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Abstract 
 
This report brings up the question - ”Is BIM profitable when planning a single-family home?”. 
The methodology for finding the answer to this question is firstly to state the definitions of BIM 
and the company that is projecting by using the BIM-model. The answer is then obtained by 
analyses of the factors of profitability with respect to: time, opportunity of revision, problem 
visualization, preference adjustments and energy. A BIM-model has been made simultaneously as 
the writing has proceeded to get a perception of how a BIM-model really matters for the analysis.  

The analysis shows that the answer for the question depends on further factors. The factors that 
are mostly discussed are the company’s intentions and the complexity of the house. However, the 
answer to the question is no for most types of single-family homes.  
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Sammanfattning 
 
Den här rapporten tar upp frågeställningen - ”Är BIM lönsamt vid projektering av småhus?”. 
Metodiken för att kunna besvara denna fråga är att först skapa definitioner av både BIM och 
företaget som ska projektera med hjälp av BIM. Därefter erhålls svaret med hjälp av analys av 
lönsamhetsfaktorer med avseende på tid, revideringsmöjligheter, problemvisualisering, 
preferensanpassning och energi . För att få en verklighetsuppfattning om vad en BIM-modell 
egentligen innebär för analysen har en BIM-modell gjorts parallellt med rapportskrivningen. 

Analysen visar sedan att svaret på frågeställningen är beroende av ytterligare faktorer . De 
faktorer som främst diskuteras är företagets intentioner och husets komplexitet. Dock, kan 
frågeställningen för de flesta typer småhus besvaras med ett nej! 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
Teknologin är ständigt under utveckling. I nuläget läggs stor vikt vid datorisering av all möjlig 
sorts information för att underlätta både arbete och vardag för människan. Ett konkret exempel 
på detta är att byggritningar i alla dess former samlas in, ritas och kodas i olika datorprogram, 
som till exempel Revit eller CAD. En bakomliggande tanke är att detta system ska spara tid och 
pengar genom att visualisera framtida problem tack vare möjligheten att se den färdiga produkten 
i 3D och ge olika element koder för att underlätta informationshantering och beställning. En 
annan tanke är att möjliggöra att exempelvis arkitekten, konstruktören, elingenjören och VVS-
projektören kan arbeta i samma fil samtidigt. Denna typ av informationshantering kallas för BIM 
– byggnadsinformationsmodellering. 

Vid storskaligt byggande är en byggnadsinformativ modell ovärderlig.  Även om det tidigare 
fungerat med handgjorda ritningar är det effektivt med en filsamling där all information finns och 
all revidering sker fortlöpande. Detta minskar risken för komplikationer under byggprocessen, 
eftersom att problemen kan upptäckas och lösas innan de uppstått i praktiken. Det är dock oklart 
om nedlagd tid och användning av andra resurser ger utdelning vid byggande i mindre skala, som 
vid ett småhus. 

1.2  Syfte 
Syftet med fördjupningen är att genom analysering och modellering kunna avgöra huruvida det är 
lönsamt att skapa en byggnadsinformativ modell då ett småhus projekteras. Det kommer att 
läggas vikt vid flera olika aspekter. Exempel på dessa aspekter är: tid, ekonomi, 
revideringsmöjligheter, problemvisualisering och anpassning efter kundens preferenser. 
Dessutom är syftet med denna rapport att klargöra begreppet BIM som i dagens samhälle är 
förhållandevis brett. 

Ett annat mål är dessutom att skapa en utförlig BIM-modell över husets VVS-rörsystem med 
syftet att ta reda på ungefär hur lång tid det tar att upprätta en modell för hela huset. Modellen 
kommer att upprättas för ett småhus som projekteras från grunden, med syftet att praktiskt 
tillämpa de teoretiska kunskaper som Samhällsbyggnadsprogrammet hittills ingivit. 

1.3  Metodik 
Genom att söka information i tryckta källor och databaser, samt genom flera intervjuer ska de 
frågeställningar som ligger till bakgrund för fördjupningsdelen besvaras. Det är tänkt att de 
intervjuade personerna på ett eller annat sätt ska ha kontakt med BIM via sitt yrke. Eftersom att 
få böcker, tidsskrifter och övriga källor är inriktade på lönsamheten av 
byggnadsinformationsmodulering vid projektering av småhus är intervjuerna en viktig aspekt i 
informationssamlingen. 

Som grund för projekteringen av småhuset ligger främst Boverkets byggregler, som innehåller de 
krav som måste uppfyllas vid byggande av bostadshus. Övrig information och kunskap har 
samlats in genom deltagande i föreläsningar och övningar tillhörande kursen Examensarbete för 
kandidatexamen inom samhällsbyggnad, men även från tidigare kurser. Kurslitteratur från de 
flesta av dessa kurser används som faktakällor till denna del av rapporten. 
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2 Fastigheten 

2.1 Lokalisering 
Tomten ligger i Borlänge, som är beläget i klimatzon II. Där är huset placerat vid det område 
som är mest flackt, för att undvika problem vid byggandet. Hänsyn har även tagits till att 
uppfarten från vägen läggs vid den plats där det är tillåtet att göra intrång på fastighetsgränsen. I 
bilaga 10.3 finns ritning över situationsplanen.  

2.2 Planlösning 
Huset har två sovrum, ett badrum, ett kök, ett vardagsrum, en hall och ett förråd. Rummen har 
stora fria ytor, men är avskärmade för att bland annat minska störningar från ljud och rörelse. 
Som komplement till detta har flera dörrar satts in, för att möjliggöra enkel rörelse i huset. Huset 
har ingångar både i hallen, samt i anslutning till verandan. Planlösningen finns i bilaga 10.3. 

2.2.1 Mått 
Då detta hus är anpassat till en liten familj, med max ett barn, krävs inte speciellt stora 
rörelseytor. Genom att bygga ett mindre hus kan energibehovet minskas, vilket leder till 
besparingar av familjens inkomst. 

Följande mått gäller för huset; 
Boarea, BOA; 84,3 m2 
Biarea, BIA; 0 m2 
Tempererad area, Atemp; 84,3 m2 
Byggnadshöjd; 3,16 m 

2.2.2 Rumsplacering 
Entrén till huset placeras i öster, eftersom att infarten till huset kommer från detta håll. Kök och 
badrum placeras nära entrén, både för att underlätta hemkomsten efter att man har varit ute och 
storhandlat eller då ett toalettbesök är brådskande. Köket och badrummet placeras i närheten av 
varandra, för att underlätta rörsystemens sammankoppling. 

Vardagsrummet sätts i anslutning till köket för att minimera avståndet från spis till middagsbord. 
Den stora verandan byggs i anslutning till både vardagsrummet och köket, eftersom att många 
föredrar att äta och befinna sig ute på altanen, både under vardag och fest. Detta ställer krav på 
god tillgänglighet från flera rum för att undvika trängsel. Verandan är främst placerad i söderläge, 
men även mot öst och väst, för att maximera solstrålningen på verandan under hela dagen. För 
bästa möjliga sömn placeras sovrummen i norrläge. Detta för att så lite solljus som möjligt ska 
störa under tidiga morgnar eller vid tidpunkter då vila behövs. 

2.2.3 Tillgänglighetsanpassning 
Tanken med att utforma huset som en enplansvilla är framförallt att underlätta framkomligheten, 
både i och mellan rummen, för rörelsehindrade. I badrummet är toaletten placerad så att armstöd 
för behövande kan sättas dit. Det innehåller också ett handikappsanpassat badkar.  

Samtliga dörrar i huset är två meter höga och har en bredd på 900 cm för att det ska vara så 
tillgänlighetsanpassat som möjligt för exempelvis rörelsehindrade. Grunden på huset är en platta 
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på mark och det är det tänkt att en ramp ska kunna byggas till entrén. Detta borde kunna göras 
utan större problem med tanke på entréutbyggnadens låga höjd. 

3 Byggmaterial 
För att få fram de material som är lämpligast för detta hus har olika material för invändigt golv, 
fasader och utvändigt tak jämförts. Betygssättning efter olika aspekter och viktning av dessa betyg 
genomfördes och de material som fick bäst betyg valdes. Olika estetiska krav har även ställts på 
de olika materialen som de måste uppfylla. Materialvalsprocessen finns överskådligt i bilaga 10.1. 

3.1 Invändigt golvmaterial 
De estetiska krav som ska uppfyllas är att golvet ska passa ihop med resterande delar av 
inomhusmiljön. Det ska inte förhindra möjligheten att variera färgtoner inne i huset eller 
möjligheten att möblera fritt efter preferenser. Dessutom ska golvet ge en värmande och levande 
känsla och därmed öka trivseln i huset. 

De aspekter som har tagits hänsyn till är; 

• Investeringskostnader 
• Livslängd 
• Utseende 
• Ljuddämpning 
• Miljöklassning 
• Underhåll 
• Närproducering 
• Återanvändning/återvinningsmöjligheter 
• Trendfaktor 
• Rengörbarhet 

Utifrån det viktade betyget har ett ekparkettgolv 
valts. Produkten är tillverkad av Forbo och är av 
modellen Forshaga Ek Sarek. Detta är en 3-
stavsparkett med en lackad yta. Strukturen är 
uppbyggd av en harmonisk ådring med få små 
kvistar. De levereras med 6 brädor per paket, 
vilket ska räcka till 2,76 m2. Vikten per paket 
ligger på 21 kg. 

  

  

 Bild 1 Forshaga Ek Sarek (Forbo Flooring Systems) 



6 
 

3.2 Fasadmaterial 
Estetiskt ställs krav på att fasadmaterialet ska stämma ihop med takets material, färg och 
utformning. Detta ska medföra att huset ser genomtänkt ut och därmed ses som en 
sammanhängande enhet. Ett annat krav är att huset ska passa in i omgivande miljö. 

De aspekter som har tagits hänsyn till är; 

• Investeringskostnader 
• Livslängd 
• Utseende 
• Miljöklassning 
• Underhåll 
• Närproducering 
• Återanvändning/återvinningsmöjligheter 
• Trendfaktor 
• Beständighet 
• Värmemotstånd 

Utifrån det viktade betyget väljs en träfasad. Den valda fasadpanelen är tillverkad av Moelven, i 
modellen Moelven Bas Fjällpanel. Detta är en liggande panel av gran, som är både omålad och 
obehandlad. Därför krävs målning och ytbehandling på plats. Målningen utförs med 
målningssystemet Bestå från Alcro i färgen Äggskal. 

 

 

 

Bild 3 Bestå Äggskal (Alcro) 

  

  

 

Bild 2 Bas Fjällpanel (Moelven) 
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3.3 Utvändigt takmaterial 
Målen för de estetiska kraven är att taket ska ge huset en välkomnande och tilltalande känsla. Det 
är även viktigt att taket stämmer in med närmiljön och med resterande delar av huset. Därmed 
ska det tydligt framgå att det finns en klar tanke med både huset som helhet, men även med taket 
som ensam enhet.   

