsdonens placering, utformning och injustering. Denna hastighetsfördelning är av intresse 
för såväl det önskvärda ventilationsresultatet som för oönskat drag- och buller. 

Frånluftsdonen kan här helt försummas då deras påverkan på rummets lufthastighet är mycket 
liten i andra fall än vid mycket stora flöden, t.ex. vid forcerat flöde via spisfläkten (Mundt & 
Malmström, 2008). 

Tilluftsdonens påverkan är däremot betydligt större. Formen  på- och utformingen av donet 
avgör tilluftens formation i rummet. I huset är tilluftsdonen av modell VST010 med luftriktare i 
samtliga rum utom i det mindre sovrummet på övervåningen där donet är av modell STQA100 
(Fläktwoods, 2007; Fläktswoods, 2011a).  

Tilluftsdonen VST010 har tallriksform (Fläktwoods, 2007). Då tilluftsdonet är i vardagsrummet 
är placerat i taket på över fyra meters  höjd kommer så kallad coandaeffekt att uppstå om luften 
tillåts lämna donet i radiell riktning (Mundt & Malmström, 2008). Inblandning av rumsluft i 
strålen kommer att pressa denna mot taket och då större densitetsskillnader på grund av 
temperaturdifferens inte föreligger är det mycket tveksamt om strålen skulle nå vistelsezonen 
på tillfredsställande sätt. Det sannolika är att otillfredsställande luftomblandning sker, varför 
justering bör göras i donet så att kastriktningen överstiger 30 grader mot taket. Av 
principskissen enligt 10 på nästa sida, framgår att luften som då lämnar donet sammanstrålar till 
en konisk form som rör sig i vertikal riktning mot golvet och med en utbredningsvinkel på cirka 
22 grader (Mundt & Malmström, 2008). 
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Figur 10. Principskiss kastlängd i vardagsrummet. 

Kastlängden L0,2 anger det avstånd efter vilket luftens hastighet reducerats till 0,2 m/s och kan i 
vardagsrummet avläsas till cirka 1,2 m vid ventilationsflödet 9,5 l/s (Fläktwoods, 2007). På 
grund av takhöjden i vardagsrummet i kombination med det lutande taket är det sannolikt att 
varm luft från radiatorer stiger och bildar ett skit av varmluft i den del av rummet där donet är 
placerat. Även detta är ett starkt argument till att eftersträva vertikal stråle, ty omblandningen 
förstärks.  

För tilluftsdon av denna modell placerade i andra delar av huset med lägre takhöjd bör justering 
istället göras i syfte att erhålla radiell stråle. Här kommer kastlängderna att variera från cirka 
0,85 m till 1,3 m (Fläktwoods, 2007). I de rum där tilluftsdonet är placerat i tak nära vägg 
kommer luftstrålen att söka sig via väggen mot golvet samtidigt som luften blandas med 
rumsluft. Då ventilationsflödena är förhållandevis låga i relation till donets kapacitet undviks 
höga utgångshastigheter, varför luftflöden som når vistelsezonen inte bör orsaka besvär. På 
nästa sida visas i Figur 11 en principskiss över kastlängder och formation på entréplan.  
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Figur 11. Kastlängder på entréplan. 

I det mindre sovrummet på övervåningen är tilluftsdonet ett väggmonterat don av modell 
STQA100. Tilluftsdonet placeras högt på väggen vilket även här medför coandaeffekt där luften 
pressas mot taket. Justeringen på donet görs genom att antalet öppna hålrader i gallret regleras 
varpå kastlängden, L0,2, kan anpassas. Denna typ av don med placering nära taket medför en 
utbredning i bredd motsvarande 0,6∙L0,2 och i höjd motsvarande 0,07∙L0,2 (Fläktswoods, 2011a).  

 

För sovrummet medför detta en 
lämplig kastlängd på cirka 2,5 meter. 
Detta medför en spridning i bredd 
motsvarande ca halva rumsbredden 
samtidigt som flödets hastighet inte 
bör orsaka drag i vistelsezonen, se 
Figur 12. 

 

 

  

Figur 12. Kastlängder på övervåning. 
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EFTERKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEMET 
Efterkontroll av ventilationssystemet för huset görs här med en så kallad spårgasmetod i syfte 
att åskådliggöra funktionen hos systemet. Här görs förenklade antaganden som innebär att 
spårgasen, t.ex. lustgas, tillförs huset och antas blanda sig fullständigt med luften i huset. Vidare 
antas att föroreningen inte är pågående, att förekomsten av föroreningen i uteluften är noll samt 
att husets läckluftflöde är försumbart. Ursprunglig koncentration av spårgas är 500 ppm i början 
av kontrollen och sjunker enligt sambandet: 

𝐾 = 𝑒−𝑛𝑡�𝐾0 − 𝐾𝐽� + 𝐾𝐽     (2.1) 

Tabell 30 nedan redovisar variabelförteckning:  

�̇�𝑓 Forcerat flöde (m3/h) 665,8 
�̇�𝑔 Grundflöde (m3/h) 235,8 
V Husets volym (m3) 488,7 
ng Oms/min grundflöde 0,008 
nf Oms/min forcerat flöde 0,023 
K Koncentration av spårgas i huset (ppm)  
K0 Koncentration av spårgas i huset vid t=0 (ppm) 500 
KJ Jämviktskoncentration då ingen spårgas finns i uteluften 0 
t Tiden under spårgastestet (min)  

Tabell 30. Variabelförteckning spårgasmätning. 

Av tabellen framgår att husets luftomsättning, ni, är omräknad till minuter istället för timmar. 
Detta görs med hänsyn till önskvärd upplösning i resultatet av spårgastestet. Som framgår av 
Tabell 29 tidigare i detta avsnitt har husets två badrum ett ventilationsgrundflöde på 15 l/s 
vilket medför att forcering av luftflödet inte finns i dessa rum. Det är endast i köket som forcerat 
flöde finns och då i form av spisfläkten. Spisfläkten är av märket Electrolux och modell 
EFC650X/S med högsta forcerade luftflöde 430 m3/h, se Bilaga H. Figur 13 visar resultatet av 
spårgastestet. 

 

Figur 13. Resultat av simulerad spårgasmätning. 
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Av diagrammet framgår att en jämt fördelad förorening kan antas reducerad till omkring 20 % 
av ursprunglig koncentration efter cirka tre timmar vid normala ventilationsförhållanden. Vid 
forcerat flöde med hjälp av spisfläkten uppnås samma reducering på drygt en timme.  

Vid efterkontroll med spårgasmätning bör således värden enligt Tabell 31 uppmätas om husets 
ventilation presterar som önskat: 

Tid (min) Koncentration vid 
grundflöde (ppm) 

Koncentration vid 
forcerat flöde (ppm) 

30 393 253 
60 309 128 

120 191 32.8 
Tabell 31. Riktvärden vid spårgasmätning. 

I det fall som husets ventilation är lägre än önskat kommer högre värden att uppmätas.  
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TAPP- OCH SPILLVATTENBEHOV 
Vid dimensionering av tappvatteninstallation är det viktigt att identifiera vilka flöden av varm- 
respektive kallvatten som skall finnas i de olika rummen, samt vilket spillvattenflöde dessa ger 
upphov till. För huset i fråga sammanställdes Tabell 32: 

Kök 

Tappvatten KV VV Spillvatten 
Diskbänk 0,2 0,2 Diskbänk 0,6 
Diskmaskin 0,2 - Diskmaskin 0,6 
∑Kök Tappvatten 0,4 0,2 ∑Kök Spillvatten 1,2 

Badrum nere 

Tappvatten KV VV Spillvatten 
Tvättställ 0,2 0,2 Tvättställ 0,6 
Toalett 0,1 - Toalett 1,8 
Dusch 0,2 0,2 Dusch 1,5 
∑Badrum nere 
Tappvatten 

0,5 0,4 ∑Badrum nere 
Spillvatten 

3,9 

Badrum uppe 

Tappvatten KV VV Spillvatten 
Tvättställ 0,2 0,2 Tvättställ 0,6 
Toalett 0,1 - Toalett 1,8 
Badkar 0,3 0,3 Badkar (GB) 1,5 
Dusch 0,2 0,2 Dusch (GB) 1,5 
∑Badrum uppe 
Tappvatten 

0,8 0,7 ∑Badrum uppe 
Spillvatten 

5,4 

Tvättstuga 

Tappvatten KV VV Spillvatten 
Diskbänk 0,2 0,2 Diskbänk 0,9 
Tvättmaskin 0,2 - Tvättmaskin 1,2 
Tappventil 0,2 - Tappventil - 
∑Tvättstuga 
Tappvatten 

0,6 0,2 Golvbrunn 1,5 

   ∑Tvättstuga 
Spillvatten 

2,1 

Tabell 32. Normflöden i l/s enligt VVS företagens Teknikhandbok (VVS Företagen, 2012). 

 
Servisledningen för tappvatten kommer in i tvättstugan och ansluter till vattenmätaren 
omsluten av avstängningsventiler. Servisledningen för tappvattnet kommer att vara i PEX-plast 
medan kopplings- och fördelningsledningar inne i huset utgörs av kopparledningar.  
Tappvattnet värms av en bergvärmepump, också belägen i tvättstugan. Flödet i en enskild 
fördelningsledning som endast servar kall- eller varmvatten sätts till maximalt 0,7 l/s (VVS 
Företagen, 2012). Servisledningen dimensioneras för ett maximalt normflöde på 1,6 l/s, där 0,7 
l/s av dessa är kallvatten, 0,7 l/s är varmvatten och 0,2 l/s för gårdsbevattning.  
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TRYCKFALLSBERÄKNING AV SERVISLEDNINGEN 
Normflödet i servisledningen för huset är 1,6 l/s. Vid tryckfallsberäkning av systemet används 
inte normflödena utan det sannolika flödet i ledningen. För ett normflöde på 1,6 l/s blir det 
sannolika flödet i servisledningen 0,6 l/s (VVS Företagen, 2012). Hastigheten i servisledningen 
bör ligga mellan 1,5 och 2 m/s (Eriksson, 2012b). Då hastigheten och flödet är känt kan 
nomogram användas för att bestämma dimension och tryckfall per meter för servisledningen. 
Vald servisledning för tappvattnet är av dimension 32 x 2,4 mm och i PEX-plast. Tryckfallet 
uppgår till 650 Pa/m. Ledningens längd utgår från att anslutningspunkten befinner sig 4 meter 
under marknivå vid tomtgränsen mot gatan, se Bilaga E för situationsplan. Disponibelt tryck i 
anslutningspunkten är 550 kPa. Eftersom tappvattensystemet inte är slutet måste även tryckfall 
på grund av höjdskillnad beaktas. För att beräkna detta tryckfall används följande samband: 

∆𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ∆ℎ     (2.2) 

där, 
ΔP är förändringen i tryck (Pa) 
g är jordens tyngdacceleration (9,81 m/s2) 
𝜌 är vattnets densitet (1000kg/m3) 
Δh är skillnaden i höjdled (m) 

Det totala tryckfallet i servisledningen baserat på friktionstryckfall och höjdtryckfall, beräknades 
till 117,7 kPa. För fullständig beräkningsgång se Bilaga C. 

TRYCKFALL I KOPPLINGS- OCH FÖRDELNINGSLEDNINGAR 
Dimensionering utförs i tre steg: 

1. Dimensionering av kopplingsledningar enl. tabell med hänsyn till tryckstötar och flöde i 
ledningarna (VVS Företagen, 2012). 

2. Dimensionering av fördelningsledningar enl. tabell med hänsyn till flöde samt 
kopplingsledningars storlek (VVS Företagen, 2012). 

3. Kontroll av kranen närmast respektive längst bort från servisledningen. Flödet bör ligga i 
intervallet 0,14-0,24 l/s (Eriksson, 2012b). Viktigt här är att jämföra med kranens 
”arbetskurva”.  

I Bilaga C återfinns dimensionering av ledningar enligt punkt ett och två ovan. 

Punkt tre ovan grundar sig i att kranen närmast servisledningen riskerar att få för stort 
tappkallvattenflöde på grund av för högt tryck. Kranen längst bort riskerar däremot att få för 
lågt varmvattenflöde då varmvattenberedaren ökar tryckfallet. Även vid denna 
tryckfallsberäkning används sannolika flöden. Det sannolika flödet i fördelningsledningarna 
beror av vilken typ av kran som är ansluten. Högst flöde erhålls då badkar finns anslutet 
(Eriksson, 2012b). Då flöden och rördimensioner är kända kan nomogram användas för att 
bestämma friktionstryckfall per meter i rören. Total tryckförlust för respektive tappställe är 
summan av tryckfallet i servisledningen, kopplings- och fördelningsledningarna samt 
höjdtryckfallet. 
För kranen närmast beräknades det totala tryckfallet för kallvatten till 143,2 kPa och för 
varmvatten 166,8 kPa. Av ursprungligt disponibelt tryck (550 kPa) återstår således 406,8 kPa 
respektive 383,2 kPa. En kran som passar dessa specifikationer är FM Mattson FMM 9116-0000, 
se Figur 14 på nästa sida: 
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Figur 14. Tryckfall FM Mattson blandare FMM 9116-0000 (FM Mattson, 2012a). 

Som framgår av figuren läses arbetstrycken för kall- och varmvatten av. Dessa svarar i denna 
blandare mot ett flöde inom intervallet 0,14-0,24 l/s och kan därför anses godkända (Eriksson, 
2012b). Beträffande kranen på övervåningen är kallvattenarbetstrycket 362,1 kPa och för 
varmvattnet 333,9 kPa. Beräkningar och avläsning för dessa tryck kan ses i Bilaga C. 

UTFORMNING AV SPILLVATTENSYSTEM 
Spillvattenledningarnas dimension och fall bestäms med hänsyn till följande parametrar: 

1. Om ledningen är luftad eller ej. 
2. Normflödet i ledningen. 
3. Om WC finns ansluten. 

Om WC ansluts till spillvattenledningen skall minsta dimension vara 100 mm. Samtliga 
spillvattenledningar är luftade via en luftningsledning som återfinns i schaktet mellan de två 
badrummen. Luftningsledningen går ut ovanför taket och dimensionerande utomhustemperatur 
är lägre än -18 °C. Detta leder till att dimensionen på luftningsledningen blir 100 mm (Eriksson, 
2012b). Största ledningsdimension i huset är 100 mm.  Se Bilaga C för tabell över samtliga 
spillvattenledningars dimensioner, normflöden, längd och fall.  

Av tabellen nämnd ovan framgår att ledningsdimensionerna, i kombination med de 
höjdskillnader som kravet på fall medför, innebär att förläggning i betongplattan inte är möjlig. 
Spillvattenledningarna på bottenvåningen är därför förlagda under betongplattan, i 
mineralullsskiktet. Detta bör inte orsaka problem relaterade till förfrysning av ledningarna 
(Gudmundsson, 2012). Då spillvattenledningarna här kommer att förläggas innan plattan gjuts, 
finns viss risk för deformation av mineralullen. På grund av denna osäkerhetsfaktor är det 
lämpligt att öka lutningen på dessa spillvattenledningar något.  
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Spillvattenledningarna på övervåningen är förlagda i bjälklaget. De leds via schaktet i 
badrummet till tvättstugan på bottenvåningen, där de sammanstrålar och ansluter till 
bottenvåningens rör, se Bilaga E för ritning. 

ENERGIBEHOV 
Huset är mycket välisolerat och direkt jämförbart med ett passivhus i denna aspekt.  Vid 
beräkning av husets totala energibehov används gradtimmar för Kiruna och referenstemperatur 
15°C.  Traditionellt används 17 °C men då huset är mycket välisolerat kan mer intern värme 
tillgodoräknas varför 15 °C används (Eriksson, 2012c). Följande samband används för beräkning 
av husets totala energianvändning under ett år: 

𝑄 = ��̇�𝑇 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (1 − 𝜂) + ∑𝑈𝐴 + 𝑀𝑢̇ ∙ 𝑐𝑝� ∙ 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑟   (2.3) 

Där, 
Q är årligt energibehov (Wh) 
�̇�𝑇 är massflödet för tilluften (kg/s) 
𝑐𝑝 är luftens värmekapacitet (4200 kJ/kgK) 
𝜂 är FTX-aggregatets verkningsgrad 
∑𝑈𝐴 är summan av klimatskalets U-värde gånger invändig area (W/K) 
𝑀�̇� är läckluftsflödet, här antas 0,08 oms/h läcka (kg/s)(Eriksson, 2012c) 
Skorr= Gradtimmar för Kiruna (150240 °h) 
 
Det totala uppvärmningsbehovet för huset beräknades med Ekvation 2.3 till 13,85 MWh/år. 
Utöver detta adderas energibehovet för tappvarmvatten. Här beräknas energianvändningen för 
tappvarmvatten med ett schablonsvärde på 800 kWh/år per person och år beräknat på fem 
personer (Sveby, 2009). Det totala energibehovet för huset beräknades till 17,85 MWh/år. Med 
hänsyn tagen till en ungefärlig årsmedelvärmefaktor, COP=3, för bergvärmepumpen blir 
energibehovet för huset 5,95 MWh/år. Husets tempererade area, Atemp, är 184 m2. Totalt åtgår 
32,34 kWh/m2, vilket ligger väl under Boverkets krav på energianvändning för ett hus i Kiruna.  