De aspekter som har tagits hänsyn till är; 

• Investeringskostnader 
• Livslängd 
• Utseende 
• Taklutning 
• Miljöklassning 
• Närproducering 
• Underhåll 
• Beständighet 
• Återanvändning/återvinningsmöjligheter 
• Trendfaktor 

Utifrån det viktade betyget har en tegeltakpanna valts. Produkten är 
tillverkad av Vittinge och är av modellen Vittinge klassisk T11. Detta är 
en tvåkupig takpanna med färgen obehandlad naturröd och en ganska 
matt ytstruktur. Maximal taklutning är 45˚ och den maximala 
fasadhöjden är 4 meter, vilket passar detta hus perfekt. Med Vittinge 
klassisk T11 krävs att 11 stycken pannor läggs per kvadratmeter. De 
levereras med 288 enheter per pall, där vikten per enhet ligger på 2,8 
kg. 

 

 

  
 Bild 4 Vittinge klassisk T11 (Vittinge) 
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4 Byggteknik 

4.1 Grund 
Huset kommer grundläggas med en platta på mark, vilket är optimalt i detta fall då marken är 
flack där huset ska byggas och består av morän med bergtoppar. Ovanpå marken fördelas först 
ett dränerande skikt av makadam och därefter läggs cellplastlagret som är 300 mm tjockt. 
Betongplattan gjuts därpå och får en tjocklek på 200 mm. Vid plattans utkanter kommer 
förstärkningar att ske. Därmed kommer betongplattan bli tjockare, vilket kräver att isoleringen av 
cellplast flyttas ned ytterligare. I en detaljritning som bifogats i bilaga 10.3. kan grundplattans 
uppbyggnad beskådas. 

4.2 Stomme 
Hela huset kommer i stort sett vara uppbyggt av trä, som är ett bra material för uppbyggnad av 
småhus. Detta på grund av att hållfastheten i förhållande till träets massa är större än det är hos 
både stål och betong (Folke Björk et al., 2010). Fasaden kommer vara av liggande granpanel, med 
en bakomliggande luftspalt som har till uppgift att förhindra transport av fukt. Stommen består 
av träreglar i ytterväggarna, som har dimensionerna 45*70 mm och 45*180 mm och ett c/c-
avstånd på 600 mm. Även botten- och vindsbjälklaget ska vara av trä.  

4.3 Tak 
Huset har ett tredelat sadeltak med en lutning på 22˚. I och med att taket är tredelat kommer det 
att vara uppbyggt av tre olika typer av W-takstolar där spännvidden skiljer dem åt. W-takstolar är 
lämpliga för hus med sadeltak där taklutningen är mer än 10˚ och spännvidden ligger mellan 5-20 
meter (http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=790).  

Den minsta takstolen kommer att ha en spännvidd på 8,6 meter, den mellersta 7,3 meter och den 
största 12 meter.  Takstolarna ska vara uppbyggda av träfackverk med ömsom tryckta och dragna 
stänger i diagonalerna. Lämpligt avstånd mellan takstolarna är vara 1200 mm.  

Dimensionering efter den största takstolen har beräknats i bilaga 10.2.5. Enligt denna har följande 
mått på takstolens beståndsdelar beräknats; 

Överarmsstången: 220x45 mm 

Underarmsstångens: 145x45 mm 

Diagonal B-D: 70x45 mm 

Diagonal C-D: 70x45 mm 

För att se takets uppbyggnad se bilaga 10.3.   

Bild 5 Utvändig vy av taket 
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5 Byggfysik 

5.1 Värmegenomsläpplighet 

5.1.1 Grund 
Grundplattan består av parkettgolv, golvspånskiva, mineralull och betong. Plattans U-värde har, 
enligt bifogade beräkningar i bilaga 10.2.1.1, beräknats till 0,102 W m2K⁄ . Enligt Isolerguiden 
Bygg 06 får inte U-värdet för grundplattan överskrida 0,15 W m2K⁄ , vilket innebär att det 
beräknade värdet är fullt godkänt. 

5.1.2 Väggar 
Ytterväggarna består av gipsskiva, mineralull, träreglar med c-avstånd på 600 mm, plastfolie, 
ytterligare ett skikt med mineralull och träreglar med samma c-avstånd, luftspalt och träfasad. 
Med dessa skikt har U-värdet beräknats till 0,163 W m2K⁄ . U-värdet för ytterväggar får inte vara 
högre än 0,18 W m2K⁄  enligt Isolerguiden Bygg 06. Därmed tillåts detta U-värde för huset. 
Beräkningarna finns i bilaga 10.2.1.2.  

5.1.3 Tak 
Det kalla taket består av gipsskiva, glespanel, ångspärr, mineralull och träreglar med c-avstånd 600 
mm, samt en golvspånskiva. Takets U-värde har beräknats till 0,093 W m2K⁄ , vilket framgår i 
bilaga 10.2.1.3. I Isolerguiden Bygg 06 står det att U-värdet för ett tak max får vara 0,13 W m2K⁄ , 
vilket innebär att taket är tillräckligt isolerat. 

5.2 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient har beräknats enskilt utifrån förlustfaktorer och 
köldbryggor för samtliga rum. Resultat och beräkningar finns i bilaga 10.2.2. 

5.2.1 Läckflödeskoefficienter 
Eftersom att grunden och ytterväggarna ansluts runt hela huset, kommer stora köldbryggor att 
uppstå kring detta område. Därför har köldbryggorna vid dessa anslutningar kontrollberäknats i 
datorprogrammet COMSOL MULTIPHYSICS 4.2. I bilaga 10.2.2.3 har beräkningarna bifogats. 

5.3 Effektbehov 
Husets totala effektbehov för uppvärmning har med hjälp av genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienter beräknats till 2825,413 W. Beräkningar som styrker detta har 
bifogats i bilaga 10.2.3. 

5.4 Energibehov 
Den totala energiåtgången för husets uppvärmnings- och tappvarmvattenbehov beräknas uppgå 
till 6,076 MWh, vilket innebär 72,041 kWh m2⁄ . Detta innebär att det personliga kravet på max 
13 MWh och kravet enligt 2011 års byggregler på max 110 kWh m2⁄  har uppnåtts med god 
marginal. Bilaga 10.2.4 innehåller dessa energiberäkningar. 
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6 Installationsteknik 

6.1 Värme 
Under vardagsrummet finns en bergtopp, vilket ger goda förutsättningar för bergvärme. Därför 
kommer borrhålet borras i närheten av denna bergtopp på utsidan av huset och rör kommer att 
dras till bergvärmepumpen som kommer placeras i badrummet. Pumpen kommer att ha en 
inbyggd varmvattenberedare. Trots den dyra investeringskostnaden för bergvärmen, kommer det 
bli lönsamt i längden. 
 
Som värmare används vattenburna radiatorer försedda med reglerautomatik som styr dess 
värmeavgivning för att ge konstant rumstemperatur. I badrum används istället vattenburen 
golvvärme på grund av estetiska skäl och för att det skönt med varmt badrumgolv, när det är kallt 
ute eller när den inneboende kliver ur badkaret för att torka sig. 

 
 Radiatorerna placeras under varje fönster 
för att motverka kallras. Dock bör hänsyn 
tas till de reglerautomatiska känselkropparna 
som kan få fel signalering om den faktiska 
rumstemperaturen då de placeras i närheten 
av öppningsbara fönster.  
 
Radiatorerna är av typen Thermopanel V4 
och är storleks- och effektanpassade efter 
respektive rums energikrav. Slingorna i 
golvvärmen ligger på ett centrumavstånd på 
300mm och dess dimension är 10mm.  
 
De vattenburna radiatorerna är uppdelade i 

två slingor där rören som fördelar vattnet är stålrör av typen ”blåa rör”. Dessa slingor är 34, 44 
respektive 53,57 meter långa och är arrangerade i ett tvårörssystem (se bild 6 alt. bild 18). På ena 
slingan(den längre) så kopplas golvvärmen för badrummet in med hjälp av en shunt-ventil för att 
en lägre framledningstemperatur till golvslingorna ska kunna uppnås. 
 De två slingorna sammankopplas på ett 0.5 meter långt rör som kopplas till radiatorn, vid detta 
gör kopplas en cirkulationspump av typen COMFORT UP-N från Grundfoss.  

6.2 Ventilation 

Eftersom att den tempererade arean är stor krävs värmeåtervinning. Därför används ett FTX-
system som har fullgod, men även miljövänlig värmeåtervinningsförmåga. Detta placeras ovanför 
innertaket, på vinden, där utrymmet är tillräckligt stort. För att komma åt vinden kommer en 
hopfällbar trappa att byggas in i innertaket. Ventilationskanalerna kommer sedan att dras ovanför 
vindsbjälklagen och via 90˚-böjar kommer kanalerna kopplas till donen som kommer att sitta i 
taket.  
 
 I huset kommer en omblandande ventilation att eftersträvas för bra luftomväxling, det är 
anledningen till att donen placeras i tak. Luften som kommer ur tilluftsdonen kommer att färdas 
in i rummen med två meter per sekund för god beblandning av rumsluften.  Tilluftsdon kommer 
att placeras i följande rum: vardagsrummet, sovrummet och hallen. Frånluftsdon placeras i 
badrum, förråd och kök. Donen kommer att placeras långt in i rummen för att luften ska 
cirkulera. I spisen i köket kommer matosen separeras med frånluften och ledas ut från huset. 
  

 Bild 6 Vy över värmesystemen 



11 
 

Frånluftsdonen kommer alla att vara av modell KGEB från Fläktwoods och samtliga tilluftsdon 
kommer att vara av modell Rino från Bevent Rasch.  
 
Det FTX-aggregat huset kommer att utrustas med är av typ Heru 50 s 2 från Östberg.  
 

 
Detta aggregat väljs främst utifrån hur bra dess kapacitet 
överrensstämmer med det dimensionerande flödet i 
ventilationskanalerna samt utifrån dess effektivitet när 
det gäller elförbrukning och utifrån aggregatets 
SFP(Specifik fan power).  Den tillförda fläkteffekten 
beräknades till 80 W och SFP hamnar mellan 1,5 och 
2,0 vilket är normalt för nyare FTX-aggregat. 
 
Uteluftintaget kommer ske via ett spjäll i yttervägg som 
heter GR 200 från Soliduct. Avluften från huset 
kommer att ta sig igenom taket via en frånlufthuv från 
Vilpe modell 125P/IS/400. Båda dessa komponenter är 
valda efter det flöde av luft (038 l/s) som ska passera i 

systemet, se biliga 10.2.6.1 för uträkningar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Det dimensionerade tryckfallet blir det tryckfall som uppstår då luften tar sig igenom 
ventilationssystemet till det don som är beläget längst bort, se tabell 52 och 53. Största tryckfallet 
för tilluft blev 148,173 Pa och för frånluft 125,998 Pa. Se bilaga 10.2.6.1 för uträkningar.  

 

 
  

 Bild 7 FTX-aggregatet Heru 50s 2 (Östberg) 

Bild 8 Frånluftshuv 
125/IS/400 (Vilpe) Bild 9 Ytterväggsgaller GR 200 (Soliduct) 
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6.3 Sanitet   

6.3.1 Tappvatten 

Tappvattenledningarna kopplas till bergvärmepumpen i badrummet som innehåller 
varmvattenberedare. På grund av valet att placera pumpen i badrummet kommer samtliga 
tappvattenledningar utgå från bergvärmepumpen och sedan placeras på väggen nära takhöjd. 
Detta för att undvika kontakt med våtzonen.  