UTFORMNING AV VÄRMESYSTEM 
Som uppvärmningskälla för huset används en bergvärmepump från Nibe, av modell Fighter 
1250. För att distribuera värmen i huset används ett vattenburet radiatorsystem. 
Framledningstemperaturen är 55 °C och temperaturfallet över radiatorn är 15 °C. 
Bergvärmepumpen är placerad i tvättstugan. På entréplan förläggs radiatorledningarna dels i 
plattan och dels på varierande höjd längs med väggarna. Radiatorerna på övervåningen ansluts 
via ledningar som löper via schaktet i badrummen. Inga skarvar förläggas dolda  för att 
säkerställa att läckage lättare ska upptäckas. Ledningarna förläggs synligt på övervåningen med 
undantag för sträckan mellan badrum och sovrum, se ritning i Bilaga E samt Figur 15 på nästa 
sida för principskiss. 
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Figur 15. Principskiss radiatorsystem. 

Radiatorerna placeras i den mån det är möjligt under fönster för att motverka kallras och 
kallstrålning. Alla radiatorer är valda av samma fabrikat och modell, däremot varierar storleken 
med effektbehovet och antal fönster i de olika rummen. 

BERÄKNING AV EFFEKTBEHOVET 
För att dimensionera radiatorsystemet behöver effektbehovet i varje rum fastställas vid 
dimensionerande ute- och inomhustemperatur. Husets stomme är byggd i träreglar varför huset 
betraktas som en lätt konstruktion. Dimensionering sker därför efter enligt EUT1 + 4 °C. Huset 
är beläget i Kiruna, varför DUT är -29 °C. Dimensionerande inomhustemperatur väljs till 20 °C. 
Effektbehovet ges av följande samband: 

�̇� = ��̇�𝑇 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (1 − 𝜂) + ∑𝑈𝐴 + 𝑀�̇� ∙ 𝑐𝑝� ∙ �𝜃𝑖,𝑑𝑖𝑚 − 𝜃𝑢,𝑑𝑖𝑚�  (2.4) 
där, 

�̇� är effektbehovet (W) 
�̇�𝑇 är massflödet för tilluften (kg/s) 
𝑐𝑝 är luftens värmekapacitet (kJ/kgK) 
𝜂 är FTX-aggregatets verkningsgrad 
∑𝑈𝐴 är summan av klimatskalets U-värde gånger invändig area (W/K) 
𝑀�̇� är läckluftsflödet, här används 0,08 oms/h läcka (kg/s) (Eriksson, 2012c) 
𝜃𝑖,𝑑𝑖𝑚 är dimensionerande inomhustemperatur (20 °C) 
𝜃𝑢,𝑑𝑖𝑚 är dimensionerande utomhustemperatur enligt EUT1 + 4°C för Kiruna ( -29°C). 

Den area som används i Ekvation 2.4 ovan avser den invändiga arean på respektive byggnadsdel 
som vetter mot utsidan. För radiatorsystemets dimensionering används inte termen �̇�𝑇 i 
Ekvation 2.4. Luften som tillförs rummen är värmd i FTX-aggregatets eftervärmare, vilket 
medför att radiatorerna inte behöver värma denna luft.  
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Vid beräkning av husets totala effektbehov summeras effektbehovet för rummen beräknat med 
Ekvation 2.4, inklusive �̇�𝑇 . Se Bilaga C för varje rums effektbehov och för husets totala 
effektbehov. 

VAL AV RADIATOR 
För detta hus används samma modell på radiator i alla rum. Det fabrikat som valts är 
Thermopanel och radiatormodellen V4. För att bestämma radiatorstorlek och antal 
konvektionsplåtar används tabellen i Bilaga C. I Tabell 33 följer en sammanställning av de olika 
rummens valda radiatorer:  

Rum Effektbehov 
(W) 

Vald 
radiator 

Radiatorns 
effekt (W) 

L x H 
(m) 

Installerad 
effekt 
(W) 

Nedervåning 
Vardagsrum 879 TP11 439 1,8 x 0,3 878 
Sovrum nedervåning 238 TP21 241 0,7 x 0,3 241 
Hall och korridor 527 TP33 523 0,7 x 0,4 523 
Kök 1104 TP22 377 0,7 x 0,4 1131 
Arbetsrum 233 TP33 239 0,4 x 0,3 239 
Toalett nedervåning 111 TP11 98 0,4 x 0,3 98 
Tvättstuga 386 TP11 386 1 x 0,5 386 
Övervåning 
Mästersovrum 305 TP11 154 0,4 x 0,5 308 
Sovrum övervåning 270 TP21 138 0,4 x 0,3 276 
Toalett övervåning 142 TP21 138 0,4 x 0,3 138 
Tv-rum 500 TP22 258 0,4 x 0,5 516 
Summa: 4695       4734 

Tabell 33. Radiatorförteckning 

Av tabellen framgår att skillnaden mellan installerad effekt och effektbehovet är 39 W. Husets 
värmesystem är alltså överdimensionerat med 39 W vid dimensionerande utomhustemperatur. 
Totalt motsvarar dessa 39 W en överdimensionering på 0,82 %. 

DIMENSIONERING AV RADIATORSYSTEMET 
Med fastställda radiatoreffekter kan vattnets massflöde genom radiatorn bestämmas med 
sambandet: 
 

�̇� = �̇� ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑇    (2.5) 
där, 
�̇� är effekten (W) 
�̇� är massflödet (kg/s) 
cp är vattnets värmekapacitet (4200kJ/kgK) 
dT är temperaturfallet över radiatorn, här bestämd till 15°C. 

Maximalt tryckfall per meter i radiatorledningarna bör inte överstiga 100 Pa/m och hastigheten 
i rören bör vara mindre än 0,5 m/s (Eriksson, 2012c). Detta i kombination med känt massflöde 
och effekt medför att rörets dimension och tryckfall per meter kan fastställas med hjälp av 
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nomogram. Radiatorerna längst ut på varje stam är förinställda för ett tryckfall på 5000 Pa över 
radiatorn. 

Figur 16. Systemschema - dimensionerande sträcka i radiatorsystem. 

Som framgår av Figur 16 ovan  har varje radiator en radiator- och avstängningsventil. För att 
justera trycket mellan de olika radiatorstammarna i huset, används stamventiler vilka är 
placerade på varje radiatorstam. Alla förgreningar upp till radiatorerna är utformade som T-rör 
vilket medför att  ingen skarv finns ingjuten i plattan eller i bjälklaget.  

INSTÄLLNING AV VÄRMEBÄRARPUMP 
Den valda bergvärmepumpens driftpunkt kan bestämmas genom att styrsignalen anges mellan 1 
och 100. Tryckfallet i den dimensionerande sträckan beräknades till 8526,7 Pa och det totala 
massflödet för radiatorsystemet till 0,075 kg/s, se Bilaga C. Detta medför att volymflödet blir 
0,075 l/s. Vid givet tryck och volymflöde kan pumpens driftpunkt ställas in. Vald styrsignal blir 
signal 2 (Nibe, 2012a) se Figur 17. 

 

Figur 17. Inställning av värmebärarpump. 
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DIMENSIONERING AV EXPANSIONSKÄRL FÖR RADIATORSYSTEM. 
Eftersom radiatorsystemet är slutet, behövs ett expansionskärl för att hantera de 
volymförändringar som uppstår till följd av temperaturförändring. Följande samband gäller för 
beräkning av volymökning i systemet: 

∆𝑉 = 𝑉𝑓ö𝑟𝑒 ∙ �
𝜌𝑓ö𝑟𝑒

𝜌𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑
− 1�    (2.6) 

där, 
∆𝑉 är vattnets volymökning (m3) 
𝑉𝑓ö𝑟𝑒 är vattenvolymen före uppvärmning, avsedd volym är systemets totala volym (m3) 
𝜌𝑓ö𝑟𝑒 är densiteten på vattnet före uppvärmning (kg/m3) 
𝜌𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑 är det uppvärmda vattnets densitet (kg/m3) 
 
Systemets totala volym motsvaras alltså av den volym vatten som finns i bergvärmepumpen, 
rören och radiatorerna. Här används schablonsvärden för rör- och radiatorvolym. Volymen 
vatten i radiatorerna anses vara 0,8 liter per 100 W radiatoreffekt. Rörens volym antas vara  
30 % av radiatorernas totala volym. Totalt installerad radiatoreffekt uppgår till 4734 W. 
Bergvärmepumpens vattenvolym för radiatorsystemet är 45 liter (Nibe, 2012a). Systemet 
dimensioneras för en högsta temperatur på 70 °C och en minsta på 20 °C. Det senare antas 
inträffa när pannan är avstängd.  

Nedan redovisas beräkningsförfarandet: 

𝑉𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟 =
4734
100

∙ 0,8 = 37,9 𝑙 

𝑉𝑟ö𝑟 = 𝑉𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟 ∙ 0,3 = 11,4 𝑙 

𝑉𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 45 𝑙 

𝑉𝑓ö𝑟𝑒=𝑉𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝑉𝑟ö𝑟 + 𝑉𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟 = 94,3 𝑙 

𝜌𝑓ö𝑟𝑒 = 998,3 𝑘𝑔
𝑚3 (termoboken ger detta värde) 

𝜌𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑 = 977,7 𝑘𝑔
𝑚3 (även detta termoboken) 

Med hjälp av ekvation 2.6 erhålls volymförändringen: 

∆𝑉 = 94,3 ∙ �
998,3
977,7

− 1� = 1,99 𝑙 

Vid dimensionering bör expansionskärlet rymma ytterligare 1 % av totala volymen. Detta påslag 
adderas till 1,99 liter. Expansionskärlets erforderliga volym blir då 3 liter. 
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UTFORMNING AV ELSYSTEM 
Elcentralen placeras i hallen med hänsyn till det utrymme som krävs för åtkomst och arbete. 
Placeringen medför ett mycket stort arbetsområde kring elcentralen som med råge överstiger 
rekommenderade mått på 1,5 meter (Grafström, 2009). Montering görs med övre kant 
understigande 2,2 m över golv av praktiska skäl. 

Husets effektbehov påverkar kostnaden för elabonnemanget då denna i regel baseras på husets 
huvudsäkrings storlek. I syfte att utreda och dimensionera huvudsäkringen görs först en 
summering av husets installerade effekt. Resultatet redovisas i Tabell 34 nedan: 

Objekt Installerad effekt (kW) Spänning (V) 
Bergvärmepump 8.2 400 
Spis 9 400 
Tvättmaskin 2 230 
Torktumlare 2.4 230 
Diskmaskin 2.2 230 
Ventilation 0.6 230 
Spisfläkt 0.2 230 
Kylskåp 0.1 230 
Frys 0.1 230 

Totalt: 22,6kW 
Tabell 34. Installerad effekt. 

De vitvaror vars effekt redogörs för i tabellen är samtliga av märket Electrolux och anses ha 
normal kapacitet och prestanda. Den redovisade, totalt anslutna effekten är avrundad till en 
decimals noggrannhet. Dimensionerande ström för husets huvudsäkring beräknas enligt: 

I= 𝑃 
𝑈√3

     (2.7) 

 

 

 

Av Ekvation 2.7 ovan beräknas huvudsäkringens märkström till 33 A. Sannolikheten för att 
samtlig installerad effekt används samtidigt är dock låg. Av den anledningen används i regel en 
så kallad sammanlagringsfaktor för att reducera det framräknade säkringsbehovet. En 
sammanlagringsfaktor på 0,7 är lämplig (Grafström, 2009; Göransson, 2012). Med hänsyn till 
sammanlagringsfaktorn beräknas effektbehovet till cirka 23 A. Tabell A.6 i SS- 424 14 24 ger 
lämplig säkring 25 A och kabelarea 4 mm2.  

Bergvärmepumpen som valts till huset i tidigare avsnitt ansluts till respektive fasledare i 
elcentralen med en separat ledning som medför att effektbevakning kan ske i 
bergvärmepumpens mjukvara. Vid mycket höga effektuttag i huset sker automatisk 
effektminskning av bergvärmepumpens effekt för att undvika att husets huvudsäkring löser ut 
(Nibe, 2012a). 

Symbol Förklaring 
I Huvudsäkringens märkström (ampere) 
P Totalt ansluten effekt (W) 
U Huvudledningens spänning (400V) 

Tabell 35. Variabelförteckning för dimensionering av huvudsäkring. 
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Antalet eluttag i huset utgår från respektive rums omkrets dividerat med fyra. Denna tumregel 
är sedan avrundad och i vissa fall korrigerad med hänsyn till rummens avsedda 
användningsområde. Det är främst hall & korridor samt kök & matplats som korrigerats. En 
sammanställning presenteras i Tabell 36. 

Rum Omkrets (m) Eluttag (st) Anmärkning 
Sovrum bottenvåning 14.2 4  
Tvättstuga 16 4  
Badrum bottenvåning 9.9 2  
Arbetsrum bottenvåning 11 3  
Kök & matplats 21.5 5 Ökat till 8 
Vardagsrum bottenvåning 15.6 4  
TV-rum övervåning 25.9 6 Ökat till 6 
Sovrum övervåning 11.9 3  
Mästersovrum övervåning 16 4  
Badrum övervåning 11.8 3 Reducerat till 2 
Hall & korridor 35.4 9 Reducerat till 3 

Tabell 36. Eluttag i olika rum. 

Samtliga ledningar i huset löper i taket, bjälklaget eller väggarna utom i köket för elförsörjning 
till köksön. Dessa kablar är förlagda i rör i golvet. I huset används fördelardosor i tak och 
bjälklag för att förenkla ledningsdragningar till samtliga uttag. En gruppindelning av husets 
elinstallationer där avsäkring ses i Tabell 37. 

Grupp Objekt Säkring Area (mm2) 
Våning 1 

1-3 Bergvärmepump - TVÄTTSTUGA 16A 2,5 
2-4 Spis - KÖK 16A 2,5 
5 Undercentral – VÅNING 2 20A 4,0 
6 Diskmaskin - KÖK 10A 1,5 
7 Belysning – KÖK, HALL, KORRIDOR 10A 1,5 
8 Kylskåp - KÖK 10A 1,5 
9 Frys - KÖK 10A 1,5 
10 Spisfläkt - KÖK 10A 1,5 
11 Uttag - KÖK 16A 2,5 
12 Tvättmaskin - TVÄTTSTUGA 16A 2,5 
13 Torktumlare - TVÄTTSTUGA 16A 2,5 
14 Uttag - TVÄTTSTUGA 16A 2,5 
15 Belysning - SOVRUM 10A 1,5 
16 Belysning – BADRUM, ARBETSRUM, TVÄTTSTUGA 10A 1,5 
17 Uttag - SOVRUM  10A 1,5 
18 Uttag - BADRUM 10A 1,5 
19 Uttag - ARBETSRUM 10A 1,5 
20 Belysning - MATPLATS, VARDAGSRUM 10A 1,5 
21 Uttag - MATPLATS, VARDAGSRUM  16A 2,5 
22 Uttag – HALL, KORRIDOR 10A 1,5 
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Våning 2  
23 Ventilation  10A 1,5 
24 Belysning – MÄSTERSOVRUM, TV-RUM 10A 1,5 
25 Belysning – SOVRUM, BADRUM 10A 1,5 
26 Uttag - BADRUM 10A 1,5 
27 Uttag – TV-RUM, MÄSTERSOVRUM 10A 1,5 
28 Uttag – SOVRUM 10A 1,5 

Tabell 37. Gruppindelning. 

Av tabellen framgår att bland annat eluttagen i köket och tvättstugan dimensionerats upp något. 
10A vid 230V medför ett maximalt effektuttag på 2300W, något som kan anses vara i lägsta laget 
i köket då exempelvis en brödrost, kaffebryggare och mikrovågsugn inte helt osannolikt används 
samtidigt. Kabeldimensioneringen vid respektive säkrings märkström baseras på tabell A.1 SS 
424 14 24. Två jordfelsbrytare installeras lämpligen för grupp 1-8 respektive grupp 9-28 
(Göransson, 2012). 

Av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 framgår att kablarna bör dimensioneras på sådant sätt 
att spänningsfall understiger 4 % av den nominella spänningen. Önskvärt är spänningsfall 
understigande 3 % av nominell spänning då belysning och apparatur är inkopplat (Grafström, 
2009). Spänningsfallet som inträffar i husets kopparledare för enfas- respektive trefas beskrivs 
av följande ekvationer: 

∆𝑈1 = 2∙𝐼∙𝐿∙𝑟
𝑆

     (2.8) 

∆𝑈3 = √3𝐼∙𝐿∙𝑟 cos𝜑
𝑆

     (2.9) 

 

 

 

 

 

 

Ekvation 2.8 avser spänningsfall i enfasledare och Ekvation 2.9 i trefasledare. Som framgår av 
ekvationerna är spänningsfallet för enfas vid en given spänning och ström (och därmed uttagen 
effekt) helt beroende av kabelns tvärsnittsarea och längd, ty resistiviteten för koppar är 
konstant.  