Efter kopplingen till varmvattenberedaren kommer tre avgreningar göras för 
varmvattenledningarna, en som ska gå till de sanitära komponenterna i köket, en som ska gå till 
badkar och tvättmaskin och en som kopplas till tvättställ. Parallellt med dessa ledningar kommer 
kallvattenledningarna dras. De kommer att avgrenas på samma sätt, förutom att avgreningen till 
tvättstället även kommer innefatta vattenklosetten. 

Efter första avgreningen dras ledningarna i badrummet till respektive komponent, vilket leder till 
ytterligare avgreningar mellan badkar och tvättmaskin. Samma sak gäller för kallvattenledningen 
till tvättställ och vattenklosett.  

Avgreningen till kökskomponenterna dras upp genom taket i badrummet. Det är viktigt att inga 
skarvar kopplas inne i väggen eller taket, eftersom att det kan ge upphov till mögel innanför 
väggarna vid läckage. Tappvattenledningarna dras sedan ner genom taket i köket till golvnivå och 
löper sedan längs väggen till diskmaskinen och diskbänken. Ritning över tappvattensystemet 
finns i bilaga 10.3. 

Kopplings- och fördelningsledningarna kommer vara av förkromade kopparrör för att förhindra 
bland annat korrosionsskador. Servisledningen ska vara av plast. Dimensionerna på kopplings-, 
fördelnings- och servisledningar har beräknats utifrån respektive normflöden och sedan utlästs ur 
nomogram. Allt detta finns i bilaga 10.2.4. 

Huset kommer vara kopplat till det kommunala vattennätet genom en kallvattenservis som ligger 
i tomtgräns på två meters djup. Tappvattenservisledningen kommer att grävas ner och ledas fram 
till servisen. 

Köksblandaren dimensioneras efter totaltrycket i den ledning som är placerad längst bort från 
vattenberedaren, vilket i detta fall är kallvattenledningen till diskbänken. Tryckfallsberäkningar 
har beräknats i bilaga 10.2.4. Det totala tryckfallet i samtliga ledningar (kopplings-, fördelnings- 
och servisledning) fram till diskbänken blir 112,92 kPa.  

Eftersom att det tillgängliga vattentrycket i kallvattenservisen är 550 kPa, blir totaltrycket i 
ledningen vid diskbänken 437,08 kPa. Med detta tryck kan till exempel en miljövänlig kran från 
FM Mattsson, av modellen GARDA I, väljas. Denna kran kommer med detta tryck att ge ett 
flöde på 0,18 l/s enligt diagram 5. 

6.3.2 Spillvatten 

I badrummet kommer två golvbrunnar att placeras ut, en under badkaret och en under 
tvättmaskinen. För att kunna placera en golvbrunn under tvättmaskinen måste den lyftas upp och 
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ställas på ben. Golvbrunnarna ska placeras 40 centimeter från väggarna i respektive hörn. 
Samtliga anslutningsledningar, utom den från tvättmaskinen, kopplas till en gemensam 
samlingsledning och förs ut genom golvbrunnen under badkaret. Anslutningsledningen från 
tvättmaskinen leds ut genom den andra golvbrunnen.  

Anslutningsledningarna från diskbänken och diskmaskinen kopplas till en samlingsledning. 
Genom att på detta sätt dela upp samlingsledningarna i flera delar minskar rördragningen i huset, 
vilket minimerar skador som kan uppstå vid läckage. Det blir även lättare att åtgärda eventuella 
skador, eftersom att ingrepp på de ledningar som inte har skadats blir mindre.  

Ritning över hela spillvattensystemet finns i bilaga 10.3. 

Samlingsledningen från köket kommer vara oluftad, vilket kräver att en vakuumventil monteras. 
Denna samlingsledning kommer att ha ett fall på 15 ‰, vilket är ett standardvärde för oluftade 
spillvattenledningar. I badrummet krävs en luftad samlingsledning. Med ett totalt normflöde på 
5,7 l/s kommer den luftade samlingsledningen ha ett fall på 13 ‰, vilket utläses ur diagram 6. 

Spillvattnet leds genom självfall i servisledningen, som är gjord av plast, till spillvattenservisen 
som ligger i tomtgränsen på två meters djup. Där kopplas ledningarna ihop med det kommunala 
avloppsnätet. 

Normflöden och dimensioner på samtliga ledningar finns i bilaga 10.2.4. 

6.4 Elektricitet 

Husets elcentral placeras i förrådet och från denna dras 12 gruppledningar. Grupp 1-6 är 
ledningar till lampor och vägguttag, medan grupp 7-12 är ledningar som kopplas till vägguttag för 
enskilda maskiner som kräver stor effekt. En jordfelsbrytare är kopplad till grupp 1-6 och en till 
grupp 7-12. Antalet vägguttag i varje rum uppgår till ungefär en fjärdedel av rummets totala 
omkrets. I varje litet rum finns en strömställare, medan hallen och vardagsrummet har två 
stycken var. Ritning över elsystemet finns i bilaga 10.3. 

Samtliga vägguttag placeras på 300 mm höjd över golvet, förutom det som går till kylskåpet och 
frysen som ska placeras på 2000 mm höjd. Uttagen till grupp 1-6 är tvåvägsuttag, medan de till 
grupp 7-12 är envägsuttag. 

Utifrån det totala effektbehovet som grupp 7-12 kräver har huvudsäkringen valts. Med beräknade 
värden valdes huvudsäkringen till 25 A. Beräkningar och tabeller har bifogats i bilaga 10.2.5. 
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7 Ekonomi 

7.1 Byggkostnad 

En kostnadskalkyl har upprättats för hela huset och enligt denna ska kostnaderna för 
uppbyggnad, material och inredning med mera uppgå till 1 118 207,8 kronor, det vill säga ungefär 
1,12 miljoner. Den största kostnaden går till byggmaterialet, som totalt blev 576 596,8 kronor. 
Lägsta beräknade kostnad blev 54 065,73 kronor. Kostnadskalkylen finns i bilaga 10.2.7. 

7.2 Driftkostnad 

Energibehovet för hela husets uppvärmning och tappvarmvatten beräknades, enligt bilaga 10.2.4, 
till 72,041 kWh/m2. Detta motsvarar 6,076 MWh för hela huset. Men eftersom att 
bergvärmepumpen har en värmefaktor på 4,44 blir enbart 1,368 MWh betalningsgrundat. 

Energibehovet för hushållselen har beräknats utifrån Energimyndighetens energikalkyl. Den 
årliga energianvändningen uppgick till 3441 kWh per år, vilket vid ett elpris på en krona per kWh 
motsvarar 3441 kr per år. 1,368 MWh för uppvärmning och tappvarmvatten motsvarar en 
kostnad på 1368 kr per år. Totala kostnaderna blir då 4809 kr. Underlag till detta finns i bilaga 
10.2.7.  
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8 BIM 

8.1 Definition 

När människor talar om BIM idag, behöver de nödvändigtvis inte syfta på 
samma sak (WSP Group Sweden, 2010). Vissa menar att BIM är själva 
metoden och resultatet av en 3D-modellering.  Andra anser att BIM handlar 
om hur man ska samarbeta, lagra och dela information i samhället när 3D-
modellering har blivit det mer centrala sättet att arbeta. Det finns många 
teorier, men det är viktigt att betona att inga teorier är fel eftersom att 
begreppet idag är brett och svårdefinierat. 

Mats Lindgren beskriver BIM som ett sociotekniskt system där BIM är uppdelat i flera delar. Den 
första delen handlar om att BIM är själva anpassningen av att börja använda programvara och 
hårdvara anpassad efter 3D istället för 2D i samhället. Den andra fasen beskriver hur 
informationshanteringen och samarbetet mellan olika aktörer ska gå till när denna mer effektiva 
och lönsamma teknologi är tillgänglig.  Den sista delen beskriver hur samhället kommer agera när 
BIM är fullständigt integrerat i samhället. Den tar upp frågor som hur det digitala landskapet 
kommer att se ut, hur det ska avgöras vem som äger vilken information och hur den nästa 
generationen av BIM kommer att se ut. 

Mats Persson, affärsområdeschef inom bygg på CAD-Q poängterar att: ”BIM är alltså en process 
- inte ett verktyg eller en programvara. BIM Kopplar ihop processen från de första idéerna till ett 
klart hus”( Byggtjänst, 2008). 

Det kan konstateras att BIM:s definition beror på i vilket perspektiv det ses utifrån. I större 
sammanhang är definitionen mer centrerad mot kommunikation och informationsdelning medan 
det i mindre sammanhang handlar mer om anpassningen till ny teknologi samt hur det används 
på ett lönsamt vis. 

I denna rapport besvaras frågeställningen ”Är BIM 
lönsamt vid projektering av ett småhus?” och det som 
eftersträvas med frågeställningen är att kunna svara på om 
ett oberoende företag kan nyttja BIM-relaterad 
programvara för att göra småhusprojektering lönsam. 
 
BIM klassificeras därför i denna rapport som en 3D-
modell där varje byggelement och objekt är relaterat med 
olika data som förenklar och effektiviserar byggprocessen. 
Dessa data kan till exempel innehålla information om 
vilket objekt som kommer från vilken leverantör eller vilken tjocklek som isoleringen i en vägg 
ska ha. Mängden information som kan kopplas till varje 
element näst intill oändlig. 
 
Eftersom företag inom branschen är av olika storlek, där många företag har flera olika 
avdelningar som är aktiva under projekteringen, går denna rapport igenom olika nivåer av BIM.  
BIM delas ofta in i tre nivåer, BimOne, BimTwo och BimThree. 

Bild 10 Definitionen av BIM? 
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8.1.1 BimOne 
BimOne är grundläggande för BIM och innebär att en disciplin jobbar i gemensam BIM-modell 
(WSP Group Sweden, 2010). I denna modell kan all projektering exempelvis ske. Istället för att 
en enskild jobbar med ett projekt kan alltså flera individer samarbeta med samma projekt 
samtidigt. Detta resulterar i ett mer effektivt arbetsätt och kvaliteten kan höjas. 

8.1.2 BimTwo 
BimTwo innebär att flera discipliner inom olika teknikområden arbetar i en gemensam BIM-
modell (WSP Group Sweden, 2010). De olika disciplinerna stor insyn i varandras arbeten, vilket 
gör att fel upptäcks i ett tidigt skede, och det medför även att de involverade får en större 
övergripande förståelse för hela projektet . Detta gör att felet snabbt kan rättas till och stora 
summor pengar kan sparas. Något som kan anses vara ännu viktigare är dock det faktum att 
brukare och byggherre får större förståelse för byggprocessen, vilket att gör kommunikationen 
kring projektet ökar. 
 
8.1.3 BimThree 

I BimThree sker arbetet med BIM-modellen i samtliga projektskeden (WSP Group Sweden, 
2010). Detta innebär att mängden förlorad information från olika aktörer minimeras när 
processen fortlöper från ett skede till nästa eftersom att alla som är involverade delar på den 
informationen som redan finns. Detta innebär att samtliga aktörer, i program-, projekterings- och 
bygg och förvaltningsfasen, jobbar i en och samma BIM-modell där all information ständigt är 
spårbart och tillgängligt. 