En uppskattning av tillåten kabellängd för en enfaskabel säkrad med 10 A och med 
tvärsnittsarea 1,5 mm2 där önskvärt spänningsfall är 3 % utreds med hjälp av Ekvation 2.8 ovan: 
 

 

Symbol Förklaring 
ΔUi Spänningsfallet (V) 

I Strömmen (A) 
L Kabelns längd (m) 
R Resistivitet =0,0175Ωmm2/m 
S Tvärsnittsarea (mm2) 
I Fas 

Tabell 38. Variabelförteckning för beräkning av spänningsfall. 
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Trots att kabeldragningarna här är projekterade på 
en nivå som inte i detalj fastställer längden kan 
ändå konstateras att det är mycket osannolikt att 
överskrida 3 % spänningsfall vid fullt utnyttjande 
av kabeln i detta hus, då huset invändigt är 
maximalt 15 meter. Se Bilaga E för elritningar.  

 

Tabell 39. Resultat av spänningsfallsberäkning. 

  

Symbol Värde 
ΔU 0,03 ∙ 230 = 6,9𝑉 

I 10A 
L Kabelns längd (m) 
r 0,0175Ωmm2/m 
S 1,5mm2 

Ur detta beräknas L till ca 30m.  
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3. VINDKRAFT 

3.1 BAKGRUND 
Dagens samhälle ställer allt högre krav på energieffektivitet och hållbar utveckling. Huset som 
projekteras är beläget i Kiruna med sjötomt vilket betyder att långa, kalla och mörka vintrar är 
att vänta. Mot bakgrund av detta kommer detta hus att förses med ett småskaligt vindkraftverk. 
Detta kraftverk skall vara bygglovsbefriat vilket betyder att en rad restriktioner i utförandet på 
detta system måste beaktas. 

3.2 TEORI BAKOM VINDKRAFT 
Ett vindkraftverk fångar upp den effekt som finns i vinden. De parametrar som bestämmer 
vindens effekt är densiteten på luften, hastigheten på vinden samt arean på vilken det blåser. 
Sambandet för effekten i vinden lyder (Gipe, 1999): 

𝑃 = 1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉3       (3.1) 

där,  

P = Effekten i vinden (W) 
ρ = Luftens densitet (kg/m3) 
A = Arean i vindens riktning (m2) 
V = Vindens hastighet (m/s) 

Som framgår beror effekten i vinden på hastigheten i kubik, varför en dubblering av hastigheten 
ändrar effekten i vinden med en faktor åtta. Densitetens beroende är linjärt och påverkar 
således också effekten i vinden, speciellt då huset ligger i kalla Kiruna. Även arean i vindens 
riktning ger en linjär förändring i effekten, varför betydelsen av vindkraftverkets rotorarea 
(svept area) framträder. 

Vindens hastighet varierar med höjden över marken. En metod som förenklat beskriver detta är 
”Power law”-metoden (Gipe, 1999): 

 𝑉 = �𝐻
𝐻0
�
𝛼
∙ 𝑉0      (3.2) 

där,  

V = Hastigheten på nya höjden (m/s) 
H = Ny höjd över marken (m) 
H0 = Ursprunglig höjd över marken (m) 
α = Terrängkoefficient (här 0,2 för landsbygd med hinder) 

Med hjälp av ”Powerlaw-metoden” kan ett uttryck för hur effekten i vinden ändras med höjden 
över marken härledas. Ur Ekvationerna (3.1) och (3.2) fås: 

𝑃0 = 1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉03      (3.3) 
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Om höjden ändras från H0 till H fås med 3.1, 3.2 och 3.3: 

𝑃 = 1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉3 = 1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉03 ∙ �

𝐻
𝐻0
�
3𝛼

= 𝑃0 ∙ �
𝐻
𝐻0
�
3𝛼

  (3.4) 

Där P är effekten i vinden på nya höjden, H, och P0 är effekten i vinden vid ursprungshöjden, H0. 

Nedan illustreras utfallet av att höjden ändras från H0=10m till H=20m, med α=0,2 i Ekvation 3.4 
(Lantlig miljö med hinder enl. ”Powerlaw-metoden”)(Gipe, 1999): 

𝑃 = 1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉03 ∙ 1,52 = 𝑃0 ∙ 1,52    (3.5) 

Effekten i vinden kan ses öka med 52 % vid höjdändring nämnd ovan. Detta är en av 
anledningarna till att vindkraftverk placeras på höga master.  

Ett vindkraftverk kan dock i praktiken aldrig tillgodogöra sig all effekt ur vinden. För samtliga 
typer av vindkraftverk gäller Betz gräns vilken anger den teoretiska maxgräns för hur stor del av 
vindens effekt som kan utvinnas. Denna gräns är cirka 59 % och kan betraktas som 
vindkraftverkets verkningsgrad, Cp (Walker & Jenkins, 1997). För moderna, horisontalaxlade, 
vindkraftverk ligger Cp omkring 0,4 (Stankovic et.al, 2009; Wind Energy blabla, s. 14). Cp är en 
dimensionslös konstant vilken beskriver till hur stor grad vindkraftverkets blad kan utvinna 
vindens effekt. För ett vindkraftverk varierar ofta Cp med vindhastigheten och är således inte 
konstant.  

Den effekt som ett vindkraftverk kan utvinna ur vinden kan därför beskrivas med följande 
samband med variabeldefinitioner enligt ovan: 

𝑃 = 𝐶𝑝 ∙
1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉3     (3.6) 

3.3 BYGGLOVSBEFRIAD VINDKRAFT 
För att ett vindkraftverk skall vara bygglovsbefriat, ett så kallat miniverk, krävs att: 

• endast ett vindkraftverk skall uppföras 
• vindkraftverkets totala höjd är maximalt 20 meter 
• vindkraftverkets rotordiameter är maximalt 3 meter 
• inte monteras på en byggnad 
• verket placeras mer än sin totala höjd från tomtgränsen 
• vindkraftverket inte placeras i ett vattenområde 
(Vindlov, 2011) 

Utöver ovanstående punkter får vindkraftverket, enligt miljöbalken kap. 2 §3, inte skapa 
olägenheter för grannar. Trots att vindkraftverket är bygglovsbefriat anger 6:e kap. §5 pkt  7 i 
plan- och byggförordningen att en anmälan ska göras till kommunen. I anmälan skall underlag 
finnas så att kommunen kan avgöra om vindkraftverket uppfyller de krav som anges i plan- och 
bygglagens 8e kapitel. Dessa krav kommer att påverka valet av vindkraftverk i stor utsträckning. 
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3.4 BEDÖMNING AV TOMTENS VINDHASTIGHET 
Som framgår av teorin bakom vindkraft, presenterad ovan, är vindhastigheten av stor betydelse 
för valet av vindkraftverk. Vindkartor är ett vanligt sätt att presentera vindhastigheter över ett 
område. Problemet är att dessa ofta är givna vid en höjd som avviker från 20 m över marknivån. 
20 m är här den gräns för vilken vindkraftverket inte längre är bygglovsbefriat. 

”Powerlaw-metoden” nämnd ovan används därför här för att räkna om vinddata till aktuell höjd. 
SMHI listade i sin rapport, Vindstatistik 2006, respektive månads medelvind på 10 meters höjd i 
Kiruna vid station nr. 18094: 

 

Med ”Powerlaw-metoden” erhålls, på avsedd höjd 20m följande medelvindhastigheter: 

 
 

Det konstateras vidare i rapporten att viss osäkerhet finns i siffrorna trots att mätningarna 
utförts under lång tid.  

Det framgår av ovanstående data att det för aktuell geografisk placering rör sig om 
förhållandevis låga medelvindhastigheter. För att få en uppfattning om hastighetsfördelningen 
som utgör dessa medelhastigheter i Kiruna refereras till ett tekniskt PM där WSP utreder 
vindförhållanden åt Banverket i Kiruna, uppdragsnummer 10101036 (WSP, 2008). De data som 
där presenteras kommer från mätstation Kiruna 1968-88 samt avser en navhöjd på 50 meter. 
Hastigheterna är här igen omräknade med ”Powerlaw”-metoden. Resultatet presenteras i form 
av ett frekvensdiagram i Figur 18. 

 

Figur 18.Förekomst av vindhastigheter på 20 m höjd över marken. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 
3,4 3,7 3,7 3,9 3,5 3,9 3,4 3,1 3,5 3,8 3,6 3,7 3,6 

Tabell 40. Medelvindhastigheter (m/s)  i Kiruna på höjden 10 m. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 
3,9 4,3 4,3 4,5 4,0 4,5 3,9 3,6 4,0 4,4 4,1 4,3 4,2 

Tabell 41. Medelvindhastigheter (m/s)  i Kiruna på höjden 20 m. 
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Av frekvensdiagrammet framgår att fördelningen är koncentrerad till ett intervall med låga 
vindhastigheter. Resultatet från dessa frekvensdata visas även i Tabell 42. 

Frekvens av 
vindhastighet (%) 

Vindhastighet på 
20m höjd (m/s) 

8,8 0,8 
12,2 1,7 
13,5 2,5 
13,2 3,3 
12 4,2 

10,2 5,0 
8,2 5,8 
6,5 6,7 
4,8 7,5 
3,5 8,3 
2,3 9,2 
1,6 10,0 
1 10,8 

0,7 11,7 
0,4 12,5 
0,3 13,3 
0,2 14,2 
0,6 >14,2 

Summa: 100 % Årsmedelhastighet: 
4,3 m/s 

Tabell 42. Förekomst av vindhastigheter på 20 m höjd över marken. 

Av Tabell 42 framgår att den beräknade årsmedelvindhastigheten, baserad på förekomsten av 
olika vindhastigheter under året, är 4,3 m/s. Denna jämförs med den årsmedelvindhastighet 
som beräknats ur SMHIs data i Tabell 41 ovan (4,2 m/s). Det kan konstateras att dataserierna 
stämmer väl överens varpå det är rimligt att anta att frekvensdatan kan anses representativ för 
tomtens vindförhållanden. Med stöd av frekvensdiagrammet ovan och de låga 
årsmedelvindhastigheterna som erhållits kan konstateras att vindförhållandena är att betrakta 
som låga. 

3.5 OLIKA TYPER AV VINDKRAFTVERK 
Generellt sett kan man dela in vindkraftverk i två olika kategorier beroende på om dess 
roterande axel är placerad horisontellt eller vertikalt. Typen av vindkraftverk spelar stor roll för 
hur det presterar i en given miljö och skillnaderna kan vara stora (Stankovic et al, 2009). Det är 
därför viktigt att kartlägga området där vindkraftverket skall placeras noga så att rätt typ av 
kraftverk kan väljas. 

VERTIKALAXLADE VINDKRAFTVERK 
Vindkraftverk med vertikal axel har flera fördelar. Vindkraftverket snurrar med en relativt låg 
hastighet vilket betyder att de emitterar lite ljud (Stankovic et al, 2009). Ett vertikalaxlat 
vindkraftverk behöver inte vrida sig i riktning mot vinden. Det har få rörliga delar, vilket i 
kombination med låg rotationshastighet bidrar till förhållandevis litet underhållsbehov. Denna 
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typ av vindkraftverk är även effektiv när det gäller att hantera varierande vindförhållanden och 
turbulens. Vertikalaxlade vindkraftverk är bra på att producera energi ur lägre vindhastigheter 
(Stankovic et al, 2009). En annan fördel med denna axeltyp är att bladen kan designas på en 
mängd olika sätt vilket gör att vindkraftverket även kan fylla en estetisk funktion.  
En nackdel med vertikalaxlade vindkraftverk är att de inte fått samma uppmärksamhet som de 
vertikalaxlade vilket har lett till att data beträffande prestanda över tiden inte finns i större 
omfattning. 

HORISONTALAXLADE VINDKRAFTVERK 
Ett vindkraftverk med horisontell axel och tre stycken blad är den stereotypa bilden av 
vindkraftverk vilken de allra flesta associerar vindkraft med. En klar fördel med denna typ av 
axel är att den normalt är något billigare då det går åt mindre material för att skapa stor 
rotorarea (Stankovic et al., 2009). Horisontalaxlade kraftverk har en högre effekt vid högre 
hastigheter än de vertikalaxlade men kan inte startas upp i lika låg hastigheter. De har även en 
högre rotationshastighet vilket leder till att mer ljud alstras. Eftersom denna axeltyp är den som 
använts mest historiskt, finns även stor erfarenhet och mycket data beträffande långvarig drift. 

3.6 SYSTEMVAL 
Vindkraftverk presterar olika vid en given vindhastighet varför tomtens 
vindhastighetsfördelning är av stor relevans. Vindkraftverkets produktion vid olika 
vindhastigheter anges vanligen av tillverkaren just som effekt-vindhastighetsdiagram. Med hjälp 
av de nu fastställda vindförutsättningarna för tomten kan vindkraftverket väljas ut och utredas i 
enighet med de krav som ställs för att det ska vara bygglovsbefriat, se ovan. 

På grund av de låga medelvindhastigheter som kan antas råda på tomten, kompletterade med 
frekvensfördelningen som visar på en konsekvent, låg, hastighetsfördelning blir två faktorer 
avgörande: 

1. Rotorarea (svept area) 
2. Tillräcklig nominell effekt för att tillgodogöra sig de högre vindhastigheter som ibland 

uppstår 
Punkt 1 ovan i enighet med kravet på att rotordiametern ej får överstiga 3 meter medför att ett 
vertikalaxlat vindkraftverk blir det självklara valet. Då bladen är vertikala kan dessa förlängas 
varpå ökad area uppnås samtidigt som den roterande axelns rotordiameter förblir 3 meter. 
Detta illustreras i Tabell 43 och i Figur 19. 

Höjd 
(m) 

Diameter 
(m) 

Svept area 
horisontalaxlat 

(m2) 

Svept area 
vertikalaxlat 

(m2) 
2 1 0.79 2 
3 2 3.1 6 
4.6 3 7.1 13.8 
Tabell 43. Svept area vid varierande rotorstorlek. 

Av Tabell 43 framgår tydligt att ett vertikalaxlat 
vindkraftverk kan konstrueras för större svept area än 
ett horisontalaxlat vindkraftverk vid samma krav på 
rotordiameter. Som tidigare visats har svept area en 

Figur 19. Svept area - Vertikalaxlat vindkraftverk 
tv. Horisontalaxlat vindkraftverk th. 
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linjär, positiv, påverkan på den effekt som kan fångas ur vinden. 

Punkt 2 ovan medför även denna att ett vertikalaxlat vindkraftverk med hög nominell effekt är 
lämpligt. Med hjälp av sambandet enligt Ekvation 3.6, inses även matematiskt att ett 
horisontalaxlat vindkraftverk med Cp omkring 0,4 i regel kommer att överskrida här tillåten 
rotordiameter vid nominell effekt över 3000 W. 

Valet föll på ett vertikalaxlat vindkraftverk av modell UGE-4 kW från Urbangreenenergy. 
Vindkraftverket har en nominell effekt på 4000 W, en rotordiameter på 3 m och en höjd på 4,6 
m. Utmärkande är att det har en förhållandevis låg cut-in windspeed för sin effekt på 3,5 m/s och 
en nominell vindhastighet på 12 m/s (Urban green energy, 2012a). Detta medför att 
vindkraftverket stundvis faktiskt kommer att nå sin nominella effekt under rådande 
vindförhållanden, se Figur 18 och Tabell 42 på sidan 48-49.  

Värt att nämna är att detta vindkraftverk har en certifierad produktionskurva enligt IEC-61400-
12 (Urban green energy, 2012b). Se Figur 20 för tillverkarens prognoskurva över årsproduktion 
(Urban green energy, 2012a). 

 

 Figur 21. Momentan genererad effekt som 
produceras vid olika vindhastigheter. 

Med hjälp av årsmedelvindhastigheten, 4,2 m/s, som beräknats utifrån SMHIs data i Tabell 41 på 
sidan 48 kan en årlig elproduktion uppskattas till omkring 4000 kWh om avläsning sker grafiskt 
kring mitten av intervallet i Figur 20. I syfte att utreda trovärdigheten i detta resultat görs en 
separat beräkning med de vindfrekvensdata som redovisats i Tabell 42 på sidan 49. 
Vindhastigheterna används för att grafiskt avläsa tillverkarens effekt-vind-diagram, presenterat 
i Figur 21, som är att betrakta som mer tillförlitligt då det anger momentan effekt. 

Resultatet av den avlästa produktionen tillsammans med respektive vindhastighets förekomst 
sammanställs sedan till en årlig elproduktion på 3900 kWh, se Bilaga B. Detta resultat stämmer 
mycket väl överens med den uppskattning som gjordes utifrån tillverkarens egna 
produktionsprognoskurva varpå resultatet kan anses trovärdigt. 

Figur 20. Prognoskurva över årlig elproduktion vid olika 
medelvindhastigheter. 
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Figur 22. Verkningsgrad UGE 4 kW.  

Figur 22 visar verkningsgraden, Cp, för det valda vindkraftverket UGE 4 kW beräknad med 
Ekvation 3.6. Den kraftigt försämrade verkningsgraden vid högre vindhastigheter ser ut att 
bekräfta att vindkraftverket är avsett främst för lägre vindhastigheter. 

Det tål att poängteras hur stor skillnad den relativt höga nominella effekten på vindkraftverket 
har för årsproduktionen. Nedanstående diagram visar elproduktionen i förhållande till 
frekvensfördelningen: 

 

Figur 23. Genererad årsproduktion av el vid olika vindhastigheter, samt frekvensen av dessa.  

Av diagramet framgår tydligt att majoriteten av den producerade elen sker just i 
vindhastighetsintervall som är sällan förekommande, vilket belyser vikten av att inte begränsa 
sin produktionskapacitet för mycket.  
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I syfte att uppskatta hur produktionen varierar över året används tillverkarens prognoskurva  
för årsproduktionen, se Figur 20 på sidan 51. Denna avläses med medelvindhastigheter för 
respektive månad, presenterad i Tabell 41 på sidan 49. Prognoskurvan avläses med hjälp av 
månadens medelvindhastighet varpå den avlästa årsproduktionen divideras med 12 för att 
motsvara en månads produktion. Resultatet kan ses i Tabell 44 och Figur 24. 

 

Månad kWh 
Jan 258 
Feb 350 
Mar 350 
Apr 375 
Maj 325 
Jun 367 
Jul 258 
Aug 225 
Sep 325 
Okt 358 
Nov 342 
Dec 350 
Summa 3900 
Tabell 44. Månadsproduktion av el. 

Det framgår att betydande variationer i elproduktion förekommer under året. Dessa variationer 
är hänförliga till SMHIs månadsmedelvindhastighetsstatistik. 

Integreringen av vindkraftverket med husets befintliga elsystem utreds här inte i detalj. Det 
finns dock grundläggande funktionalitet som måste tillgodoses, se Figur 25 för principskiss. 

 

Figur 25. Principskiss vindkraftsystemet. 

Figur 24. Månadsproduktion av el. 



 
 

54 
 

Komponentbeskrivning: 

1. Vindkraftverkets säkerhetsbroms verkar genom att kortsluta generatorns ledare som då 
blir mycket trög att driva varpå vindkraftverket stannar. Det bör poängteras att denna 
säkerhetsbroms måste förläggas innan likriktaren för att inte kortsluta batterierna. 

2. Mekanisk frånkoppling avser strömbrytare. 
3. Likriktaren omvandlar växelströmmen från vindkraftverkets generator till likspänning 

som krävs för att ladda batterierna. Likriktaren blir i regel varm varför hänsyn bör tas till 
kylbehovet.  

4. Regulatorns uppgift är att förhindra överspänning till batterierna. När batterierna är 
fulladdade kommer spänningen att stiga utan en regulator. Batterierna kommer till sist 
att överhettas och förstöras. Regulatorn mäter spänningen och vid ett tröskelvärde 
dirigerar den om elen från vindkraftverket till t.ex. en resistiv last, se 5. 

5. Den resistiva lasten kan vara allt från en glödlampa till en elpatron som värmer vattnet i 
en ackumulatortank. Det viktiga är att den resistiva lasten måste kunna hantera mer 
effekt än vindkraftverket kan producera då eventuellt överskott annars fortsätter till 
batterierna. 

6. Säkring 
7. Batteribank 
8. Växelriktaren omvandlar likspänningen till växelspänning med rätt frekvens och 

spänning.  
9. El från elleverantören går via elmätaren som vanligt. 
10. En strömbrytare som möjliggör bortkoppling av såväl vindkraftverket som elnätet.  

(Urban green energy, 2012c; Vindlov, 2010) 
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4. KOSTNADSKALKYLER 

4.1 HUSET 
Se Tabell 45 för en sammanställning av husets kostnad såväl som driftkostnaden under ett år. 

Huskonstruktion Mängd Kostnad 
(kr) 

Kommentar Källa  

Ytterväggar 237m2 641381 Inkl. moms, 
arbete 

Ref. nr. 7.050 
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Innerväggar 138 m2 200445 Inkl. moms, 
arbete 

Ref. nr. 4.021 
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Grund 148 m2 155955 Inkl. moms, 
arbete 

Ref. nr. 11.067  
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Tak med 
taktäckning 

158 m2 210338 Inkl. moms, 
arbete 

Ref. nr. 12.002  
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Undertak 158 m2 108033 Inkl. moms, 
arbete 

Ref. nr. 12.002  
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Bjälklag 64 m2 120000 Inkl. moms, 
arbete 

Ref. nr. 9.037 
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Trappa 1 24148.8 Inkl. moms, 
arbete 

Ref. nr. 10.012  
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Kök och badrum     
Köksinredning 1 47500 Inkl. moms, 

arbete 
Ref. nr. 18.006 
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Badrumsinredning 2 22050 Inkl. moms, 
arbete 

Ref. nr. 18.016  
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Kakelplattor 
badrum 

70 m2 63262.5 Inkl. moms, 
arbete 

Ref. nr. MBE.22 
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Klinkerplattor 
badrum 

14,7 m2 15085.9 Inkl. moms, 
arbete 

 

Fönster och 
dörrar 

    

Fönster Alla 
fönster 

212487 Inkl. moms (Elitfönster, 2012) 

Altandörr 1 14550 Inkl. moms (Elitfönster, 2012) 
Tvättstugedörr: 1 2400 Inkl. moms (Byggmax, 2012) 
Ytterdörr 1 5820 Inkl. moms (Beijer bygg, 2012a) 
Innerdörrar 7 9380 Inkl. moms (Beijer bygg, 2012b) 
VVS     
Bergvärmepump 1 104125 exl. Borrning (Nibe, 2012b) 
FTX-aggregat 1 25000 Prisuppgift 

saknas, 
Antar 

(Luftbutiken, 2012) 
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kostnad. 
Radiator TP V4 20 34000 Endast 

radiator. Ca 
pris 

(Fyndmax, 2012) 

Tvättställsblandare 2 3000 Inkl. moms (Bauhaus, 2012a) 
Köksblandare 2 4000 Inkl. moms (Bauhaus, 2012a) 
Dusch 2 7990 Inkl. moms (Bauhaus, 2012b) 
Badkar 1 5000 Inkl. moms (Bauhaus, 2012c) 
Badkarsblandare 3 8025 Inkl. moms (Bauhaus, 2012d) 
Övrigt     
Ekparkett 141 m2 73796 Inkl. moms, 

arbete 
(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

Klinkers Hall 12,3 m2 12631 Inkl. moms, 
arbete 

(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

PVC-matta  
tvättstuga 

16kvm 4240 Inkl. moms, 
arbete 

(Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 

SUMMA (kr)  2379279   
Driftkostnader     
Varmvatten 1,33 

MWh/år 
1463 Beräknat på 

elpris 
1,10kr/kWh 

 

Uppvärmning 4,62 
MWh/år 

5082 Beräknat på 
elpris 
1,10kr/kWh 

 

Hushållsel 6,0 
MWh/år 

6600 Beräknat på 
elpris 
1,10kr/kWh 

 

SUMMA driftkostnad (kr/år)  13145 Beräknat utan hänsyn till vindkraftverkets bidrag 

Tabell 45. Kostnadssammanställning. 
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4.2 VINDKRAFTVERKET 
I syfte att fastställa lönsamheten i detta vindkraftverk används den så kallade nuvärdemetoden 
som innebär att framtida betalströmmar diskonteras till dagens penningvärde. Framtida 
betalströmmar i detta fall avser den el husägaren slipper betala, med andra ord årsproduktionen 
(kWh) multiplicerat med gällande elpris (SEK/kWh). 

Vindkraftverket betraktas således som en investering vilken antas ske utan lånefinansiering och 
med ett avkastningskrav på 1 %. Positivt nuvärde medför att investeringen är lönsam. Det låga 
avkastningskravet motiveras av att tänkt målgrupp antas göra investeringen för att minska sitt 
beroende av extern el, snarare än att uppnå avkastning på sitt kapital.  

Inköpspris (SEK) 250000 
Kalkylränta (%) 1 
Ekonomisk livslängd (år) 25 
Årsproduktion (kWh) 4000 

Tabell 46. Antagna värden till investeringskalkylen. 

Av Tabell 46 framgår den för Kiruna beräknade årsproduktionen samt den ekonomiska 
livslängden under vilken vindkraftverket anses ha ekonomiskt värde. Investeringskostnaden är 
ett riktpris inklusive moms, baserat på kontakt med de svenska återförsäljarna Modern Energi 
AB i Göteborg och Egen El AB i Stockholm. Prisuppgifterna varierade mellan 250 000 kr 
inklusive moms respektive 260 000 kr exklusive moms. 

 

Figur 26. Utfall av lönsamhetskalkyl med antagen investeringskostnad 250 000 kr. 

Av Figur 26 framgår tydligt att det förhållandevis höga priset för detta vindkraftverk 
tillsammans med de ogynnsamma vindförhållandena i Kiruna gör att lönsamheten uteblir även 
vid höga, framtida elpris. 
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I Figur 27 illustreras hur kalkylen skulle påverkas om priset halverades till 125 000kr. 

 

 

Figur 27. Utfall av lönsamhetskalkyl med antagen investeringskostnad 125 000 kr. 

Av Figur 27 framgår att inköpspriset är en betydande faktor för lönsamheten i Kiruna. Vid 
halverat pris är det inte uteslutet att vindkraftverket totalt sett genererar vinst, antaget höga 
framtida elpris. 
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5. BATTERIKAPACITETEN FÖR ATT FILTRERA PRISSPIKAR 
BAKGRUND 
Som företagskund finns möjligheten att köpa el med timvis debitering (Vattenfall, 2012d), vilket 
medför att tidpunkten för förbrukningen i allra högsta grad kommer att påverka kostnaden för 
elen. 

Trenden tycks vara mot en mer flexibel elmarknad där teknologin i elmätarna som möjliggör 
momentan avläsning i framtiden kan komma att gynna även privatpersoner. Av det skälet utreds 
här hur en likartad debitering som företagen har idag skulle påverka lönsamheten för det 
installerade vindkraftverket. Vindkraftverket kompletteras i detta scenario med en betydande 
batterikapacitet. 

Det elpris som en privatkund antas bli debiterad beräknas här som timelspot-priset, plus cirka 
28 öre/kWh elskatt, plus elleverantörens avgift för elcertifikat á cirka 2.5 öre/kWh, plus påslag 
från elleverantören à cirka 3 öre/kWh, plus 25 % moms (Vattenfall, 2012b).  

Utredningen bygger på historisk elprisdata från Nordpool under året 2010 där elspotpriset per 
kWh för dygnets alla timmar under denna period utgör grunden. Historiken från 2010 visar att 
det inte är ovanligt med en prisskillnad mellan natt- och dag i storleksordningen 100 %. Se 
nedanstående diagram över prisfluktuationerna. 

5.1 SIMULERINGSMODELL OCH INDATA 
Simuleringen bygger på handelsdata från Nordpool för 2010 års elpris. Detta så kallade 
elspotpris har sedan beräknats om till ett uppskattat pris till privatkund baserat på de skatter 
och avgifter som tillkommer idag, se ovan. 

 

Figur 28. Ungefärligt elpris till privatkunder under 2010 (Nordpool, 2012). 

Figur 28 illustrerar prisfluktuationerna under 2010 i timpriset på el. 

Som nämnts under metod har simuleringsmodellen möjlighet att beakta en rad relevanta indata.  
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Vindkraftverkets elproduktion under årets olika månader fastställdes och resultatet 
presenterades i Tabell 44 på sidan 53. Denna uppskattade, månatliga elproduktion räknas om 
till löpande effekt med förenklingen att elproduktionen är jämt fördelad under månaden. 
Resultatet presenteras i Tabell 47. 

Elproduktion Vindkraft löpande kW 
Januari 0,35 
Februari 0,52 
Mars 0,47 
April 0,52 
Maj 0,44 
Juni 0,51 
Juli 0,35 
Augusti 0,30 
September 0,45 
Oktober 0,48 
November 0,48 
December 0,47 
Snittproduktion per månad (kW) 0,44 
Totalt/år (KWh) 3893 

Tabell 47. Vindkraftverkets löpande elproduktion. 

För att uppskatta hur husets elförbrukning varierar över året görs först en uppdelning mellan 
elen för uppvärmning och övrig elförbrukning. El som förbrukas vid uppvärmning av huset 
under olika månader varierar av naturliga skäl. En vedertagen metod för att uppskatta 
energiförbrukningen på månadsbasis är med hjälp av så kallade graddagar. För denna beräkning 
hänvisas till Bilaga F. Resultatet presenteras i Tabell 48  och Figur 29.  

 

Figur 29. Medelvärde av beräknade graddagar för respektive månad. 
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Maj 283,7 
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Sep 265,6 
Okt 465,8 
Nov 601,0 
Dec 775,4 

Tabell 48. Medelvärde av beräknade 
graddagar för respektive månad. 
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I diagrammet presenteras de medelvärden av graddagar som beräknats för respektive månad 
2009-2011. Kurvan har ett karakteristiskt utseende för årets energibehov för uppvärmning. 
Omräkning av dessa graddagar till gradtimmar resulterar i 132 564 gradtimmar. Detta resultat 
är i samma storleksordning som tillgängliga gradtimmar för Kiruna  från andra källor, varför 
resultatet kan anses trovärdigt och användbart i simuleringsmodellen (Eriksson, 2012c). 

Med hjälp av graddagarna beräknades sedan husets månadsvisa elförbrukning för uppvärmning. 
Till denna elförbrukning tillkommer en prognosticerad årsförbrukning av hushållsel på 6000 
kWh, fördelad lika över årets dagar. Eventuella säsongseffekter i förbrukningen av hushållsel 
behandlas således inte. Hänsyn tas dock till en dygnsvariation i elförbrukningen, där två tydliga 
effekttoppar antas. På morgonen mellan 06:00-10:00 samt kvällstid 17:00-22:00 antas huset 
förbruka mer hushållsel.  

Ovanstående antaganden kan beräkningsmässigt sammanfattas på följande sätt: 6000 kWh/år 
jämt fördelat resulterar i en genomsnittlig, löpande effektförbrukning på ca 0,68 kW eller 680 W. 
Denna genomsnittliga effekt reduceras till 60 % kl. 00:00-06:00, 10:00-17:00 samt 22:00-24:00. 
Klockan 06:00-10:00 samt 17:00-22:00 antas förbrukningen vara 156 % av den genomsnittliga. 
Elförbrukningen för hushållsel adderas till den för uppvärmning varpå husets löpande 
elförbrukning erhålls.  

 

Figur 30. Husets löpande effektförbrukning under respektive månad. 

Av Figur 30 framgår att husets elförbrukning varierar betydande under årets olika månader. 
Detta beror på variationer i uppvärmningsbehovet. De ovan nämnda effekttopparna illustreras  
också. Resultatet kan även ses i tabellform i Bilaga A. 
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Ett genomsnittligt effektbehov för huset kan ses i Figur 31. 

 

Figur 31. Månatligt snitt över husets löpande effektförbrukning. 

Av diagrammet framgår månadsvariationerna tydligt och ger en överskådlig sammanställning 
som även medför att rimligheten i indatan kan verifieras. 

Vidare anges indata i form av batterikapacitet och de elprisnivåer som avses filtreras. 
Batterispänningen är 48 V, vilket medför att en lagrad amperetimme (Ah) räknas om till lagrade 
kWh enligt P=U*I. En batterikapacitet på 600 Ah motsvarar således 600∙48/1000=28,8 kWh.  

INDATA 
Tillåten urladdning vid extrem prisspik 60 % 
Tillåten urladdning normal filtrering 50 % 
Batterikapacitet ah (48V) 600 
Batterikapacitet (kWh) 28,8 
Tillgänglig kapacitet normal filtrering (kWh) 14,4 
Tillgänglig kapacitet vid extrem prisspik (kWh) 17,28 
Urladdningsnivå vid 50 % (kWh) 14,4 
Urladdningsnivå vid 60 % (kWh) 11,52 
Använd batteri (kr/kWh) 1.02 
Ladda batteri (kr/kWh) 1.015 
Extrem prisspik (kr/kWh) 1.8 

Tabell 49. Indata till simuleringsmodellen. 

Av Tabell 49 framgår ingående variablers värden för simuleringsmodellen.  
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5.2 UTFALL AV SIMULERING 
Med ovanstående filtreringsinställningar kommer modellen att vilja filtrera cirka 48 % av alla 
timmars elpris under 2010, motsvarande 4207 av totalt 8760 timmar. Nedanstående 
stapeldiagram redovisar fördelningen av önskvärda prisspikar under året. 

 

Figur 32. Fördelning av de prisspikar som avses filtreras, baserat på de prisnivåer som angetts i tabell 49 ovan. 