 
8.2 Funktion 
Om en BIM-modell upprättas över ett småhus skulle detta ska bidra till ökad lönsamhet räknat 
från och med planeringsstadiet till och med det skedet där huset är färdigbyggt (Byggtjänst, 2008). 
Det finns många anledningar till detta, men den största av dem stavas kommunikation. I många 
projekt som går fel beror det ofta på att inblandade inte har pratat med varandra. 
 
En modell skulle leda till mindre fel vid byggandet än om huset skulle ha byggts efter 2D-
ritningar (Ahlberg, R., 2012). Detta beror på att projektörerna, begår mindre fel på grund av 
bättre kommunikation men även för att projektörerna i BIM-modellen enklare kan upptäcka 
eventuella byggfel. De byggfel som framför allt upptäcks enklare är de fel som ofta uppstår då 
projekteringar från två skilda discipliner slås samman, eller då två skilda byggnadsdelar som till 
exempel bjälklag och vägg ska sättas ihop. Detta beror på att projektörerna som uppför modellen 
tack vare den 3D-vituella vyn kan se slutresultatet av huset på ett helt annat sätt i ett tidigt skede. 
Det hade inte varit möjligt vid projektion utan en BIM-modell. 
 
Funktionen med BIM-modeller är att de även ska innehålla noggrann information om diverse 
byggnadsdelar så att det ska gå att bygga huset effektivt (Ahlberg, R., 2012). Sådan information 
kan lagras i databaser som är direkt anknutna till BIM-modellen. Exempel på sådan information 
kan vara information om vilket företag som levererar olika byggdelar som huset består av samt 
deras genomsnittliga leveranstider. BIM-Modellen bidrar också till ökad lönsamhet om eventuella 
revideringar av ritningar måste utföras eftersom de BIM-program som finns idag är skapade för 
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att justeringar ska kunna göras enkelt. 
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8.3 Användning 

Redan i början av varje projekt är 3D-modellering gynnsamt (Graphisoft, 2012). Det går snabbt 
för en arkitekt eller projektör att rita upp en enkel skiss av det tänkta slutresultatet för att anpassa 
det till omgivningen på bästa sätt. Bara detta gör till exempel att bygget effektiviseras genom att 
till exempel projekterade lägenheter kommer att kunna säljas till ett optimalt pris när de är klara.  

När upprättandet av småhuset fortlöper används BIM-modellen till att maximera 
effektiviseringen av bygget (Bengtson, P., 2012). Med en fullständig modell går det utan problem 
att skriva ut ritningar och tillhanda ge den information som hantverkaren behöver för att kunna 
utföra sin del av bygget så effektivt och kvalitativt som möjligt. Dessutom går det med en BIM-
modell som är rik på information även att planera byggförloppet i detalj. Om det finns 
information angående leveranstider och leverantörer på varje byggdetalj, underlättas arbetet av 
planeringen enormt för de som leder och utför bygget.  

En annan viktig aspekt vid byggnation har på senare tid blivit hur miljövänligt bygget är samt 
resultatet av det. Även inom detta område kan dagens BIM-programvaror hjälpa till att göra 
resultatet bättre. Dagen programvaror kan nämligen utföra simuleringar inom olika 
byggrelaterade områden (OpenBim, 2011). Ett exempel på detta kan vara simulering av hur 
vattnet ska gå i olika rör, simulering av ljus eller simulering av hur ofta huset måste renoveras etc. 
(Lindgren, M., 2011).  
 
8.4 Projektering  
 

Vid projektering av ett hus, stora som små, på ett traditionellt vis är det mängder av ritningar som 
skall produceras för att huset skall kunna byggas utan förhinder. Problemet med att producera ett 
flertal ritningar som många fall dessutom är ritade av olika personer är som nämnt att det är svårt 
att se helheten av huset under byggnadsförloppet (Byggindustrin, 2010). Dessutom måste flera 
ritningar revideras i efterhand om en enda ritningstillverkare har ritat någonting fel eller glömt 
bort att räkna med någon viktigt faktor då denne projekterat. 

Dessa problem förhindras med en BIM-modell. Programvaran inom BIM idag är intelligent. Om 
projektören reviderar någonting i en sektionsritning kommer programvaran automatiskt korrigera 
ritningarna som illustrerar samma område från andra vyer, till planvy (Graphisoft, 2012). Detta 
kallas change management. 

 

Bild 11 Om ändring sker i en vy sker ändringen i alla vyer 
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Varför upprättas inte BIM-modeller hela tiden då något skall projekteras? Svaret på frågan 
handlar om effektivitet och lönsamhet. Givetvis vore det ultimat om det fanns fullständiga BIM-
modeller att använda vid varje byggprojekt, men det får inte glömmas bort att det tar lång tid att 
upprätta en sådan modell. I vilka fall är det då nödvändigt att upprätta BIM-modeller och i vilka 
fall är det inte det? Och hur detaljerade ska modellerna göras? Dessa frågor är frågeställningar 
som kommer behandlas nedan. 

8.4.1 Stor skala (Radhusområde) 

När ett småhus projekteras idag är användningen av BIM i stor skala begränsad (OpenBim, 
2010).   Dock finns det företag som har lyckats integrera BIM-tekniken i sin arbetsgång och göra 
det med lönsamhet. Myresjöhus är ett bra exempel på ett sådant företag. De har ungefär 25 
personer som arbetar med själva projekteringen för hus som sedan produceras i fabrik. De 
skräddarsyr huset efter kundens önskemål och producerar 3D-ritningar över huset i programmet 
Revit. Därefter skickas ritningar och mått på allt som ingår i huset till fabrik för produktion. 
Parallellt med uppförande av huset jobbar Myresjöhus även med att integrera vvs-installationer  i 
husen. Ritningarna för dessa får de i från en extern konsultfirma som jobbar MagiCad. Tanken är 
dock att även VVS-ritningarna ska projekteras i Revit inom en snar framtid.  

Att projektera hus på detta innebär en stor effektivisering. Kunden kan utan problem kolla på 
olika hus på Myresjö:s hemsida och sedan revidera huset efter sina egna preferenser. Ett exempel 
på detta är att kunden kan välja att köpa ett typhus som Myresjö erbjuder och sedan välja bland 
många olika planlösningar som finns att välja för olika våningsplan. Detta gör att en stor del av 
projekteringskostnaden försvinner samt att kunden slipper projektera själv. 

Denna typ av projektering lämpar sig särskilt vid bebyggning av områden med likartade hus, till 
exempel ett radhusområde(Bengtson, P., 2012). Köparna till de olika nyproducerade husen kan 
utforma och anpassa husen efter just sina önskemål och efter vad deras budget tillåter. Detta 
leder till nöjdare kunder samt till att säljaren av husen kan ta mer betalt. 

8.4.2 Liten skala (Småhus) 

I stycket innan konstaterades det att det idag finns företag på den svenska 
marknaden som projekterar småhus med BIM på ett lönsamt vis.  Det tar 
dock tid för företag att anpassa sig till att projektera med hjälp av BIM 
istället för att projektera på ett mer traditionellt vis (OpenBim, 2010). 
Myresjö började integrera arbetet med BIM i företaget redan år 2004 för 
att sedan efter många år av hårt arbete jobba mer aktivt med dagens BIM-
program för att göra sitt arbete mer lönsamt en tidigare.  

Frågeställningen som denna rapport behandlar är om det är möjligt att projektera ett småhus med 
hjälp av BIM. När Myresjö projekterar ett hus med hjälp av BIM har de redan färdiga lösningar 
för nästan allting och därför kan de projektera hus via BIM på ett lönsamt vis. Ses 
frågeställningen utifrån detta perspektiv, det vill säga ett perspektiv där projektören har färdiga 
lösningar för de olika delar som ingår vid ett småhusbygge, är svaret på frågan ja. 
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Något som är besvärligare att undersöka är om ett företag utan dessa förutsättningar, det vill säga 
ett företag som inte har klara BIM-mallar för att sammanfoga ett färdigt hus, på ett lönsamt sätt 
klarar av att projektera ett småhus med hjälp av BIM-programvara. 

När detta scenario förklarades för Robert Ahlberg gavs då till svar att det absolut är möjligt för 
ett företag att åstadkomma detta. Det tilläggs dock snabbt att det även kan vara raka motsatsen.  
Förklaringen till detta utlåtande är att när en BIM-projektering sker är det viktigt att det i ett tidigt 
skede avgörs vilka typer av arbete som är relevanta för resultatet. Det inte lönsamt att lägga lång 
tid av projekteringsarbete i BIM-programvara på moment som kan göras snabbare på traditionellt 
vis såvida inte arbetet kan användas i flera skeden. Exempel på detta är att det inte är nödvändigt 
att upprätta information om leveranstider på diverse byggobjekt om bara ett hus ska byggas. 

För att ett bra svar på denna delfrågeställning ska kunna uppnås måste en tydlig definition av 
lönsamhet skapas.  

8.5 Lönsamhet 

Lönsamhet är ett svårt begrepp att handskas med i detta sammanhang eftersom att även tid 
brukar klassas som pengar.  För att klargöra denna rapports definition av lönsamhet går 
kommande avsnitt igenom olika typer av aspekter som är knutna till lönsamhet på ett eller annat 
vis och hur användningen av BIM kan vara lönsamt i dessa avseenden. 

8.5.1 Tid 

Alla projekteringsföretag är påverkade av tiden. Om projektörer kan projektera ett småhus på 
kortare tid innebär det att mindre lönekostnader och därmed insparade pengar. Dessutom 
innebär det även nöjdare kunder som får sina beställda jobb utförda snabbt.  

8.5.3 Revideringsmöjligheter 

Alla projektörer gör fel någon gång och ett fel kan vara allt från försumbart till förödande. När fel 
får stor inverkan på resultat måste någonting göras åt felet. Om en projektör projekterat på 
tradtionellt vis och upptäckt ett stort fel på en av en sina ritningar måste denne troligt vis revidera 
alla ritningar som på något sätt har anknytning till felet. Med BIM-programvara undankommer 
troligen projektören denna antiklimax med att göra några justeringar i sin modell och då ändras 
alla involverade ritningar samtidigt.   

När det kommer till lönsamhet innebär BIM i detta avseende sparad tid och därmed sparade 
pengar som beskrevs i avsnitt 8.5.1 

8.5.4 Problemvisualisering 

På vanliga 2D- ritningar är det svårt för en projektör att se helheten (Ahlberg, R., 2012). Om 
denne till exempel ritar ett bjälklag måste denne också se till att inte några rör krockar med viktiga 
komponenter i bjälklaget. Då ritningar över rören i bjälklagen förmodligen finns på en annan 
ritning (som kanske en annan projektör har gjort) är det vanligt att projektörer missar detta. Med 
BIM-programvara är det lätt att infoga båda dessa typer av ritningar i samma modell och då 
upptäcks felen upptäckas i ett tidigt stadium. Detta leder till att pengar sparas in. 
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I många fall då projekteringen har skett på traditionsenligt vis upptäcks inte felen förrän vid 
upprättandet av huset. Vid sådana fall innebär det stora kostnadsförluster.  