Av Figur 32 framgår tydligt att förekomsten av önskvärda prisfiltreringar under 2010 minskar 
under sommaren. Förklaringen till detta är att elpriset tenderar att sjunka under samma period 
då efterfrågan i Sverige sjunker i samband med bland annat minskat uppvärmningsbehov. 

Då det fiktiva filtreringssystemet är utrustat med motsvarande 28,8 kWh batterikapacitet, se 
Tabell 49 ovan, kommer det periodvis att få slut på disponibel batterikapacitet. Den primära, 
tillgängliga kapaciteten, motsvarande 50 % tillåten urladdning är 14,4 kWh. Detta medför att 
batterierna helt enkelt inte räcker till under de perioderna med mycket frekventa prisspikar. Det 
faktiska utfallet för filtreringsystemet under 2010 var att ca 25 % av årets timmar filtrerades 
genom att husets elbehov tillgodosågs med batterikapacitet. Under ca 43,5 % av årets timmar 
gick vindkraftverkets producerade el åt till att ladda batterierna. Detta skedde antingen för att 
batterierna var urladdade eller för att filterinställningarna dikterade att elpriset var såpass lågt 
att det var ett bra tillfälle att lagra energi. Resterande 31,5 % av tiden var batterierna fulladdade 
varför producerad el gick direkt ut till husets elnät och på så sätt minskade behovet av köpt el. 
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Figur 33 visar batteristatusen under simuleringsåret 2010.  

 

Figur 33. Simulerad batteristatus under 2010. 

I diagrammet kan ses två tydliga bottennivåer. Den mest frekventa av dessa är relaterade till den 
huvudsakliga prisfiltreringsnivån på 1.02 kr/kWh som tillåter 50 % urladdning av batterierna 
motsvarande en resterande batterikapacitet på 14,4 kWh. Stundvis förekommer även mycket 
kraftiga prisspikar som aktiverar den andra prisfilternivån. Denna andra prisfilternivå är i 
modellen ställd till 1.80 kr/kWh och ges prioritet i filtersystemet. Den prioriterade nivån tillåter 
ytterligare 10 % -enheters urladdning, motsvarande totalt 60 % urladdning. Syftet med två 
prisnivåer är att försäkra att det alltid finns en viss mängd lagrad energi kvar i händelse av 
extrema prisspikar. Just detta år, 2010 var förekomsten av extrema prisspikar förhållandevis 
stor, se Figur 28 i början av avsnittet för diagram över 2010 års elpris.  

Batteristatusen i under året bekräftar även att det under sommarmånaderna förekommer färre 
filtrerade prisspikar. Detta ses i batteristatusen som ett genomgående större energilager såväl 
som perioder med konstant, fulladdad nivå. 
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Figur 34 redogör för filtreringsystemets genererade vinst under 2010. 

 

Figur 34. Vinst med prisfiltrering under 2010. 

Diagrammet i Figur 34 visar den relativa vinst som prisfiltreringsystemet har genererat under 
2010 jämfört med att bara ha vindkraftverket.  Det syns tydligt att lutningen på kurvan och 
därmed lönsamheten i systemet stiger mer under vinterhalvåret. Under denna period är 
filtreringsystemet mest aktivt, till följd av dels större volatilitet i elpriset och dels kraftigare 
prisspikar. Det sistnämnda medför omedelbart större förtjänst eftersom mellanskillnaden 
mellan marknadspriset (prisspiken) och kostnaden för den lagrade elen som då används, ökar.  

I de fall då lönsamheten ses sjunka något i Figur 34 går vindkraftverkets producerade el åt till att 
ladda batterierna. Konsekvensen av detta är att husets elförbrukning till fullo måste täckas med 
köpt el varför det i detta ögonblick är mer lönsamt med samma vindkraftverk utan filtersystem 
(och därmed utan batterier som måste laddas). I de fall då lönsamhetskurvan är helt horisontell 
är batterierna fulladdade samtidigt som ingen filtrering sker. 

Eftersom prisfiltreringen i den använda modellen bygger på konstanta prisnivåer för att 
stabilisera ett varierande elpris är det av mycket stor relevans för utfallet hur dessa nivåer väljs. 
Här är de huvudsakliga nivåerna fixerade vid 1.015 kr/kWh  respektive 1.02 kr/kWh under hela 
året. Av såväl Figur 32 som redovisar de prisspikar som önskas filtreras som av batteristatusen 
under året (Figur 33) och av lönsamhetskurvan ovan framgår ett tydligt mönster. Lönsamheten 
ökar när prisfiltrering sker. 
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Figur 35. 7 dagars glidande medelvärde av elpriset under 2010. 

Figur 35 visar 7 dagars medelvärde av elpriset under 2010. Det är i allra högsta grad tänkbart att 
ett prisfiltersystem som görs mer dynamiskt, exempelvis med ett medelvärde för att justera de 
avsedda filtreringsprisnivåerna, skulle bli mer lönsamt. Anledningen till att ett sådant system 
kan fungera bättre är batterikapaciteten inte räcker till under vintern när elpriset tenderar att 
vara både högre och mer volatilt. Risken finns att vinsten blir något lägre främst under vintern 
då extrema prisspikar temporärt kan leda till för höga filtreringsprisnivåer. Detta skulle medföra 
att filtrering uteblir under en kort period. Under sommaren däremot, baserat på resultatet från 
2010 års simulering skulle ett medelvärde leda till perioder med filtreringsprisnivåer under 1 
kr/kWh. Detta skulle avsevärt öka aktiviteten i prisfiltreringsystemet under denna period och 
därmed även jämförelsevis öka lönsamheten. 

Trots att simuleringen inte avsåg optimera lönsamheten utan att utreda huruvida den 
existerande, är resultatet klart intressant. Den relativa vinst som erhölls med prisfiltreringen 
under simuleringsåret 2010 var cirka 300 kr. Vinsten i förhållande till värdet av 
vindkraftverkets prognosticerade produktion på ca 4000 kr/år är cirka 7,5 %. Med en mer 
dynamisk filtreringsinställning liknande den som beskrivits ovan bedöms lönsamheten öka med 
i storleksordningen 50-75 %.  

Att fastställa den faktiska lönsamheten i ett filtreringsystem är dock svårt i dagsläget. Tekniken 
för att låta systemet läsa av elspot-priset i realtid och agera utifrån detta finns i dagsläget inte för 
privatpersoner. Det är dock osannolikt att denna tekniska lösning skulle medföra en betydande 
investeringskostnad då tekniken i sig inte är komplicerad. Den största enskilda 
investeringskostnaden utgörs här av batterier, vars pris är svårt att fastställa. I den genomförda 
simuleringen användes en batterikapacitet på 600 Ah och 48 V, vilket skulle kosta allt mellan 
25 000 - 120 000 kr. Det inses att filtreringsvinsten även under gynnsamma förhållanden 
sannolikt inte kan leda till lönsamhet på egen hand. Vad som bör beaktas är dock att ett sådant 
system med lätthet kan modifieras till att även använda batterikapacitet vid högt 
effektutnyttjande i huset. Synergieffekterna blir då betydande eftersom detta sannolikt medför 
att husets huvudsäkring kan minskas med två storlekar. I fallet med det hus som här har 
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konstruerats skulle detta innebära en årlig besparing på cirka 2500 kr genom att 
huvudsäkringen byts från 25A till 16A (Eon, 2012).  

Som referensvärde på systemets möjliga lönsamhet kan följande användas: 
Antaget en årlig vinst för kombinerad prisfiltrering och huvudsäkring på 3000 kr, ett 
avkastningskrav på 5 % och 20 års ekonomisk livslängd. Nuvärdemetoden ger då en beräknad 
tillåten investeringskostnad på cirka 37 400 kr.  
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6. DISKUSSION 
Tyvärr fanns inte möjlighet att i detalj utreda den ekonomiska aspekten av strategin med ett 
såpass välisolerat hus. Önskvärt hade varit att inte bara bestämma en viss väggtjocklek och 
konstruktion, utan att även fastställa vid vilken kombination som lönsamheten maximerades. 
Det kan bland annat ifrågasättas om investeringen för isolering i ytterväggarna kunde ha skapat 
större energibesparing genom innovativa lösningar vid köldbryggorna. 

Då huset är välisolerat och konstruerat för att förbruka lite energi är det tänkbart att ett 
radiatorsystem inte är nödvändigt för att tillgodose uppvärmningsbehovet på ett 
tillfredsställande sätt. En tänkbar, alternativ, lösning är att istället värma tilluften med hjälp av 
bergvärmepumpen, varpå kostnaden för radiatorer och installationen undviks. Mindre ledningar 
innebär även minskad risk för läckage. 

Trots att stort engagemang lagts vid att utreda hur det valda vindkraftverket skulle prestera 
finns betydande osäkerheter kvar för lönsamhetsbedömningen. Prisbild och funktion hos 
småskaliga vindkraftverk har visat sig vara mycket svårt att kartlägga. Vad gäller 
funktionaliteten valdes här ett av få små vindkraftverk vars funktion faktiskt är kopplad till ett 
certifikat. Trots detta och det faktum att vi med oberoende vindhastighetsfrekvensdata 
bekräftade rimligheten i den antagna årsproduktionen kvarstår viss osäkerhet. Som exempel 
kan nämnas att luftens densitet som varierar över året, påverkar möjligt effektuttag ur vinden. 
Det enda sättet att fastställa korrekta värden att installera ett vindkraftverk och mäta på plats.  

Vad gäller prisbilden visade den sig vara helt avgörande för lönsamheten. Vindkraftverket som 
valdes har två svenska återförsäljare och skillnaden i pris som dessa uppgav var betydande:   
250 000 kr inklusive moms  respektive 260 000 kr exklusive moms.  Det bör också nämnas att 
detta vindkraftverk definitivt tillhör det övre prissegmentet bland småskaliga vindkraftverk. 
Hänsyn till detta gjordes genom att priset i en av lönsamhetskalkylerna halverades, med 
bibehållen elproduktion. Syftet var att belysa ett tänkbart ekonomiskt utfall av lägre inköpspris. 

Vidare vore det intressant att utreda lönsamheten för geografiska områden med bättre 
vindförutsättningar. Tillverkarens prognoskurva indikerar att gynnsamma förhållanden kan 
medföra omkring en fördubbling av årsproduktionen. 

När det gäller simuleringsmodellen för att utreda hur ett elprisfiltreringssystem kopplat till det 
aktuella huset och vindkraftverket skulle fungera gjordes en rad observationer. Den modell som 
utvecklades och användes var förhållandevis rik på variabla parametrar. Trots detta visade 
resultatet av simuleringen att en avgörande faktor var hur prisnivåerna för filtreringen sattes 
fick stort genomslag på resultatet. En större insats på detta område krävs för att ge en 
rättvisande bild av potentialen i elprisfiltrering. Vidare användes modellen enbart för att 
simulera utfallet under år 2010, något som definitivt ökar osäkerheten i utfallet. Bakgrunden till 
detta var huvudsakligen att avgränsningar inom tidsramen måste ske. Trots detta kan det anses 
att frågeställningen besvarades eftersom det gick att påvisa att prisfiltrering har potential att 
öka lönsamheten för ett vindkraftsystem.  

Med facit i hand kan utan tvekan konstateras att ett system för att filtrera elpriset är mycket 
intressant för vidare studier! Området lämpar sig väl för en noggrannare utredning där en mer 
avancerad modell kan konstrueras och där utfallet över flera år studeras. Området är även av 
stort samhällsintresse eftersom denna typ av buffertbaserade system medför momentan 
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avlastning av elnätet. Denna avlastning sammanfaller också i regel med de stunder då elnätet 
har hög belastning. Det som absolut bör uppmärksammas vid denna typ av simulering är att 
modellen måste grunda sig på historisk eller momentan information. Med detta avses till 
exempel som här ett system med fixerade filtreringsnivåer eller nivåer som bygger på historiska 
medelvärden. Det är annars lätt att efterkonstruera en lönsam modell om denna anpassas till ett 
utfall som redan är känt. Resultatet utgör dock sällan ett bra underlag för beslut och slutsatser. 
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7. SLUTSATS 
Vad gäller husets konstruktion kan konstateras att användning av lättbalkar lämpar sig väl vid 
tjock isolering i tak såväl som för ledningsdragning i bjälklag då de medför förenklad utformning 
av konstruktionen. Ledningsdragningen bör dock planeras noga eftersom den ställer krav på 
logistik under uppförandet av huset i och med att ledningarna i regel måste monteras samtidigt 
som balkarna. De hållfasthetsegenskaper som lättbalkarna har medförde att de även klarade 
spännvidder på över 4,5 m med mycket högt antagen snölast. Användning av lättbalkar blir 
däremot komplicerat vid upplagssituationer som medför att dessa hamnar under rent tryck. På 
grund av balkens mycket smala liv krävs omedelbart livförstärkning vid denna typ av belastning. 
I detta hus fick till slut en pelare införas för att avlasta bjälklagsbalkarna, dock baserat på 
flänsvirkets hållfasthetsegenskaper. Livförstärkning för att hantera tryckspänningar ställer även 
krav på logistiken. Livförstärkning måste ske utan mellanrum till flänsen vilket medför att livet 
och livförstärkningen lämpligen bör vara av samma material. Vidare är det lämpligt att de 
förvaras tillsammans innan förstärkningen sker för att erhålla samma fuktkvot och därmed 
liknande framtida dimensionsförändringar.  

Efter att ha dimensionerat ventilationslösningen i huset blev det tydligt att de största 
tryckförlusterna var hänförliga till krökar snarare än till kanallängder. Det bör således beaktas 
hur ventilationslösningen ser ut vid större ventilationssystem där ackumulerade krökförluster 
kan bli påtagliga. Vidare visade en utredning av ventilationssystemets kastlängder vid 
respektive don på betydelsen av kastriktningen. Då tilluften är av motsvarande temperatur som 
rummets kommer coandaeffekt att uppstå om kastriktningen inte avviker från taket med 
omkring 30°. Coandaeffekten kan vid höga rumshöjder medföra otillfredsställande 
luftomblandning i vistelsezonen, varför detta bör beaktas vid val- och injustering av 
ventilationsdonen. 

Beträffande vindkraftverket går det att konstatera att Kiruna generellt sett inte lämpar sig väl 
för småskalig vindkraft. Detta beror på låg årsmedelvindhastighet som även baseras på 
ogynnsam vindhastighetsfördelning. Givet dessa förhållanden, i kombination med de krav som 
ställs på vindkraftverkets rotordiameter för att slippa bygglov, framstod vertikalaxlade 
vindkraftverk som det bättre valet. Resultatet av beräknad årlig vindkraftsproduktion, 
presenterad i Figur 23 visar också på vikten av att inte begränsa effekten för mycket. Sambandet 
som presenterades i Ekvation 3.6 medförde även att det går att uppskatta att ett horisontellt 
vindkraftverk kommer att överskrida tillåten rotordiameter på 3 m vid effekter omkring 3000 
W. Mot bakgrund av rotordiameterns begränsning på ett horisontalaxlat vindkraftverk framstår 
vertikalaxlade vindkraftverk även här som klart fördelaktiga vad gäller förmågan att generera 
effekt.  

I lönsamhetskalkylen för vindkraftverket visade det sig dock att vindhastighetsförhållandena i 
Kiruna ser ut att vara för dåliga för att en investering i vindkraft ska bli lönsam. Inte ens med en 
fiktivt halverad investeringskostnad på 125 000 kr gick det att garantera lönsamhet.  