8.5.5 Preferensanpassning 

BIM-program har många fördelar med 3D-vyer, en av dem största är att det är enkelt för 
beställare och projektör att kommunicera (Bengtson, P., 2012). Projektören kan snabbt med hjälp 
av 3D rita upp ett förslag på hus och kunden kan oftast omedelbart avgöra om denne är nöjd 
med huset eller inte. Om kunden har önskemål om något kan projektören i de flesta fall revidera 
om sitt förslag på kort tid tills kunden blir nöjd.  

Detta gör att det blir enklare för projekteringsföretag att få nöjdare kunder. Detta innebär i sin 
tur fler kunder och mer pengar. 

8.5.6 Energi 

Pengar kan sparas in då svåra energiberäkningar på ett småhus skall göras (Kairos Future et al. 
2011). Genom att koda objekt i modellen gentemot energidata kan energiåtgången kontrolleras 
(Bengtson, P., 2012)  

8.6 Modellen 
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Syftet med att skapa en BIM-modell var för att få en verklighetsuppfattning om ungefär hur lång 
tid det tar att projektera med BIM. Denna modell tog ungefär 30 timmar att göra, en 
professionell projektör skulle med stor sannolikhet gör det snabbare. Rimligtvis tar det ungefär 
70 timmar till att en göra lika detaljerad modell över resten av huset. Denna modell har varit till 
stor nytta vid installationsberäkningarna vid projekteringen av småhus i denna rapport.  

8.7 Framtida arbete 

I framtiden kommer så småningom BimThree att upprättas. Vetskapen om hur denna teknologi 
ska installeras samt vilka konsekvenser den kommer få för samhället är något som inte har 
behandlats i denna rapport. Detta är ett högaktuellt ämne som många är kommer bli berörda av . 
En intressant fråga kommer att vara vem som har rätt till all information samhället som förväntas 
bli väldigt lättillgänglig. 

8.8 Diskussion 

Vi märkte tidigt när vi gjorde fördjupningen av denna rapport att svaret på frågeställningen beror 
av en rad faktorer. För det första måste företaget som projekterar huset definieras. Är det ett 
stort företag med mycket resurser och som redan har färdigt BIM-material för att projektera 
småhus är svaret givetvis ja på frågeställningen.  

Gäller frågeställningen små företag som saknar en bas att stå på är frågeställningen svårare att 
besvara.  Lönsamheten kommer då att bero på en avvägning mellan hur lång tid det tar för 
projektören att upprätta modellen och hur stor nytta denne kommer att ha av modellen . BIM 
idag har en av sina största fördelar i och med att information och lösningar hela tiden kan 
återanvändas i senare projekt. Detta innebär att små företag utan bas att stå på får det extra svårt 
att kunna nyttja BIM på ett lönsamt vis direkt vid projektering av ett första småhus. Vi analyserar 
fallet genom de lönsamhetsaspekter som tagits upp: tid, revideringsmöjligheter, 
problemvisualisering, preferensanpassning och energi . 

Utan grunder att stå på kommer företaget förmodligen inte att kunna projektera huset med hjälp 
av BIM snabbare än på traditionellt vis. Detta kommer leda till ökade lönekostnader och därmed 
ingen lönsamhet. 

Revideringsmöjligheter kommer som sagt att bidra till lönsamhet, men med hur mycket? Det 
beror på hur många fel som kommer att ske under projekteringen då den sker på traditionellt vis. 
Är småhuset som skall projekteras komplext är det kanske värt att upprätta en BIM-modell trots 
allt, men detta är som sagt en avvägningsfråga. 

Angående problemvisualisering blir denna fördel värdefull vid projekt där traditionsenlig 
projektering är komplex och risken för att projektören glömmer ta hänsyn till alla detaljer i andra 
ritningar är stor. 

När det gäller preferensanpassning är det särskilt lönsamt då beställaren av projekteringen ställer 
höga krav och vill ha många utkast och förslag på underlag innan denne är nöjd. 
Preferenspassning går hand i hand revideringsmöjligheter. 
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Energianalyser och simuleringar är lönsamma att upprätta då projektet är komplext och det tar 
lång tid att gör miljö och energianalyser på traditionellt vis. 

När vi kollar på analysen av vad de olika aspekterna pekar på, säger alla att ju mer komplicerat 
småhuset är desto troligare är det att det är lönsamt att upprätta en BIM-modell för projektet. 
Dock är det viktigt att poängtera att om ett projekt är avancerat så kan det ta lång tid att göra 
allting i BIM, då är det viktigt att den som arbetar fokuserar på sådant som är relevant för 
slutresultatet.  

 När vi intervjuade Pontus Bengtson från WSP och frågade vad han trodde angående vår 
frågeställning fick vi till svar att det inte är lönsamt såvida inte förtaget beslutar sig för att ändra 
sina rutiner och börja växa in i BIM. Det skulle leda till bättre kommunikation inom företaget och 
de anställda skulle jobba tätare med varandra.  Just detta tycker vi att Myresjöhus är ett bra 
exempel på då de har jobbat med BIM nästan 10 år och det går bra för dem (Myresjöhus, 2012). 

8.9 Slutsats 

• Synsättet på BIM beror av perspektivet det ses utifrån. I små sammanhang, i till 
exempel små företag, handlar BIM om anpassning till en ny teknologi. I större 
sammanhang är BIM snarare ett sätt att kommunicera och dela information med 
samarbetspartners i samhället. 

• Det är med stor sannolikhet inte lönsamt för ett företag att upprätta en BIM-modell 
för ett småhus om de inte har relevanta BIM-material från tidigare projekt eller någon 
annanstans att utgå ifrån eller om företaget tänker börja BIM-anpassa sig. 

• Det skulle kunna vara lönsamt för ett företag att använda sig av BIM-modeller för rätt 
komplicerade projekt om det enbart förs in information i modellen som är mycket 
relevanta för slutresultatet. Även om företaget inte har något tidigare BIM-material att 
tillgå eller planerar att BIM-anpassa sig. 

• Slutsatsen av arbetet med modellen är att det tiden det tar att upprätta modellen beror 
helt på hur mycket information som ska finnas i den. Att bara dra rörens placeringar 
går snabbt till exempel. Däremot tar detaljer som dimensionsändringar, koppling och 
krökningar väsentligt mycket längre tid att göra. 

• Modellen tog cirka 30 timmar att fullända. Då skulle det rimligtvis ta ungefär 70 
timmar att göra en lika fullgod modell över resten av huset.  
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10 Bilagor 

10.1 Materialval 

10.1.1 Invändigt golvmaterial 

De tre golvmaterial som ska jämföras i detta materialval är parkettgolv av ek, linoleummatta och 
textilmatta (tuftad textilplatta). Dessa tre är vanliga material i bostäder och används bland annat 
för sina komfortabla och estetiska egenskaper. 

Krav från Boverket 

Brandsäkerhet 

Enligt BBR 18, BFS 2011:6, 5 Brandskydd, 5:221 Klassbeteckningar, ställs följande krav för 
brandskydd; ”Golvbeläggning A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl (obrännbart golv och klass G). 

Klassen A1fl är det högsta kravet och kan inte kombineras med någon tilläggsklass. 
Klasserna A2fl, Bfl, Cfl, Dfl kombineras alltid med någon av följande tilläggsklasser 
– s1 golvmaterialet får avge en begränsad mängd med brandgaser, 
– s2 inget krav på begränsad produktion av brandgaser. 
Klassen Efl är den lägsta klassen och kombineras inte med någon tilläggsklass.” 
 
Kommentar: Så länge materialen tillhör någon av dessa klasser är detta inte något problem. 
Parkettgolvet tillhör klass G, linoleumgolvet tillhör klass Cfl s1 och textilmattan klass Bfl s1 
(Forbo Flooring Systems). 

Fuktskydd 

Enligt BBR 18, BFS 2011:6, 6 Hygien, hälsa och miljö, 6:5332 Vattenavvisande ytskikt, ställs 
följande krav för fuktskydd; ”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, 
kondensvatten eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.” 

Kommentar: Golvet i badrummet ska vara utav ett mer vattentåligt material, som exempelvis 
klinker. I övrigt kan luftfuktigheten vara ett problem, men detta elimineras med ett 
vattenavvisande skikt och påverkar därför inte valet av material. 

Nedan följer betygssättning och motivering till betygen sett ifrån varje aspekt: 

Investeringskostnader 

Tabell 1 Betygssättning av investeringskostnader 

Material Kr/m2 Källa Betyg 
Parkettgolv 1325 Sektionsfakta, 2012 2 
Linoleumgolv 286:20 Sektionsfakta, 2012 5 
Textilmatta 545:90 Sektionsfakta, 2012 4 

Ett billigare golv är fördelaktigt, eftersom att pengar är en begränsad tillgång. Därför får de 
billigaste materialen högre betyg än de dyra materialen. 
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Livslängd 

Tabell 2 Betygssättning av livslängd 

Material År Källa Betyg 
Parkettgolv 25-50 www.forbo-flooring.se 5 
Linoleumgolv 20-30 www.sundahus.se 4 
Textilmatta 20-30 www.sundahus.se 4 

Linoleumgolvet och textilmattan håller länge, men inte under hela den beräknade livslängden för 
huset. Detta leder till ett högt betyg, men inte det högsta. Parkettgolvet kommer troligtvis hålla 
längre än de andra, vilket resulterar i högsta betyg. 

Utseende 

Tabell 3 Betygssättning av utseende 

Material Utseende Källa Betyg 
Parkettgolv Snyggt Egen bedömning 5 
Linoleumgolv Tråkigt Egen bedömning 2 
Textilmatta Snyggt i liten skala Egen bedömning 3 

Parkettgolv anses vara exklusiva och snygga, vilket leder till högsta betyg. Linoleumgolv kan ofta 
få en dunkel och trist färg. Detta ger ett tråkigt intryck och leder därmed till lågt betyg. 
Textilmattor kan vara snygga i ett litet rum eller dylikt, men i ett stort rum eller i ett helt hus blir 
det lätt överflödigt, vilket resulterar i ett medelhögt betyg. 
 
Ljuddämpning 

Tabell 4 Betygssättning av ljuddämpning 

Material dB Källa Betyg 
Parkettgolv 17 www.forbo-flooring.se 4 
Linoleumgolv 17 www.forbo-flooring.se 4 
Textilmatta 22 www.forbo-flooring.se 5 

Parkettgolvet och linoleumgolvet ger inte lika mycket stegljudsdämpning som textilmattan, vilket 
leder till ett lägre betyg. Dock dämpar samtliga material ljudet någorlunda bra, vilket leder till ett 
högt betyg. 

Miljöklassning 

Tabell 5 Betygssättning av milköklass 

Material Miljöklass Källa Betyg 
Parkettgolv B www.sundahus.se 4 
Linoleumgolv B www.sundahus.se 4 
Textilmatta B www.sundahus.se 4 

Med hänsyn tagen till hela materialets livslängd, från tillverkningsprocess till återvinning, är 
samtliga golvmaterial likvärdiga då de tillhör samma miljöklass (miljöklass B). På grund av detta 
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får de samma betyg, men eftersom att det finns en högre miljöklass (miljöklass A) får de inte det 
högsta betyget. 