Vid antagandet att privatpersoner ges möjlighet till timdebitering för sin elförbrukning visade 
utfallet av simuleringen att förutsättningarna för att filtrera elpriset var goda under  2010. 
Nyttan av prisfiltrering kunde här konstateras till cirka 7,5 % av värdet på vindkraftverkets 
elproduktion. Det gick vidare att konstatera med stor tydlighet att hur prisnivåerna för avsedd 
filtrering anges, får mycket stor påverkan på resultatet. Baserat på utfallet av simuleringen för 
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2010 som visar på perioder av låg filtreringsaktivitet under sommaren, dras även slutsatsen att 
ett mer dynamiskt prisnivåsystem bör kunna öka vinsten betydligt.  
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9. BILAGOR 
BILAGA A – HUSETS LÖPANDE EFFEKTFÖRBRUKNING 
Timme på dygnet Januari löpande effektförbrukning (kW) 
1 -1.41 
2 -1.41 
3 -1.41 
4 -1.41 
5 -1.41 
6 -2.07 
7 -2.07 
8 -2.07 
9 -2.07 
10 -1.41 
11 -1.41 
12 -1.41 
13 -1.41 
14 -1.41 
15 -1.41 
16 -1.41 
17 -2.07 
18 -2.07 
19 -2.07 
20 -2.07 
21 -2.07 
22 -2.07 
23 -1.41 
24 -1.41 
  
Timme på dygnet Februari KWh/h dygnsvariation 
1 -1.50 
2 -1.50 
3 -1.50 
4 -1.50 
5 -1.50 
6 -2.16 
7 -2.16 
8 -2.16 
9 -2.16 
10 -1.50 
11 -1.50 
12 -1.50 
13 -1.50 
14 -1.50 
15 -1.50 
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16 -1.50 
17 -2.16 
18 -2.16 
19 -2.16 
20 -2.16 
21 -2.16 
22 -2.16 
23 -1.50 
24 -1.50 
  
Timme på dygnet Mars KWh/h dygnsvariation 
1 -1.22 
2 -1.22 
3 -1.22 
4 -1.22 
5 -1.22 
6 -1.88 
7 -1.88 
8 -1.88 
9 -1.88 
10 -1.22 
11 -1.22 
12 -1.22 
13 -1.22 
14 -1.22 
15 -1.22 
16 -1.22 
17 -1.88 
18 -1.88 
19 -1.88 
20 -1.88 
21 -1.88 
22 -1.88 
23 -1.22 
24 -1.22 
  
Timme på dygnet April KWh/h dygnsvariation 
1 -0.95 
2 -0.95 
3 -0.95 
4 -0.95 
5 -0.95 
6 -1.61 
7 -1.61 
8 -1.61 
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9 -1.61 
10 -0.95 
11 -0.95 
12 -0.95 
13 -0.95 
14 -0.95 
15 -0.95 
16 -0.95 
17 -1.61 
18 -1.61 
19 -1.61 
20 -1.61 
21 -1.61 
22 -1.61 
23 -0.95 
24 -0.95 
  
Timme på dygnet Maj KWh/h dygnsvariation 
1 -0.75 
2 -0.75 
3 -0.75 
4 -0.75 
5 -0.75 
6 -1.41 
7 -1.41 
8 -1.41 
9 -1.41 
10 -0.75 
11 -0.75 
12 -0.75 
13 -0.75 
14 -0.75 
15 -0.75 
16 -0.75 
17 -1.41 
18 -1.41 
19 -1.41 
20 -1.41 
21 -1.41 
22 -1.41 
23 -0.75 
24 -0.75 
  
Timme på dygnet Juni KWh/h dygnsvariation 
1 -0.60 
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2 -0.60 
3 -0.60 
4 -0.60 
5 -0.60 
6 -1.26 
7 -1.26 
8 -1.26 
9 -1.26 
10 -0.60 
11 -0.60 
12 -0.60 
13 -0.60 
14 -0.60 
15 -0.60 
16 -0.60 
17 -1.26 
18 -1.26 
19 -1.26 
20 -1.26 
21 -1.26 
22 -1.26 
23 -0.60 
24 -0.60 
  
Timme på dygnet Juli KWh/h dygnsvariation 
1 -0.50 
2 -0.50 
3 -0.50 
4 -0.50 
5 -0.50 
6 -1.16 
7 -1.16 
8 -1.16 
9 -1.16 
10 -0.50 
11 -0.50 
12 -0.50 
13 -0.50 
14 -0.50 
15 -0.50 
16 -0.50 
17 -1.16 
18 -1.16 
19 -1.16 
20 -1.16 
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21 -1.16 
22 -1.16 
23 -0.50 
24 -0.50 
  
Timme på dygnet Augusti KWh/h dygnsvariation 
1 -0.56 
2 -0.56 
3 -0.56 
4 -0.56 
5 -0.56 
6 -1.22 
7 -1.22 
8 -1.22 
9 -1.22 
10 -0.56 
11 -0.56 
12 -0.56 
13 -0.56 
14 -0.56 
15 -0.56 
16 -0.56 
17 -1.22 
18 -1.22 
19 -1.22 
20 -1.22 
21 -1.22 
22 -1.22 
23 -0.56 
24 -0.56 
  
Timme på dygnet September KWh/h dygnsvariation 
1 -0.74 
2 -0.74 
3 -0.74 
4 -0.74 
5 -0.74 
6 -1.40 
7 -1.40 
8 -1.40 
9 -1.40 
10 -0.74 
11 -0.74 
12 -0.74 
13 -0.74 
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14 -0.74 
15 -0.74 
16 -0.74 
17 -1.40 
18 -1.40 
19 -1.40 
20 -1.40 
21 -1.40 
22 -1.40 
23 -0.74 
24 -0.74 
  
Timme på dygnet Oktober KWh/h dygnsvariation 
1 -0.97 
2 -0.97 
3 -0.97 
4 -0.97 
5 -0.97 
6 -1.63 
7 -1.63 
8 -1.63 
9 -1.63 
10 -0.97 
11 -0.97 
12 -0.97 
13 -0.97 
14 -0.97 
15 -0.97 
16 -0.97 
17 -1.63 
18 -1.63 
19 -1.63 
20 -1.63 
21 -1.63 
22 -1.63 
23 -0.97 
24 -0.97 
  
Timme på dygnet November KWh/h dygnsvariation 
1 -1.15 
2 -1.15 
3 -1.15 
4 -1.15 
5 -1.15 
6 -1.81 
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7 -1.81 
8 -1.81 
9 -1.81 
10 -1.15 
11 -1.15 
12 -1.15 
13 -1.15 
14 -1.15 
15 -1.15 
16 -1.15 
17 -1.81 
18 -1.81 
19 -1.81 
20 -1.81 
21 -1.81 
22 -1.81 
23 -1.15 
24 -1.15 
  
Timme på dygnet December KWh/h dygnsvariation 
1 -1.34 
2 -1.34 
3 -1.34 
4 -1.34 
5 -1.34 
6 -2.00 
7 -2.00 
8 -2.00 
9 -2.00 
10 -1.34 
11 -1.34 
12 -1.34 
13 -1.34 
14 -1.34 
15 -1.34 
16 -1.34 
17 -2.00 
18 -2.00 
19 -2.00 
20 -2.00 
21 -2.00 
22 -2.00 
23 -1.34 
24 -1.34 
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BILAGA B - VINDKRAFTVERK 
Frekvens (%) Vindhastighet (m/s) Producerad effekt (kW) Årsproduktion (kWh) 

13.2 3.3 0.111 128 
12 4.2 0.2035 214 

10.2 5.0 0.3145 281 
8.2 5.8 0.4625 332 
6.5 6.7 0.703 400 
4.8 7.5 0.9805 412 
3.5 8.3 1.3505 414 
2.3 9.2 1.776 358 
1.6 10.0 2.368 332 
1 10.8 2.8305 248 

0.7 11.7 3.848 236 
0.4 12.5 3.996 140 
0.3 13.3 4.07 107 
0.2 14.2 4 70 
0.6 >14.2 4 210 

                                                                                                                                          Summa: 3883 kWh/år 
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BILAGA C - INSTALLATIONSBERÄKNINGAR 

 

  

Sträcka Längd L Flöde Diameter Hastighet (ρ·u^2)/2 R (Pa/m) R·L (Pa) ∑ζ·((ρ·u^2)/2) ∑ζ·((ρ·(u-gem)^2)/2) Sträckans totala tryckförluster Totala tryckförluster Donmodell Doninställning Doninställning
(m) (kbm/s) (mm) (m/s) (Pa) (Pa) (Fläktwoods)  (Pa) (antal varv)

8 7.90 0.010 100.00 1.21 0.88 0.25 1.98 2.00 0.10 4.08 4.08 VST010 46.08 2.60
6 1.40 0.018 100.00 2.23 2.98 0.80 1.12 0.42 15.00 16.54 20.62
2 0.85 0.036 100.00 4.52 12.27 2.10 1.79 9.00 10.79 31.40
1 0.50 0.066 160.00 3.26 6.37 0.90 0.45 1.70 2.15 33.55

7 0.00 0.008 100.00 1.02 0.62 0.00 0.00 2.70 2.70 2.70 VST010 49.85 2.00
6 1.40 0.018 100.00 2.23 2.98 0.80 1.12 0.42 15.00 16.54 19.24
2 0.85 0.036 100.00 4.52 12.27 2.10 1.79 9.00 10.79 30.03
1 0.50 0.066 160.00 3.26 6.37 0.90 0.45 1.70 2.15 32.18

5 2.40 0.008 100.00 1.02 0.62 0.18 0.43 0.50 0.10 1.03 1.03 VST010 46.80 2.20
3 4.80 0.018 100.00 2.29 3.15 0.80 3.84 1.82 15.00 20.66 21.69
2 0.85 0.036 100.00 4.52 12.27 2.10 1.79 9.00 10.79 32.48
1 0.50 0.066 160.00 3.26 6.37 0.90 0.45 1.70 2.15 34.63

4 0.00 0.010 100.00 1.27 0.97 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 VST010 45.43 2.80
3 4.80 0.018 100.00 2.29 3.15 0.80 3.84 1.82 15.00 20.66 23.66
2 0.85 0.036 100.00 4.52 12.27 2.10 1.79 9.00 10.79 34.45
1 0.50 0.066 160.00 3.26 6.37 0.90 0.45 1.70 2.15 36.60

16 0.40 0.010 100.00 1.27 0.97 0.03 0.01 5.50 5.51 5.51 VST010 40.29 2.90
15 5.20 0.022 100.00 2.80 4.71 1.20 6.24 2.60 9.00 17.84 23.35
12 2.08 0.030 100.00 3.82 8.76 1.80 3.74 3.50 9.00 16.24 39.59

1 0.50 0.066 160.00 3.26 6.37 0.90 0.45 1.70 2.15 41.74

17 0.00 0.012 100.00 1.53 1.40 1.20 0.00 40.00 5.80 45.80 45.80 VST010 40.00 2.90
15 5.20 0.022 100.00 2.80 4.71 1.20 6.24 2.60 9.00 17.84 63.64
12 2.08 0.030 100.00 3.82 8.76 1.80 3.74 3.50 9.00 16.24 79.88

1 0.50 0.066 160.00 3.26 6.37 0.90 0.45 1.70 2.15 82.03

13 0.70 0.008 100.00 1.02 0.62 0.20 0.14 0.33 0.10 0.57 0.57 STQA100 63.07 3.20
12 2.08 0.030 100.00 3.82 8.76 1.80 3.74 3.50 9.00 16.24 16.81

1 0.50 0.066 160.00 3.26 6.37 0.90 0.45 1.70 2.15 18.96

TILLUFT
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FTX-systemets fläktkurvor.  

 

(Enervent, 2012) 

FRÅNLUFT
Sträcka Längd L Flöde Diameter Hastighet (ρ·u^2)/2 R (Pa/m) R·L (Pa) ∑ζ·((ρ·u^2)/2) ∑ζ·((ρ·(u-gem)^2)/2) Sträckans totala tryckförluster Totala tryckförluster Donmodell Doninställning Doninställning

(m) (kbm/s) (mm) (m/s) (Pa) (Pa) (Fläktwoods)  (Pa) (antal varv)
20 7.00 0.015 100.00 1.91 2.19 0.60 4.20 2.00 2.50 8.70 8.70 GPDF-100 98.95 -6.50
19 1.35 0.051 160.00 2.51 3.79 0.50 0.68 4.80 3.00 8.48 17.18

22 1.60 0.015 100.00 1.91 2.19 0.60 0.96 81.00 11.00 92.96 92.96 GPDF-100 80.00 -6.00
21 1.85 0.036 100.00 4.52 12.27 2.10 3.89 1.80 9.00 14.69 107.65
19 1.35 0.051 160.00 2.51 3.79 0.50 0.68 4.80 3.00 8.48 116.12

23 3.70 0.021 100.00 2.61 4.09 1.00 3.70 1.60 3.50 8.80 8.80 GPDF-100 84.16 -2.00
21 1.85 0.036 100.00 4.52 12.27 2.10 3.89 1.80 9.00 14.69 23.49
19 1.35 0.051 160.00 2.51 3.79 0.50 0.68 4.80 3.00 8.48 31.96

18 2.20 0.015 100.00 1.91 2.19 0.60 1.32 1.00 1.60 3.92 3.92 KGFC-100 112.20 x-värde =2,5
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Effektbehov nedervåning 

 

 

Vardagsrum: Kök:
Invändig golvarea 15,70 Invändig golvarea 28,00
Ytterväggsarea 19,55 Ytterväggsarea 23,25
Takarea (mot de fria) 16,33 Takarea (mot de fria) 28,28
Fönsterarea 14,34 Fönsterarea 6,22
Dörrarea (mot det fria) 0,00 Dörrarea (mot det fria) 2,10
Takhöjd 3,66 Takhöjd 2,50
Volym 45,40 Volym 82,20
Effektbehov ventilaton 111,72 Effektbehov ventilaton 0,00
Effektbehov ∑UA 763,00 Effektbehov ∑UA 637,36
Effektbehov Läckluft 59,32 Effektbehov Läckluft 386,67
Totalt Effektbehov: 990,59 Totalt Effektbehov: 1103,97
Köldbryggors inverkan: 56,55 Köldbryggors inverkan: 79,94

Sovrum nere: Tvättstuga:
Invändig golvarea 12,80 Invändig golvarea 16,90
Ytterväggsarea 4,48 Ytterväggsarea 17,23
Takarea (mot de fria) 0,00 Takarea (mot de fria) 0,00
Fönsterarea 1,65 Fönsterarea 0,75
Dörrarea (mot det fria) 0,00 Dörrarea (mot det fria) 2,64
Takhöjd 2,50 Takhöjd 2,50
Volym 28,30 Volym 39,80
Effektbehov ventilaton 94,08 Effektbehov ventilaton 0,00
Effektbehov ∑UA 138,09 Effektbehov ∑UA 272,72
Effektbehov Läckluft 36,98 Effektbehov Läckluft 52,01
Totalt Effektbehov: 331,88 Totalt Effektbehov: 385,75
Köldbryggors inverkan: 62,73 Köldbryggors inverkan: 61,02

Hall och korridor:  Badrum nere:
Invändig golvarea 32,00 Invändig golvarea 7,10
Ytterväggsarea 23,05 Ytterväggsarea 6,48
Takarea (mot de fria) 5,77 Takarea (mot de fria) 0,00
Fönsterarea 1,60 Fönsterarea 0,40
Dörrarea (mot det fria) 2,20 Dörrarea (mot det fria) 0,00
Takhöjd 2,50 Takhöjd 2,50
Volym 79,00 Volym 15,40
Effektbehov ventilaton 117,60 Effektbehov ventilaton 0,00
Effektbehov ∑UA 397,76 Effektbehov ∑UA 71,54
Effektbehov Läckluft 103,23 Effektbehov Läckluft 20,12
Totalt Effektbehov: 644,23 Totalt Effektbehov: 110,67
Köldbryggors inverkan: 25,64 Köldbryggors inverkan: 19,01

Arbetsrum:
Invändig golvarea 7,78
Ytterväggsarea 13,16
Takarea (mot de fria) 4,95
Fönsterarea 1,98 Totalt effektbehov nedervåning: 3893,93 W
Dörrarea (mot det fria) 0,00
Takhöjd 2,50
Volym 19,30
Effektbehov ventilaton 94,08
Effektbehov ∑UA 179,22
Effektbehov Läckluft 25,22
Totalt Effektbehov: 326,84
Köldbryggors inverkan: 28,32
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Effektbehov övervåning 

 

 

Här beräknat effektbehov avser husets totala effektbehov. Vid dimensionering av 
radiatorsystemet medräknas inte respektive rums effekbehov till följd av ventilationen.

Master bedroom: Sovrum övervåning:
Invändig golvarea 15,90 Invändig golvarea 7,80
Ytterväggsarea 17,14 Ytterväggsarea 10,12
Takarea (mot de fria) 17,53 Takarea (mot de fria) 10,49
Fönsterarea 2,94 Fönsterarea 3,96
Dörrarea (mot det fria) 0,00 Dörrarea (mot det fria) 0,00
Takhöjd 2,50 Takhöjd 2,50
Volym 42,70 Volym 24,80
Effektbehov ventilaton 141,12 Effektbehov ventilaton 94,08
Effektbehov ∑UA 241,95 Effektbehov ∑UA 230,54
Effektbehov Läckluft 55,79 Effektbehov Läckluft 32,41
Totalt Effektbehov: 445,82 Totalt Effektbehov: 363,89
Köldbryggors inverkan: 6,96 Köldbryggors inverkan: 6,86

Badrum: Hall och korridor (Uppe):
Invändig golvarea 8,10 Invändig golvarea 29,20
Ytterväggsarea 9,59 Ytterväggsarea 20,17
Takarea (mot de fria) 8,40 Takarea (mot de fria) 28,54
Fönsterarea 1,05 Fönsterarea 5,64
Dörrarea (mot det fria) 0,00 Dörrarea (mot det fria) 0,00
Takhöjd 2,50 Takhöjd 2,50
Volym 21,60 Volym 70,90
Effektbehov ventilaton 0,00 Effektbehov ventilaton 117,60
Effektbehov ∑UA 107,10 Effektbehov ∑UA 398,04
Effektbehov Läckluft 28,22 Effektbehov Läckluft 92,64
Totalt Effektbehov: 142,19 Totalt Effektbehov: 616,86
Köldbryggors inverkan: 6,86 Köldbryggors inverkan: 8,58

Summa effektbehov övervåning: 1568,77 W

Totalt effektbehov: 5462,69 W
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Antagna Z-värden vid dimensionering av radiatorsystemet: 
𝜉𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟 = 3 𝜉𝑅𝑎𝑑.𝑣𝑒𝑛𝑡 ö𝑝𝑝𝑒𝑛 = 40 𝜉𝑅𝑎𝑑.𝑎𝑣𝑠𝑡.ö𝑝𝑝𝑒𝑛 = 20 𝜉𝑆𝑡𝑎𝑚𝑎𝑣𝑠𝑡.ö𝑝𝑝𝑒𝑛 = 5  
𝜉𝑆𝑡𝑎𝑚𝑣𝑒𝑛𝑡.ö𝑝𝑝𝑒𝑛 = 10 𝜉𝑃𝑎𝑛𝑛𝑎 = 8 𝜉𝐵ö𝑗 𝐴𝑛𝑠𝑙.10−15 = 1,5 𝜉𝐵ö𝑗 𝐴𝑛𝑠𝑙.20−25 = 1 
𝜉𝑇−𝑟ö𝑟 𝑑𝑖𝑣.𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚. = 0,5 𝜉𝑇−𝑟ö𝑟 𝑑𝑖𝑣.𝑎𝑣𝑔𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 = 1 
𝜉𝑇−𝑟ö𝑟 𝑠𝑎𝑚.𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 = 0,5 𝜉𝑇−𝑟ö𝑟 𝑠𝑎𝑚.𝑎𝑣𝑔𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 = 0,5 

Observera att genomgågsmotstånden för T-rör hänförs till den gemensamma hastigheten (Eriksson, 2012a) 

 

Injustering av radiatorer 

 

 

 

På nästa sida återfinns tryckfallsberäkningar på respektive radiatorsträcka.

Sträcka Längd Effekt Flöde Anslutning Hastighet (ρ·u^2)/2 R R*L Tryckförlust radiator u-gem Tryckförlust anslutning Totalt tryckfall Tryckfall att matcha Stryptryck ventil Kv-värde ventil
(m) (W) (kg/s) (m/s) (Pa/m) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)

2r 0.4 258 0.004 10 0.038 0.72 3.5 1.4 16.6 0.08 4.2 22.2 5043.3 5021.1 0.066
3r 0.4 154 0.002 10 0.026 0.34 1.8 0.72 7.8 0.10 7.2 15.7 5177.7 5162.0 0.039
4r 0.4 154 0.002 10 0.026 0.34 1.8 0.72 7.8 0.12 10.8 19.3 5300.0 5280.7 0.038
12r 0.4 377 0.006 10 0.055 1.51 6.5 2.6 34.8 0.12 10.8 48.2 5106.7 5058.5 0.096
13r 0.4 377 0.006 10 0.055 1.51 6.5 2.6 34.8 0.15 16.9 54.3 5369.9 5315.6 0.093
14r 0.4 523 0.008 10 0.077 2.96 12.5 5 68.2 0.19 27.1 100.3 5783.5 5683.2 0.125
16r 0.4 439 0.007 10 0.063 1.98 8.8 3.52 45.6 0.13 11.7 60.9 5103.4 5042.5 0.112
17r 0.4 239 0.004 10 0.035 0.61 2.9 1.16 14.1 0.16 19.2 34.4 5476.8 5442.3 0.059
19r 0.4 386 0.006 10 0.052 1.35 6 2.4 31.1 0.09 6.2 39.7 5041.3 5001.6 0.099
22r 0.4 138 0.002 10 0.025 0.31 1.6 0.64 7.2 0.04 1.3 9.1 5015.7 5006.6 0.035

Tryckförluster i radiatorer



 
 

91 
 

 

Sträcka Nr Längd L Effekt Flöde Ansl nr. DN Hastighet (ρ·u^2)/2 R R·L ∑ζ (-) ∑ζ·((ρ·u^2)/2) u-gem (m/s) ζ-gren (-) ∑ζ·((ρ·(u-gem)^2)/2) Summa tryckförluster i sträckan Totala tryckförluster Tryckfall stamventil
(m) (W) (kg/s) (m/s) (Pa/m) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)

1 6.2 258 0.004 10 0.04 0.72 3.5 21.7 6951.2 5018.8 0.08 1 2.8 5043.3 5043.3
2 10.8 516 0.008 10 0.08 2.81 12 129.6 0.0 0.10 1 4.8 134.4 5177.7
3 5.3 670 0.011 10 0.10 4.80 19 100.7 3.0 14.4 0.12 1 7.2 122.3 5300.0
4 5.2 824 0.013 10 0.12 7.20 27 140.4 5.0 36.0 0.15 1 11.3 187.7 5487.6 1440.8
5 0.4 1100 0.017 10 0.15 11.25 42 16.8 0.0 0.18 1.5 24.3 41.1 5528.7
6 1 1238 0.020 10 0.18 16.20 55 55.0 0.0 0.21 1.5 33.1 88.1 5616.8
7 1.4 2453 0.039 15 0.21 22.05 55 77.0 0.0 0.28 1.5 58.8 135.8 5752.6
8 2 3080 0.049 15 0.28 39.20 90 180.0 0.0 0.23 1 26.5 206.5 5959.1
9 1.6 4734 0.075 20 0.23 26.45 43 68.8 40.0 1058.0 1126.8 7085.9

11 9.2 377 0.006 10 0.06 1.51 6.5 59.8 3332.0 5039.7 0.12 1 7.2 5106.7 5106.7
12 6.9 754 0.012 10 0.12 7.20 24 165.6 12.0 86.4 0.15 1 11.3 263.3 5369.9
13 5.4 1131 0.018 10 0.15 11.25 42 226.8 15.0 168.8 0.19 1 18.1 413.6 5783.5
14 18.8 1654 0.026 10 0.19 18.05 63 1184.4 21.0 379.1 0.23 2 52.9 1616.4 7399.9

9 1.6 4734 0.075 20 0.23 26.45 43 68.8 40.0 1058.0 1126.8 8526.7

15 5 439 0.007 10 0.06 1.98 8.8 44.0 2545.5 5051.6 0.13 1 7.8 5103.4 5103.4
16 9.2 878 0.014 10 0.13 7.81 29 266.8 12.0 93.8 0.16 1 12.8 373.4 5476.8
17 7 1117 0.018 10 0.16 12.80 45 315.0 14.0 179.2 0.18 1 16.2 510.4 5987.2 789.0
23 4.6 1215 0.019 10 0.18 54 248.4 0.0 0.21 1.5 33.1 281.5 6268.6

7 1.4 2453 0.039 15 0.21 22.05 55 77.0 0.0 0.0 0.28 1.5 58.8 135.8 6404.4
8 2 3080 0.049 15 0.28 39.20 90 180.0 0.0 0.0 0.23 1 26.5 206.5 6610.9
9 1.6 4734 0.075 20 0.23 26.45 43 68.8 40.0 1058.0 0.00 0 0.0 1126.8 7737.7

18 7.4 241 0.004 10 0.04 0.68 2.9 21.5 7327.6 5015.7 0.09 1 4.1 5041.3 5041.3
19 14 627 0.010 10 0.09 4.14 16.5 231.0 11.0 45.5 0.28 1.5 58.8 335.3 5376.7 1816.7

8 2 3080 0.049 15 0.28 39.20 90 180.0 0.0 0.0 0.23 1 26.5 206.5 5583.1
9 1.6 4734 0.075 20 0.23 26.45 43 68.8 40.0 1058.0 0.00 0 0.0 1126.8 6709.9

10 1.4 98 0.002 10 0.02 0.26 1.4 2.0 18931.6 5007.4 0.18 1 16.2 5025.6 5025.6 1750.6
23 4.6 1215 0.019 10 0.18 0.00 54 248.4 0.0 0.0 0.21 1.5 33.1 281.5 5307.0

7 1.4 2453 0.039 15 0.21 22.05 55 77.0 0.0 0.0 0.28 1.5 58.8 135.8 5442.8
8 2 3080 0.049 15 0.28 39.20 90 180.0 0.0 0.0 0.23 1 26.5 206.5 5649.3
9 1.6 4734 0.075 20 0.23 26.45 43 68.8 40.0 1058.0 0.00 0 0.0 1126.8 6776.1

20 3 138 0.002 10 0.03 0.31 1.6 220.8 16028.0 5008.8 0.18 1.5 24.3 5253.9 5253.9 1715.7
6 1 1238 0.020 10 0.18 16.20 55 55.0 0.0 0.0 0.21 1.5 33.1 88.1 5341.9
7 1.4 2453 0.039 15 0.21 22.05 55 77.0 0.0 0.0 0.28 1.5 58.8 135.8 5477.7
8 2 3080 0.049 15 0.28 39.20 90 180.0 0.0 0.0 0.23 1 26.5 206.5 5684.2
9 1.6 4734 0.075 20 0.23 26.45 43 68.8 40.0 1058.0 0.00 0 0.0 1126.8 6811.0

21 4.2 138 0.002 10 0.03 0.31 1.6 6.7 16026.0 5008.1 0.04 1 0.8 5015.7 5015.7
22 19.4 276 0.004 10 0.04 0.84 3.9 75.7 20.0 16.8 0.15 1.5 16.9 109.3 5125.0 1803.4

5 0.4 1100 0.017 10 0.15 11.25 42 16.8 0.0 0.0 0.18 1.5 24.3 41.1 5166.1
6 1 1238 0.020 10 0.18 16.20 55 55.0 0.0 0.0 0.21 1.5 33.1 88.1 5254.2
7 1.4 2453 0.039 15 0.21 22.05 55 77.0 0.0 0.0 0.28 1.5 58.8 135.8 5390.0
8 2 3080 0.049 15 0.28 39.20 90 180.0 0.0 0.0 0.23 1 26.5 206.5 5596.5
9 1.6 4734 0.075 20 0.23 26.45 43 68.8 40.0 1058.0 0.00 0 0.0 1126.8 6723.3

RADIATORSYSTEM
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(Purmo, 2007)  

 

  

Fyll i önskade temperaturer till vänster och 
tryck på ENTER.

HÖJD HÖJD
LÄNGD 300 400 500 600 900 LÄNGD 300 400 500 600 900
400 98 127 154 181 252 400 138 173 206 236 324
700 171 222 270 316 441 700 241 302 360 413 568
900 220 285 347 406 568 900 310 388 462 531 730
1000 244 317 386 451 631 1000 344 432 514 591 811
1200 293 380 463 542 757 1200 413 518 617 709 973
1300 317 412 502 587 820 1300 447 561 668 768 1055
1600 391 507 618 722 1009 1600 550 691 822 945 1298
1800 439 571 695 812 - 1800 619 777 925 1063 -
2000 488 634 772 903 - 2000 688 863 1028 1181 -
2300 561 729 888 1038 - 2300 791 993 1182 1358 -
2600 635 824 1003 1174 - 2600 894 1122 1336 1535 -
3000 732 951 1158 1354 - 3000 1032 1295 1541 1772 -

HÖJD HÖJD
LÄNGD 300 400 500 600 900 LÄNGD 300 400 500 600 900
400 171 216 258 299 412 400 239 299 355 408 561
700 299 377 452 523 721 700 417 523 622 715 982
900 384 485 581 672 927 900 537 672 799 919 1262
1000 427 539 646 746 1030 1000 596 747 888 1021 1403
1200 512 647 775 896 1236 1200 716 896 1066 1225 1683
1300 555 701 839 970 1339 1300 775 971 1155 1327 1823
1600 683 863 1033 1194 1648 1600 954 1195 1421 1633 2244
1800 768 970 1162 1344 - 1800 1073 1344 1599 1838 -
2000 853 1078 1291 1493 - 2000 1193 1494 1776 2042 -
2300 981 1240 1485 1717 - 2300 1372 1718 2043 2348 -
2600 1109 1402 1678 1941 - 2600 1550 1942 2309 2654 -
3000 1280 1617 1937 2239 - 3000 1789 2240 2664 3063 -

Tillopp Retur Rums 
temp.

DT (ln)

VÄRMEAVGIVNINGSTABELL - NYA THERMOPANEL 2007

20,0040,0055,00 26,80

TP 21 (W)TP 11 (W)

TP 22 (W) TP 33 (W)
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Arbetstryck vid tappställen. 

Tappkallvattenställe med högst tryckfall(Tvättställ - badrum övervåning) 
Sträcka R(Pa/m) L (m) Tryckfall (kPa) Hastighet (m/s) 
4 4000 2,2 8,8 1,5 
14 5200 3 15,6 2,1 
15 5200 0,5 2,6 2,1 
18 2500 0,35 0,875 1,6 
17 2500 0,2 0,5 1,6 
16 2500 0,8 2 1,6 
Tryckfall i vattenmätare 
(kPa) 

2,5 

Totalt tryckfall (kPa) 187,888 
Arbetstryck vid 
kranen (kPa) 

362,112 

 

Tappvarmvattenställe med högst tryckfall (Tvättställ - badrum övervåning) 
sträcka R 

(Pa/m) 
L (m) Tryckfall 

(kPa) 
Hastighet (m/s) 

3 4000 2,2 8,8 1,5 
9 6800 3 20,4 2,25 
11 6800 0,5 3,4 2,25 
10 1900 3,5 6,65 1,4 
20 4600 2,5 11,5 2,2 
19 2000 0,9 1,8 1,4 
18 2500 0,35 0,875 1,6 
17 2500 0,2 0,5 1,6 
16 2500 0,8 2 1,6 
Tryckfall i 
varmvattenberedare (kPa) 

2,7 

Tryckfall i vattenmätare 
(kPa) 

2,5 

Totalt tryckfall (kPa) 216,138 
Arbetstryck vid kranen 
(kPa) 

333,862 
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Tappvarmvattenställe med lägst tryckfall (Diskho - tvättstuga) 
Sträcka R 

(Pa/m) 
L (m) Tryckfall 

(Kpa) 
Hastighet (m/s) 

6 4000 3,3 13,2 1,5 
10 1900 3,5 6,65 1,4 
20 4600 2,5 11,5 2,2 
19 2000 0,9 1,8 1,4 
18 2500 0,35 0,875 1,6 
17 2500 0,2 0,5 1,6 
16 2500 0,8 2 1,6 
Tryckfall i 
varmvattenberedare (kPa) 

2,7 

Tryckfall i vattenmätare 
(kPa) 

2,5 

Totalt tryckfall (kPa) 166,77 
Arbetstryck vid kranen 
(kPa) 

383,23 

 

Tappkallvattenställe med lägst tryckfall (Diskho - tvättstuga) 
Sträcka R 

(Pa/m) 
L(m) Tryckfall 

(kPa) 
Hastighet 

8 4000 2,8 11,2 1,5 
16 2500 0,8 2 1 
Tryckfall i vattenmätare 
(kPa) 

2,5 

Totalt tryckfall (kPa) 143,245 
Arbetstryck vid kranen 
(kPa) 

406,755 
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Beträffande kranen på övervåningen är kallvattenarbetstrycket 362,1 kPa och för varmvattnet 333,9 kPa. 

 

(FM Mattson, 2012b) 
Som framgår ligger kranaens flöde inom 0,14-0,24 l/s och kan därför anses godkänd. 

 

Dimensionerande tryckfall i servisledningen. 

Servisledning 
Sannolikt flöde (l/s) R (Pa/m) Längden på 

servisledning (m) 
Tryckfall 
(kPa) 

Tryckfall pga höjdskillnad mellan 
anslutningspunkt och tvättstugans golv (kPa) 

Totalt tryckfall 
(kPa) 

0,6 650 45,3 29,445 88,29 117,735 
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Dimensionering av tappkallvattenrörens storlek med hänsyn till tryckstötar och flöde.   

Kallvatten 
Ledningnummer Anslutet 

normflöde (l/s) 
Justerad 
normflöde 

Typ av 
ledning 

Dimension enl. 
kopplingstabell 

Dim. Enl. 
fördelningstabell 

Justerad dimension 
p.ga. 
Kopplingsdimension 

1 (Badkar) 0,3  Kopplingsled. 15x1   
2 (Dusch) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
3 (Toalett) 0,1  Kopplingsled. 12x1   
4 (Handfat) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
5 (Dusch) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
6 (Handfat) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
7 (Toalett) 0,1  Kopplingsled. 12x1   
8 (Diskbänk) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
9 (Tvättmaskin) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
10 (Bergvärmepump)   Kopplingsled. 22x1   
11 (Trädgård) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
12 0,5  Fördelningsled.  15x1 18x1 
13 0,6  Fördelningsled.  15x1 18x1 
14 0,8 0,7 Fördelningsled.  18x1 18x1 
15 1,7 0,7 Fördelningsled.  18x1 18x1 
16 2,3 0,9 Fördelningsled.  22x1 22x1 
17 2,1 0,9 Fördelningsled.  22x1 22x1 
18 1,9 0,7 Fördelningsled.  22x1 22x1 
19 0,2 0,2 Fördelningsled.  22x1 22x1 
20 0,7 0,7 Fördelningsled.  18x1 18x1 
21 0,5 0,5 Fördelningsled.  15x1 18x1 
22 0,4 0,4 Fördelningsled.  15x1 18x1 
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Dimensionering av tappvarmvattenrörens storlek med hänsyn till tryckstötar och flöde. 