Underhåll 

Tabell 6 Betygssättning av underhållskrav 

Material Underhållsbehov Källa Betyg 
Parkettgolv Knappt inget www.sundahus.se 4 
Linoleumgolv Kräver golvvårdmedel www.sundahus.se  3 
Textilmatta Krav ställs www.sundahus.se 2 

Litet underhållsbehov resulterar i sparade resurser som tid och pengar. Parkettgolvet kräver 
ytbehandling, men när detta applicerats krävs inget större underhållsarbete förrän ny ytbehandling 
ska strykas på. Detta resulterar i ett högt betyg. Linoleumgolvet kräver golvvårdsmedel och 
textilmattan ställer krav på frekvent dammsugning, vilket ger ett lågt betyg. 

Närproducering 

Tabell 7 Betygssättning av närproducering 

Material km Källa Betyg 
Parkettgolv 946 www.forbo-flooring.se 

www.rutt.se 
2 

Linoleumgolv 1453 www.sundahus.se 
www.rutt.se 

1 

Textilmatta 781 www.sundahus.se 
www.rutt.se 

3 

En viktig aspekt, både ur miljö- och bekvämlighetsperspektiv är avståndet till orten där varan 
produceras. Avståndet från Borlänge till Herning (Danmark), där textilmattan tillverkas, är kortast 
och får därmed högst betyg. Från Borlänge till Litauen är det ganska långt, medan det är större 
avstånd mellan Borlänge och Nederländerna, vilket ger lägre betyg. Minuspoäng för tillverkning 
utomlands. 

Återanvändning/återvinningsmöjligheter 

Tabell 8 Betygssättning av återvinnings-, återanvändnings- och energiutvinningsmöjligheter 

Material Möjligheter Källa Betyg 
Parkettgolv Återanvändning, 

återvinning, 
energiutvinning 

www.sundahus.se 5 

Linoleumgolv Energiutvinning www.sundahus.se 4 
Textilmatta Återvinning och 

energiutvinning 
www.sundahus.se 5 

Möjligheten att kunna återvinna eller återanvända produkter är i dagens läge viktigt ur 
miljösynpunkt. Parkettgolvet kan återanvändas, återvinnas och användas för energiutvinning. 
Detta leder till högsta betyg. Även textilmattan kan återvinnas och återanvändas, vilket även det 
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leder till högsta betyg. Linoleumgolvet kan användas för energiutvinning, vilket leder till högt 
betyg. 

Trendfaktor 

Tabell 9 Betygssättning av trendfaktor 

Material Trendfaktor Källa Betyg 
Parkettgolv Hög Egen bedömning 5 
Linoleumgolv Medel Egen bedömning 3 
Textilmatta Låg Egen bedömning 2 

Parkettgolv har länge setts som modernt och exklusivt när det kommer till golvmaterial. Därför 
har det en hög trendfaktor. Linoleumgolv är praktiska och används ofta i offentliga byggnader, 
som i skolor. På grund av detta är det inte eftertraktat att ha denna typ av golv hemma, vilket 
leder till lägre trendfaktor och därmed lägre betyg. Textilmattan används allt mer sällan, vilket 
innebär en låg trendfaktor och därmed lågt betyg. 

Rengörbarhet 

Tabell 10 Betygssättning av rengörberheten 

Material Rengörning Källa Betyg 
Parkettgolv Utförs lätt www.sundahus.se 4 
Linoleumgolv Utförs lätt www.sundahus.se 4 
Textilmatta Med kemisk lösning www.sundahus.se 2 

Lätt rengöring resulterar i ett högt betyg, såsom för parkettgolvet och linoleumgolvet. 
Textilmattan kräver specialbehandling, vilket resulterar i ett lågt betyg. 
 
Viktning 

För att sammanställa materialvalsprocessen krävs att de satta betygen viktas, i detta fall på en 
skala från 0 till 1 enligt följande; 

Tabell 11 Viktning av betygen ovan 

Material:  Parkettgolv Linoleumgolv Textilmatta 
Aspekter Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat 

betyg 
Investeringskostnader 0,4 2 0,8 5 2,0 4 1,6 
Livslängd 0,7 5 3,5 4 2,8 4 2,8 
Utseende 0,4 5 2,0 2 0,8 3 1,2 
Ljuddämpning 0,3 4 1,2 4 1,2 5 1,5 
Miljöklassning 0,4 4 1,6 4 1,6 4 1,6 
Underhåll 0,5 4 2,0 3 1,5 2 1,0 
Närproducering 0,3 2 0,6 1 0,3 3 0,9 
Återvinning 0,4 5 2,0 4 1,6 5 2,0 
Trendfaktor 0,2 5 1,0 3 0,6 2 0,4 
Rengörbarhet 0,4 4 1,6 4 1,6 2 0,8 

Summa: 4 38 16,3 34 14,0 34 13,8 
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10.1.2 Fasadmaterial 

De tre fasadmaterial som ska jämföras under denna process är trä (liggande panel av gran), puts 
och tegel. Dessa material är aktuella i och med deras beständighetsegenskaper (även om det krävs 
vissa tillsatser, som ytbehandling), men även på grund av deras estetiska egenskaper.  

Krav från Boverket 

Brandsäkerhet 

Enligt BBR 18, BFS 2011:6, 5 Brandskydd, 5:63 Yttervägg och fönster, ställs följande krav för 
brandskydd; ”Fasadbeklädnader får vid brand inte utveckla värme och rök i sådan omfattning att utrymning 
och brandsläckning försvåras eller så att stor risk för skador uppstår för personer som vistas i närheten.” 

Kommentar: Eftersom att fasadytan inte är speciellt stor ska inte materialet kunna utveckla så 
pass hög värme eller rökutveckling att utrymning eller brandsläckning försvåras. Detta påverkar 
därför inte materialvalet. 
 
Enligt BBR 18, BFS 2011:6, 5 Brandskydd, 5:631 Yttervägg i byggnad i klass Br1, ställs följande 
krav för brandskydd; ”Ytterväggar ska utformas så att 
– väggkonstruktionen uppfyller sin brandavskiljande funktion gentemot andra brandceller, 
– brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med hänsyn till byggnadens ändamål samt möjligheterna 
till brandsläckning, 
– risken för spridning av brand via fönster begränsas och delar av väggen inte faller ned vid brand. Dock bortses 
från nedfall av t.ex. glassplitter, mindre putsbitar och liknande om detta inte bedöms förhindra eller väsentligen 
försvåra brandsläckning och om utrymning ändå kan ske utan risk för personskador.” 

Kommentar: Samtliga material tillhör de tillåtna brandklasserna, även om träet är brännbart och 
ligger i brandklassernas underkant. På grund av att huset bara har en våning och har liten area ska 
detta inte påverka valet av fasadmaterial. 
 
Fuktskydd 

Enligt BBR 18, BFS 2011:6, 6 Hygien, hälsa och miljö, 6:53 Fuktsäkerhet, ställs följande krav för 
fuktskydd; ”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.” 

Kommentar: Eftersom att fasadmaterialet sitter på utsidan av huset är det oundvikligt att utsätta 
det för regn och väta. Därför kan vissa material kräva komplettering av exempelvis ytbehandling. 
Om detta utförs ska inte detta krav påverka materialvalet. 

Nedan följer betygssättning och motivering till betygen sett ifrån varje aspekt: 
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Investeringskostnader 

Tabell 12 Betygssättning av investeringskostnader 

Material Kr/m2 Källa Betyg 
Trä 347:91 Sektionsfakta, 2012 5 
Puts 452:47 Sektionsfakta, 2012 4 
Tegel 322:08 Sektionsfakta, 2012 5 

Alla tre material har relativt låga investeringskostnader, vilket är önskvärt. Därför får de höga 
betyg. Trä- och tegelmaterialen anses ligga i samma prisklass och är billigast, vilket resulterar i 
högsta betyg. Putsen är något dyrare och får därför ett lägre betyg. 

Livslängd 

Tabell 13 Betygssättning av livslängd 

Material År Källa Betyg 
Trä >50 www.traguiden.se 4 
Puts >50 www.sundahus.se 4 
Tegel >50 www.sundahus.se 4 

Samtliga material har en livslängd som ska hålla minst halva den beräknade livslängden för huset. 
Detta ger ett högt betyg till alla materialen.  

Utseende 

Tabell 14 Betygssättning av utseende 

Material Utseende Källa Betyg 
Trä Traditionellt, snyggt Egen bedömning 5 
Puts Snyggt Egen bedömning 4 
Tegel Ganska snyggt Egen bedömning 3 

En träfasad anses vara snyggast i detta fall, både på grund av dess traditionsenliga utseende, men 
även estetiskt sett. Därför får detta material högst betyg. Putsen är näst snyggast och teglet 
kommer sist, vilket kan ses i betygssättningen. 

Miljöklassning 

Tabell 15 Betygssättning av miljöklass 

Material Miljöklass Källa Betyg 
Trä A www.sundahus.se 5 
Puts B www.sundahus.se 4 
Tegel A www.sundahus.se 5 

Med hänsyn tagen till hela materialets livslängd, från tillverkningsprocess till återvinning, får trä 
och tegel högsta betyg. Detta på grund av att de tillhör den högsta miljöklassen (miljöklass A). 
Puts tillhör miljöklass B och får därför lägre betyg. 
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Underhåll 

Tabell 16 Betygssättning av underhållsbehov 

Material Underhållsbehov Källa Betyg 
Trä Främst ommålning www.sundahus.se 3 
Puts Kräver putsfyllning vid 

skada 
www.sundahus.se  3 

Tegel Inget www.sundahus.se 5 

Litet underhållsbehov resulterar i sparade resurser som tid och pengar. Inget underhåll krävs på 
tegelfasader, vilket leder till högsta betyg. Trä och puts kräver underhåll, vilket leder till lägre 
betyg. 

Närproducering 

Tabell 17 Betygssättning av närproducering 

Material km Källa Betyg 
Trä 177,2 www.sundahus.se 

www.eniro.se 
5 

Puts 202,8 www.sundahus.se 
www.eniro.se 

5 

Tegel 645,0 www.sundahus.se 
www.eniro.se 

3 

Avståndet till Karlskoga, där träfasaden tillverkas, och Finja, Strängnäs där putsbruket tillberkas 
ligger ganska nära Borlänge. Detta resulterar i ett högt betyg. Däremot är det långt till Bjärred där 
tegelbruket tillverkas, vilket sänker betyget. Plusbetyg till att samtliga tillverkas i Sverige. 