Varmvatten 
Ledningnummer Anslutet 

normflöde (l/s) 
Justerad 
normflöde 

Typ av ledning Dimension enl. 
kopplingstabell 

Dim. Enl. 
fördelningstabell 

Justerad dimension 
p.ga. 
Kopplingsdimension 

1 (Badkar) 0,3  Kopplingsled. 15x1   
2 (Dusch) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
3 (Handfat) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
4 (Dusch) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
5 (Handfat) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
6 (Diskbänk) 0,2  Kopplingsled. 15x1   
7 0,5  Fördelningsled.  15x1 18x1 
8 0,5  Fördelningsled.  15x1 18x1 
9 0,7 0,7 Fördelningsled.  18x1 18x1 
10 1,5 0,7 Fördelningsled.  22x1 22x1 
11 1,3 0,7 Fördelningsled.  18x1 18x1 
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Dimensionering av husets spillvattenledningar.

Sträcka Ledningstyp Dimension 
(mm) 

Normflöde 
(l/s) 

Minsta 
lutning (‰) 

Horisontell längd 
(m) 

Nivåskillnad 
(mm) 

1 (Badkar) Anslutning 75 1,5 13 1,65 21,45 
2 (Dusch) Anslutning 75 1,5 13 0,95 12,35 
3 (Toalett) Anslutning 100 1,8 10 1,2 12 
4 (Handfat) Anslutning 50 0,6 20 0,2 4 
5 (Dusch) Anslutning 75 1,5 13 2,1 27,3 
6 (Handfat) Anslutning 50 0,6 20 1,04 20,8 
7 (Toalett) Anslutning 100 1,8 10 1,05 10,5 
8 (Tvättmaskin) Anslutning 75 1,2 13 0,32 4,16 
9 (Golvbrunn tvättstuga) Anslutning 75 1,5 13 0,7 9,1 
10 (Diskbänk tvättstuga) Anslutning 50 0,6 20 0,95 19 
11 (Diskmaskin + diskbänk kök) Anslutning 75 1,2 10 7,65 76,5 
12 Samlingsledning 75 3 13 1,25 16,25 
13 Samlingsledning 100 4,8 10 0,95 9,5 
14 Samlingsledning 

luftning 
100 5,4 10 0 0 

15 Samlingsledning 100 6,9 10 1,85 18,5 
16 Samlingsledning 75 2,1 13 2,05 26,65 
17 Samlingsledning 100 7,5 10 0,13 1,3 
18 Samlingsledning 100 8,7 10 0,2 2 
19 Samlingsledning 100 9,6 10 0,38 3,8 
20 Samlingsledning 100 12,6 10 0,84 8,4 
21 Samlingsledning 100 13,8 10 3,6 36 
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BILAGA D – U-VÄRDESBERÄKNING, FUKTKONTROLL, 
KÖLDBRYGGOR 

 

Beräkning av U-värde för plattan görs med hjälp av Isolerguiden Bygg 06, bilaga D2 (Anderlind 
& Stadler, 2006). 

 d λ R 
A 144,3 Parkett 0,014 0,13 0,108 
P 50,0 Pe-folie - -  
B´ 5,77 Betong 0,1 1,7 0,0589 
w 0,505 Mineralull 0,3 0,036 8,33 
λmark 2 Summa   8,50 
dt 17,8     
Uvärde 0,0779     
 

Variabelförteckning 

A Plattans area (m2) 
P Plattans omkrets (m) 
B´ 2*A/P (m) 
w Väggens totala tjocklek (m) 
λmark Markens värmekonduktivitet (W/mK) 
dt W+λ*(Rf+0,17) 
d Materialtjocklek (m) 
λ Materialets värmekonduktivitet (W/mK) 
R Skitets värmemotstånd (m2K/W) 
Rf Summan av alla R-värden 
 

I tabellen nedan beräknas respektive skikts R-värden med lambdavärdensmetoden. U-värdet för 
yttervägg och tak fås genom inversen av respektive konstruktionsdels totala R-värde. Vid 
fuktkontrollerna används ekvation 12.10 och 3.24 från ”Lectures on building physics – Heat and 
moisture transfer” skriven av Gudni Jóhannesson och Kjartan Gudmundsson (Jóhannesson & 
Gudmundsson, 2011).
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TAK D (m) Λ (W/mK) R (m2K/W) Δ (m2/s) Z (s/m) T (°C) Vsat (g/m3) V (g/m3) Φ (%) 

Rsi   0,13  360 19,6 16,94 8,64 51,0% 

Gips 0,013 0,250 0,05 3,6∙10-6 3611 19,5 16,79 8,63 51,4% 

Gips 0,013 0,250 0,05 3,6∙10-6 3611 19,3 16,64 8,62 51,8% 

Regel och isolering 0,070 0,043 1,63 20∙10-6 3500 14,6 12,74 8,60 67,5% 

PE-folie     2000000 14,6 12,74 0,89 7,0% 

Lättbalk och isolering 0,470 0,040 11,89 20∙10-6 23500 -19,9 0,89 0,80 90,0% 

Rse   0,04  60 -20,0 0,89 0,80 90,0% 

Summa: 0,566  13,79  2034642     

YTTERVÄGG          

Rsi   0,13  360 19,6 16,90 8,64 51,1% 

Gipsskiva 0,013 0,250 0,05 3,6∙10-6 3611 19,4 16,70 8,63 51,7% 

Plywood 0,012 0,130 0,09 0,9∙10-6 13333 19,2 16,45 8,58 52,1% 

Träregel och isolering 70 mm 0,070 0,043 1,63 20∙10-6 3500 14,1 12,17 8,57 70,4% 

PE-folie 0,002    2000000 14,1 12,17 0,88 7,3% 

Isolering 195mm 0,195 0,036 5,42 20∙10-6 9750 -2,6 3,95 0,85 21,5% 

Träregel och isolering 195mm 0,195 0,043 4,53 20∙10-6 9750 -16,6 1,20 0,81 67,5% 

Isolering 4 (korslagda reglar) 0,045 0,043 1,05 20∙10-6 2250 -19,9 0,89 0,80 90,0% 

Vindpapp 0,002     -19,9 0,89 0,80 90,0% 

Rse   0,04  60 -20,0 0,89 0,80 90,0% 

Summa   12,94  2042614     

GRUND          

Rsi   0,13  360 19,7 16,99 8,64 50,9% 

Parkett 0,014 0,13 0,11 0,8∙10-6 17500 19,4 16,69 8,61 51,6% 

PE-folie     2000000 19,4 16,69 5,14 30,8% 

Betong 0,1 1,7 0,06 0,25∙10-6 400000 19,3 16,59 4,45 26,8% 

Mineralull 0,3 0,036 8,33 20∙10-6 15000 -1,2 4,42 4,42 100,0% 

Mark      -1,2 4,42 4,42 100,0% 

summa:   8,63  2432860     

Fuktkontroll av 
konstruktionsdelar
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Temperaturfördelning i bjälklagsansutning mot yttervägg, yttervägg mot grundplatta, 
yttervägg mot tak vid och mellan takbalk. 
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BILAGA E – RITNINGAR OCH MONTERINGSANVISNING 
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Monteringsanvisning Grundkonstruktion 

Huset grundläggs på berg, börja därför med att fylla upp med makadam till minst 210 
mm. Se därefter till att rätt urgrävning är gjort för den långsträckta sulan runt huset (tån 
som ytterväggen står på). Bygg upp L-formen. Placera markskivorna på rätt plats 
samtidigt som allt som skall förläggas i plattan läggs i med rätt fall, på rätt plats. Viktigt 
är att dokumentation av ledningarna sker löpande! Se även till att få på plats alla 
dräneringsrör under samt bredvid plattan, samt att cellplasten vilken isolerar marken är 
ditlagd. Kontrollera att allt ser bra ut innan gjutning påbörjas. Gjut plattan när 
ovanstående är gjort. Viktigt är att plattan är tillräckligt torr innan vidare konstruktion 
sker. När innergolvet skall läggas är det viktigt att PE-folien läggs under, samt att det 
under alla syllar finns sylltätning vilken separerar trämaterialet och betongen. På PE-
folien läggs sedan en stegljudsdämpande skiva följt av ekparkett. 

Monteringsanvisning Yttervägg och fönster 

Börja med att lägga dit sylltätning och fäst sedan syllbrädan i grunden. Res sedan de 
stående 195- respektive 70 mm reglarna - viktigt är att försäkra sig om avståndet mellan 
dessa samt att placeringen är rätt. De yttre liggande reglarna kan sedan spikas på samt 
mineralullen samt vindpappen ställas på plats. Här är det viktigt att PE-folien får 
angiven placering samt att denna förblir intakt. Då PE-folien måste skarvas eller brytas 
av någon anledning är det viktigt att detta tätas med exempelvis Paroc XXS 005 (Paroc, 
2010). Läkten vilken bildar luftspalt kan sedan spikas på, följt av fasaden. Vid spikning 
av fasad och läkt är det viktigt att speciell, korrosionsbeständig spik används. Vidare 
skall fasad och läkt inte komma i kontakt med metall om det kan undvikas. Om kontakt 
är oundviklig skall rosttröga plåtmaterial användas. Vid fönstermontage i väggen skall 
drevningstätning enligt ritning göras. Viktigt är att PE-folien dras fram till 
drevningstätningen. 

Monteringshänvisning Bjälklag 

Börja med att göra alla hål för installationer såsom avlopp och tappvatten. Noga här är 
att fallet på avloppsledningen blir rätt samt att alla större rör förs in innan taket lyfts på 
plats. Placera sedan kantbalken i sin position och fixera denna. Lyft bjälklaget på plats en 
del i taget. Viktigt är att ångspärren blir klämd på rätt sätt samt att denna förblir 
opunkterad. En förstärkning av livbrädan är aktuell. Förstärk denna genom att spika fast 
skivmaterial av klass HB.HLA2. När balkar och alla installationer är på plats kan 
golvspånskiva läggas ovanpå samt glespanel och gipsskivor spikas/skruvas fast. Glöm 
inte 95 mm mineralull ovanpå glespanelen för ljudisoleringens skull. 
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BILAGA F – BERÄKNING AV GRADDAGAR 
 

Beräkning av graddagar för respektive månad sker enligt nedanstående kriterier: 

Januari 15°C -Tute Alla dagar 
Februari 15°C -Tute Alla dagar 
Mars 15°C -Tute Alla dagar 
April 15°C -Tute Dagar då Tute är under 12°C 
Maj 15°C -Tute Dagar då Tute är under 10°C 
Juni 15°C -Tute Dagar då Tute är under 10°C 
Juli 15°C -Tute Dagar då Tute är under 10°C 
Augusti 15°C -Tute Dagar då Tute är under 11°C 
September 15°C -Tute Dagar då Tute är under 12°C 
Oktober 15°C -Tute Dagar då Tute är under 13°C 
November 15°C -Tute Alla dagar 
December 15°C -Tute Alla dagar 
 

Där Tute är dygnets medeltemperatur och 15°C avser ett nytt, välisolerat hus. För äldre hus 
används istället 17°C. 

Då statistik om graddagar för Kiruna inte fanns tillgängligt på kostnadsfri basis beräknades ett 
medelvärde för graddagar med hjälp av temperaturstatistik för åren 2009-2011 från 
www.temperatur.nu. Olyckligtvis fanns luckor i statistiken varför en analys av dessa först fick 
göras. Metoden för att hantera dessa luckor i data presenteras i rapporten i enighet med 
rapportens syfte att belysa lämpliga metodval inom respektive område.  

 

Av diagramet framgår fördelningen av saknade temperaturdata. Totalt saknades data för 101 
dagar under dessa tre år. För att beräkna graddagar ersattes dessa luckor med data från SMHI 
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över normaldygnstemperaturen mätt under åren 1961-1990, för respektive månad som luckan 
tillhörde. Resultatet presenteras i tabellen nedan 

 

Månad Normaltemp (1961-
1990) 

Antal saknade dagar 2009-2011 Graddagar 

Jan -15.6 18 550.8 
Feb -13.7 4 114.8 
Mar -9 0 0 
Apr -2.6 20 292 
Maj 4.2 0 0 
Jun 10.4 0 0 
Jul 12.8 0 0 
Aug 10.3 19 13.3 
Sep 4.7 13 94.9 
Okt -1.3 13 185.9 
Nov -9.4 2 48.8 
Dec -13.9 12 346.8 
 

De graddagar som presenteras i tabellen ovan summerades sedan till graddagarna beräknade 
med ursprunglig temperaturdata vartefter ett medelvärde för 2008-2011 beräknades.  

Månad Graddagar 2009-2011 Medelvärde av graddagar 2009-2011 
Jan 2514.7 838.2 
Feb 2462.4 820.8 
Mar 2037.5 679.2 
Apr 1305.1 435.0 
Maj 851.1 283.7 
Jun 458.4 152.8 
Jul 234 78.0 
Aug 383.7 127.9 
Sep 796.8 265.6 
Okt 1397.5 465.8 
Nov 1803.1 601.0 
Dec 2326.2 775.4 
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BILAGA G – DIMENSIONERING AV BÄRANDE SYSTEM 
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BILAGA H - PRODUKTBROSCHYRER 
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(Fläktwoods, 2012) 

 



 
 

166 
 

Tryckfallsdiagram för vattenmätaren. Tryckförlusten utgår från kurva QN 6. 

 

(Armatec, 2012) 

Tryckfallsdiagram för Nibe varmvattenberedare som används. Tryckförluster för 
bergvärmepumpen fanns ej varför denna användes som substitut: 

 

(Nibe, 2011) 


	Sammanfattning
	Abstract
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och omfattning
	1.3 Metod

	2. Huset
	2.1 Konstruktion
	Bärande system
	Ytterväggar
	Tak
	Bjälklag

	2.2 Byggteknik
	Klimatskal - isolering
	Klimatskal - fuktkänslighet
	Klimatskal - köldbryggor
	Fönsterinfästning

	2.3 Bakgrund till dimensionering
	Sammanställning av resultat från dimensionering

	2.4 Materialval
	Taktäckning
	5:62 Taktäckning
	6:5325 Yttertak och vindsutrymmen
	8:24 Taksäkerhet
	8:241 Allmänt
	Ytterligare krav
	Miljöbedömning
	Investeringskostnad
	Estetik
	Livslängd
	Förekomst/Beprövat
	Minsta taklutning
	Kunskapskrav för uppförandet/underhållet
	Vikt


	Fasadmaterial
	5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1
	5:552 Ytterväggar i byggnader i klass Br2 och Br3
	5:854 Ytterväggar
	6:53 Fuktsäkerhet
	6:5324 Väggar, fönster och dörrar
	6:952 Fuktsäkerhet
	Kommentarer till Boverkets krav
	5:55
	5:551, 5:552, 5:854
	6:5324, 6:952
	Investeringskostnad
	Miljöbedömning
	Estetik
	Färgbeständighet
	Speciella krav på fästdon
	Hållfasthet
	Dimensionsstabilitet
	Beständighet mot mögel


	Golvbeläggning
	Skydd mot fall
	5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning
	5:524 Golvbeläggningar
	6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt
	6:5331 Vattentäta skikt
	6:5332 Vattenavvisande ytskikt
	6:5333 Underlag för vattentäta skikt
	8:10:11 Skydd mot fall
	Kommentarer till BBRS-krav
	5:524
	6:5331, 6:5332
	6:5333
	8:10:11

	Bedömning
	Investeringskostnad
	Miljöbedömning
	Estetik
	Lämpligt med radiatorsystem
	Vanlighet/förekomst/beprövat
	Halksäkerhet
	Våtrumsanpassade



	2.5 Installationer
	Ventilationsbehov
	Utformning av ventilationssystemet
	Injustering av ventilationssystemet
	Kastlängder
	Efterkontroll av ventilationssystemet
	Tapp- och spillvattenbehov
	Utformning av spillvattensystem
	Energibehov
	Utformning av värmesystem
	Dimensionering av radiatorsystemet
	Inställning av värmebärarpump
	Dimensionering av expansionskärl för radiatorsystem.
	Utformning av elsystem


	3. Vindkraft
	3.1 Bakgrund
	3.2 Teori bakom vindkraft
	3.3 Bygglovsbefriad vindkraft
	3.4 Bedömning av tomtens vindhastighet
	3.5 Olika typer av vindkraftverk
	3.6 Systemval

	4. Kostnadskalkyler
	4.1 Huset
	4.2 Vindkraftverket

	5. Batterikapaciteten för att filtrera prisspikar
	Bakgrund
	5.1 Simuleringsmodell och indata
	5.2 Utfall av simulering

	6. Diskussion
	7. Slutsats
	8. Referenser
	9. Bilagor
	Bilaga A – Husets löpande effektförbrukning
	Bilaga B - Vindkraftverk
	Bilaga C - Installationsberäkningar
	Bilaga D – U-värdesberäkning, fuktkontroll, köldbryggor
	Bilaga E – Ritningar och monteringsanvisning
	Bilaga F – Beräkning av graddagar
	Bilaga G – Dimensionering av bärande system
	Bilaga H - Produktbroschyrer