Återanvändning/återvinningsmöjligheter 

Tabell 18 Betygssättning av återanvändning-, återvinnings- och energiutvinningsmöjligheter 

Material Möjligheter Källa Betyg 
Trä Återanvändning, 

energiutvinning 
www.sundahus.se 5 

Puts Återvinning www.sundahus.se 3 
Tegel Återvinning, 

återanvändning 
www.sundahus.se 4 

Möjligheten att kunna återvinna eller återanvända produkter är i dagens läge viktigt ur 
miljösynpunkt. Ur trämaterial kan stora mängder energi utvinnas, samt att materialet i viss mån 
kan återanvändas. Detta ger ett högt betyg. Både tegel och puts kan återvinnas i form av krossat 
material, som till exempel kan användas i fyllnadsmassor. Däremot kan tegel återanvändas i dess 
ursprungliga form och får därför ett högt betyg. Putsmaterialet kan inte återanvändas eller 
återvinnas på annat sätt och får därmed lägre betyg. 
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Trendfaktor 

Tabell 19 Betygssättning av trendfaktor 

Material Trendfaktor Källa Betyg 
Trä Hög Egen bedömning 5 
Puts Låg Egen bedömning 2 
Tegel Låg Egen bedömning 2 

Parkettgolv har länge setts som modernt och exklusivt när det kommer till golvmaterial. Därför 
har det en hög trendfaktor. Linoleumgolv är praktiska och används ofta i offentliga byggnader, 
som i skolor. På grund av detta är det inte eftertraktat att ha denna typ av golv hemma, vilket 
leder till lägre trendfaktor och därmed lägre betyg. Textilmattan används allt mer sällan, vilket 
innebär en låg trendfaktor och därmed lågt betyg. 

Beständighet 

Tabell 20 Betygssättning av beständigheten 

Material Risk Källa Betyg 
Trä Stående vatten Fukt handbok, 1994 3 
Puts Kapillärsugning, 

frostsprängning 
Fukt handbok, 1994 3 

Tegel Vattentransport i 
håligheter 

Fukt handbok, 1994 4 

För samtliga material förekommer risker för framtida beständighet. Dessa risker kan motverkas 
på olika sätt, till exempel genom att hårdbränna teglet, vilket leder till relativt höga betyg. 

Värmemotstånd 

Tabell 21 Betygssättning av värmemotståndet 

Material R-värde Källa Betyg 
Trä Högt Isolerguiden Bygg 06 5 
Puts Lågt Isolerguiden Bygg 06 3 
Tegel Medel Isolerguiden Bygg 06 4 

Det är önskvärt med högt värmemotstånd i fasaden. Därför får de material med högst 
värmemotstånd höga betyg, medan de som släpper ut mer värme får lägre betyg. 
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Viktning 

För att sammanställa materialvalsprocessen krävs att de satta betygen viktas, i detta fall på en 
skala från 0 till 1 enligt följande; 

Tabell 22 Viktning av betygen ovan 

Material:  Trä Puts Tegel 
Aspekter Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat 

betyg 
Investeringskostnader 0,5 5 2,5 4 2,0 5 2,5 
Livslängd 0,6 4 2,4 4 2,4 4 2,4 
Utseende 0,4 5 2,0 4 1,6 3 1,2 
Miljöklassning 0,3 5 1,5 4 1,2 5 1,5 
Underhåll 0,4 3 1,2 3 1,2 5 2,0 
Närproducering 0,5 5 2,5 5 2,5 3 1,5 
Återvinning 0,4 5 2,0 3 1,2 4 1,6 
Trendfaktor 0,2 5 1,0 2 0,4 2 0,4 
Beständighet 0,4 3 1,2 3 1,2 3 1,2 
Värmemotstånd 0,3 5 1,5 3 0,9 4 1,2 
Summa: 4 45 17,8 32 14,6 38 15,5 
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10.1.3 Utvändigt takmaterial 
De material som ska jämföras i detta materialval är tegeltakpannor, betongtakpannor och takplåt 
(bandlackerad aluminiumplåt). Dessa tre material är lämpliga för byggnaden på grund av deras 
tekniska egenskaper (beständighet, fukt- och brandskydd etc.), samt att de är estetiskt tilltalande. 
Huset har en taklutning på 22˚, vilket ställer ytterligare krav på materialet. 

Krav från Boverket 

Brandsäkerhet 

Enligt BBR 18, BFS 2011:6, 5 Brandskydd, 5:75 Taktäckning, ställs följande krav för brandskydd; 
”Taktäckningen på byggnader ska utformas på sådant sätt att brandspridningen försvåras. Taktäckning på 
material av klass A2-s1,d0(obrännbara underlag) får utföras med BROOF(t2) (klass 2). Taktäckning på 
brännbara underlag ska utföras med material av klass A2-s1,d0 (obrännbart material) utom i sådana fall då 
viss brandspridning kan tillåtas.” 

Kommentar: Samtliga av materialen i denna jämförelse tillhör BROOF(t2) (klass 2), vilket innebär 
att de uppfyller kraven tillsammans med obrännbara taktäckningsunderlag (A2-s1,d0). Vid brand 
ska det således inte uppstå några större komplikationer, som brandspridning, deformering eller 
övriga faror.  

Fuktskydd 

Enligt BBR 18, BFS 2011:6, 6 Hygien, hälsa och miljö, 6:53 Fuktsäkerhet, ställs följande krav för 
fuktskydd; ”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.” 

Enligt BBR 18, BFS 2011:6, 6 Hygien, hälsa och miljö, 6:5325 Yttertak och vindsutrymmen, ges 
följande allmänna råd angående fukt i takmaterial; ”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.” 
 
Kommentar: I detta fall är det enbart skador från is som möjligtvis skulle kunna innebära 
begränsningar i byggandet. Tegeltakpannor har tidigare varit känsliga för frostsprängning, men i 
dagsläget är det inget större problem då noggranna kontroller och god teknik förebygger detta. 
 
Miljö 

Enligt BBR 18, BFS 2011:6, 6 Hygien, hälsa och miljö, 6:11 Material, ställs följande krav för 
miljö; ”Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling påverka 
inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då funktionskraven i dessa regler uppfylls.” 

Kommentar: Det enda sätt som skulle kunna påverka inomhusmiljön är om det skulle bli 
fuktskador på grund av exempelvis regn som tränger in. Dock är dessa material, tillsammans med 
väl fungerande underlagstäckning, effektiva mot fuktinträngning. Byggnadens närmiljö kan 
påverkas negativt om de estetiska kraven inte uppfylls.  
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Nedan följer betygssättning och motivering till betygen sett ifrån varje aspekt: 

Investeringskostnader 

Tabell 23 Betygssättning av investeringskostnader 

Material Kr/m2 Källa Betyg 
Tegeltakpanna 284:22 Sektionsfakta, 2012 4 
Betongtakpanna 159:46 Sektionsfakta, 2012  5 
Takplåt 814:08 Sektionsfakta, 2012 2 

När huset ska byggas är det fördelaktigt om kostnaden inte blir för hög. Betongtakpannan är 
billig i förhållande till både tegeltakpannan och takplåten, vilket genererar i högsta betyg. 
Tegeltakpannan är också relativt billig, medan takplåten är dyr och får därför ett lågt betyg. 

Livslängd 

Tabell 24 Betygssättning av livslängden 

Material År Källa Betyg 
Tegeltakpanna > 50  www.sundahus.se 4 
Betongtakpanna >100 www.sundahus.se 5 
Takplåt > 40 www.plannja.com 3 

Betongtakpannan kommer hålla under hela den beräknade livslängden för huset, vilket genererar i 
högsta betyg. Längre livslängd ger helt enkelt högre betyg, medan lägre livslängd ger lägre betyg.  

Utseende 

Tabell 25 Betygssättning av utseende 

Material Utseende Källa Betyg 
Tegeltakpanna Anpassningsbart Egen bedömning 5 
Betongtakpanna Anpassningsbart Egen bedömning 5 
Takplåt Anpassningsbart Egen bedömning 5 

Alla takpannor kan utformas i olika kulörer och former, samt med olika ytbehandlingar (för att få 
dem glansiga osv.). Därmed får samtliga material högsta betyg. 

Taklutning 

Tabell 26 Betygssättning av taklutning 

Material Grader Källa Betyg 
Tegeltakpanna >14 Samhällsbyggnadsprocessen, 

2010 
5 

Betongtakpanna >14 Samhällsbyggnadsprocessen, 
2010 

5 

Takplåt >14 Samhällsbyggnadsprocessen, 
2010 

5 
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Alla tre material har kapacitet till brant taklutning, vilket är fördelaktigt för bland annat de stora 
snömängder som kan uppstå under vintertid i Borlänge. Detta genererar i högsta betyg till 
samtliga.  

Miljöklassning 

Tabell 27 Betygssättning av miljöklass 

Material Miljöklass Källa Betyg 
Tegeltakpanna A www.sundahus.se 5 
Betongtakpanna B www.sundahus.se 4 
Takplåt B www.sundahus.se 4 

Med hänsyn tagen till hela materialets livslängd, från tillverkningsprocess till återvinning, är 
tegeltakpannan (miljöklass A) det mest miljövänliga alternativet. Det innehåller lägst antal 
miljöfarliga ämnen, både vid tillverkning och i den färdiga produkten. De övriga alternativen är 
också dugliga, då de tillhör klimatklass B, men kan i detta fall inte mäta sig med tegeltakpannan. 

Närproducering 

Tabell 28 Betygssättning av närproducering 

Material km Källa Betyg 
Tegeltakpanna 124,9 www.sundahus.se 

www.eniro.se 
5 

Betongtakpanna 172,8 www.sundahus.se 
www.eniro.se 

4 

Takplåt 606,1 www.sundahus.se 
www.rutt.se 

2 

En viktig aspekt, både ur miljö- och bekvämlighetsperspektiv är avståndet till orten där varan 
produceras. Avståndet från Borlänge till Vittinge, där tegelpannan tillverkas, är kortast och får 
därmed högst betyg. Från Borlänge till Bålsta är det inte heller speciellt långt, vilket ger högt 
betyg till betongtakpannan. Takplåten tillverkas i Norge, vilket ger lågt betyg. Pluspoäng till 
tegeltakpannan och betongtakpannan som tillverkas i Sverige. Minuspoäng till takplåten som 
tillverkas i Norge. 

Underhåll 

Tabell 29 Betygssättning av underhållsbehov 

Material Underhållsbehov Källa Betyg 
Tegeltakpanna Inget nämnbart www.sundahus.se 5 
Betongtakpanna Ringa  www.sundahus.se  4 
Takplåt Inget större pga. 

ytbehandling 
www.sundahus.se 5 

Om underhållsbehovet är litet sparas tid, pengar och risken för skador minskas då ingen behöver 
gå upp på taket. De högsta betygen går till de material som har minst underhållningsbehov (tegel 
och betong). Plåten behöver ringa underhåll med kravet att det är ytbehandlat. Detta krav sänker 
betyget något. 
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Beständighet 

Tabell 30 Betygssättning av beständigheten 

Material Risk Källa Betyg 
Tegeltakpanna Frostskador Fukt handbok, 1994 4 
Betongtakpanna Saltutslag Fukt handbok, 1994 4 
Takplåt Ingen större Fukt handbok, 1994 5 

Större risker som hotar materialets beständighet ger lägre betyg, medan låga eller obefintliga 
risker ger högre betyg. 

Återanvändning/återvinningsmöjligheter 

Tabell 31 Betygssättning av återanvändnings-, återvinnings- och energiutvinningsmöjligheter 

Material Möjligheter Källa Betyg 
Tegeltakpanna Återvinning www.sundahus.se 5 
Betongtakpanna Återvinning och 

återanvändning 
www.sundahus.se 5 

Takplåt Återvinning, 
återanvändning, 
energiutvinning 

www.sundahus.se 5 

Möjligheten att kunna återvinna eller återanvända produkter är i dagens läge viktigt ur 
miljösynpunkt. Samtliga material kan återvinnas och/eller återanvändas (vid gott skick), vilket 
leder till högsta betyg. 

Trendfaktor 

Tabell 32 Betygssättning av trendfaktor 

Material Trendfaktor Källa Betyg 
Tegeltakpanna Hög Egen bedömning 4 
Betongtakpanna Ganska hög Egen bedömning 3 
Takplåt Hög Egen bedömning 5 

I dagsläget används ofta takplåt som taktäckningsmaterial när nya hus ska byggas. Detta 
trendmönster är dock tydligast vid byggande av flervåningshus, som till exempel vid 
nybyggnationerna i Hammarby Sjöstad eller Lindhagen. Eftersom att det används så pass flitigt 
anses detta material ha den högsta trendfaktorn. Tegeltakpannan har använts länge och är ett väl 
beprövat alternativ när det gäller taktäckning. Detta leder till ett slags ”sentimentalvärde” som 
aldrig går ur tiden, vilket medför en ständigt hög trendfaktor. Betongtakpannan har inte samma 
”sentimentalvärde” som tegeltakpannan, vilket leder till en lägre trendfaktor.  
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Viktning 

Tabell 33 Viktning av betygen ovan 

Material:  Tegeltakpannor Betongtakpannor Takplåt 
Aspekter Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat 

betyg 
Investeringskostnader 0,4 4 1,6 5 2,0 2 0,8 
Livslängd 0,4 4 1,6 5 2,0 3 1,2 
Utseende 0,5 5 2,5 5 2,5 5 2,5 
Taklutning 0,3 5 1,5 5 1,5 5 1,5 
Miljöklassning 0,5 5 2,5 4 2,5 4 2,0 
Närproducering 0,4 5 2,0 4 1,6 2 0,8 
Underhåll 0,5 5 2,5 4 2,0 5 2,5 
Beständighet 0,3 4 1,2 4 1,2 5 1,5 
Återvinning 0,4 5 2,0 5 2,0 5 2,0 
Trendfaktor 0,3 4 1,2 3 0,9 5 1,5 
Summa: 4 46 18,6 44 18,2 41 16,3 
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10.2 Beräkningar 

10.2.1 U-värde 

10.2.1.1 Grund 

Tabell 34 Ingående värden för U-värdesberäkning av grund 

Material Värmekonduktivitet λ 
[𝑾 𝒎℃⁄ ] 

Tjocklek d 
[𝒎] 

Värmemotstånd R [𝒎𝟐℃ 𝑾⁄ ] 

Parkettgolv - 0,014 - 
Golvpånskiva 0,180 0,010 0,056 
Betong 1,700 0,200 0,118 
Cellplast 0,036 0,300 8,333 
Mark, morän 2,000 - - 
 
𝑅𝑠𝑖 = 0,170 och 𝑅𝑠𝑒 = 0,040 

För att kunna berkna U-värdet för grunden måste den karakteristiska längd, B’, och den 
ekvivalenta marktjockleken, dt, beräknas på följande sätt; 

𝐵′ =
2 ∙ 𝐴
𝑃

 

A=arean av grundplattan som begränsas av ytterväggens insida 

P=plattans perimeter som begränsar arean 

Vilket ger; 

𝐵′ =
2 ∙ 84,347

41,400
= 4,075 𝑚 

och 

𝑑𝑡 = 𝑤 + 𝜆�𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑠𝑒� 

w=ytterväggens tjocklek 

λ=markens λ-värde 

Rf=värmemotståndet hos plattan 

𝑑𝑡 = 0,330 + 2(0,170 + 8,507 + 0,040) = 17,764 

Då 𝑑𝑡 > 𝐵′ kan formeln för små och vlisolerade plattor väljas; 

𝑈 =
𝜆

(0,457𝐵′ + 𝑑𝑡) 

Vilket ger; 

𝑈 = 2
(0,457∙4,075+17,764) = 0,102 𝑊 𝑚2𝐾�   
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10.2.1.2 Ytterväggar 

Tabell 35 Ingående värden för U-värdesberäkning av ytterväggar 

Material Värmekonduktivitet λ 
[𝑾 𝒎℃⁄ ] 

Tjocklek d 
[𝒎] 

Värmemotstånd R [𝒎𝟐℃ 𝑾⁄ ] 

Gipsskiva 0,250 0,015 0,060 
Mineralull 0,036 0,180 5,000 
Träregel c 600 0,140 0,180 1,286 
Plastfolie - 0,0002 - 
Mineralull 0,036 0,070 1,944 
Träregel c 600 0,140 0,070 0,500 
Luftspalt - 0,025 - 
Träfasad - 0,040 - 

För beräkning av U-värdet kan plastfoliens värmemotstånd försummas. Om luftspalten är 
välventilerad kan dess värmemotstånd tillsammans med fasadmaterialets värmemotstånd 
beräknas till noll, men då måste ett värmemotstånd på 0,13 användas.  

Detta gör att yttre (𝑅𝑠𝑒) och inre (𝑅𝑠𝑖) värmegenomgångsmotstånd sätts till; 

𝑅𝑠𝑖 = 𝑅𝑠𝑒 = 0,130𝑚2℃ 𝑊⁄  

För att kunna beräkna U-värdet för de partier som har beståndsdelar placerade vinkelrätt mot värmeflödet 
används U-värdesmetoden; 

𝑈𝑡𝑜𝑡 =
𝑈𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑎 + 𝑈𝑟𝑒𝑔 ∙ 𝑏

𝑎 + 𝑏
 

𝑈𝑚𝑖𝑛 = U − värdet för mineralullen 

𝑈𝑟𝑒𝑔 = U − värdet för träreglarna 

𝑎 = andelen av det totala c − avståndet som innehåller mineralull (600 − 45) = 555 mm  

𝑏 =  andelen av det totala c − avståndet som innehåller träreglar (600− 555) =  45 mm 

U-värdena för mineralullen och träreglarna beräknas enligt följande; 

𝑈𝑚𝑖𝑛 = 1

𝑅𝑠𝑖+
𝑑𝑔𝑖𝑝𝑠
𝜆𝑔𝑖𝑝𝑠

+
𝑑𝑚𝑖𝑛,0,070
𝜆𝑚𝑖𝑛0,070

+
𝑑𝑚𝑖𝑛,0,180
𝜆𝑚𝑖𝑛,0,180

+𝑅𝑠𝑒
= 1

0,13+0,015
0,250+

0,070
0,036+

0,180
0,036+0,13

= 0,138 𝑊 𝑚2𝐾�   

𝑈𝑟𝑒𝑔 = 1

𝑅𝑠𝑖+
𝑑𝑔𝑖𝑝𝑠
𝜆𝑔𝑖𝑝𝑠

+
𝑑𝑟𝑒𝑔,0,070
𝜆𝑟𝑒𝑔0,070

+
𝑑𝑟𝑒𝑔,0,180
𝜆𝑟𝑒𝑔,0,180

+𝑅𝑠𝑒
= 1

0,13+0,015
0,250+

0,070
0,140+

0,180
0,140+0,13

= 0,475 𝑊 𝑚2𝐾�   

Vilket ger; 

𝑈𝑡𝑜𝑡 = 0,138∙0,555+0,475∙0,045
0,555+0,045

= 0,163 𝑊 𝑚2𝐾�   
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10.2.1.3 Tak 

Tabell 36 Ingående värden för U-värdesberäkning av tak 

Material Värmekonduktivitet λ 
[𝑾 𝒎℃⁄ ] 

Tjocklek d 
[𝒎] 

Värmemotstånd R 
[𝒎𝟐℃ 𝑾⁄ ] 

Golvspånskiva 0,180 0,015 0,083 
Mineralull 0,036 0,500 1,667 
Träregel c 600 0,140 0,300 2,143 
Ångspärr - 0,0002 - 
Glespanel 0,140 0,030 0,214 
Gipsskiva 0,250 0,015 0,06 
 

𝑅𝑠𝑖 = 0,100 och 𝑅𝑠𝑒 = 0,040 

Enligt U-värdesmetoden beräknas takets U-värde; 

𝑈𝑡𝑜𝑡 =
𝑈𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑎 + 𝑈𝑟𝑒𝑔 ∙ 𝑏

𝑎 + 𝑏
 

𝑎 = 0,555 m 

𝑏 = 0,045 m 

𝑈𝑚𝑖𝑛 = 1

𝑅𝑠𝑖+
𝑑𝑠𝑝å𝑛
𝜆𝑠𝑝å𝑛

+
𝑑𝑚𝑖𝑛
𝜆𝑚𝑖𝑛

+
𝑑𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
𝜆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

+
𝑑𝑔𝑖𝑝𝑠
𝜆𝑔𝑖𝑝𝑠

+𝑅𝑠𝑒
= 1

0,100+0,015
0,180+

0,500
0,036+

0,030
0,140+

0,015
0,250+0,040

= 0,070 𝑊 𝑚2𝐾�   

𝑈𝑟𝑒𝑔
1

𝑅𝑠𝑖+
𝑑𝑠𝑝å𝑛
𝜆𝑠𝑝å𝑛

+
𝑑𝑟𝑒𝑔
𝜆𝑟𝑒𝑔

+
𝑑𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
𝜆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

+
𝑑𝑔𝑖𝑝𝑠
𝜆𝑔𝑖𝑝𝑠

+𝑅𝑠𝑒
= 1

0,100+0,015
0,180+

0,300
0,140+

0,030
0,140+

0,015
0,250+0,040

= 0,379 𝑊 𝑚2𝐾�   

 

𝑈𝑡𝑜𝑡 = 0,070∙0,555+0,379∙0,045
0,555+0,045

= 0,093 𝑊 𝑚2𝐾�   

 

 

 

 

 



43 
 

10.2.2 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

10.2.2.1 Förlustfaktorer 

Tabell 37 Förlustfaktor för sovrum 1 

Sovrum 1 U-värde Area, A U∙A 
Grund 0,102 10,580 1,079 
Tak 0,093 10,580 0,984 
Vägg 0,163 14,050 2,290 
Fönster 0,900 2,745 2,471 
Summa:  37,955 6,824 
 

Tabell 38 Förlustfaktor för sovrum 2 och förråd 

Sovrum 2 (inkl. förråd) U-värde Area, A U∙A 
Grund 0,102 11,089 1,131 
Tak 0,093 11,089 1,031 
Vägg 0,163 15,305 2,495 
Fönster 0,900 2,745 2,471 
Summa:  40,282 7,128 
 

Tabell 39 Förlustfaktor för vardagsrum 

Vardagsrum U-värde Area, A U∙A 
Golv 0,102 27,892 2,845 
Tak 0,093 27,892 2,594 
Vägg 0,163 21,006 3,424 
Fönster 0,900 5,490 4,941 
Helglasad dörr 1,000 1,800 1,800 
Summa:  84,080 15,604 
 

Tabell 40 Förlustfaktor för kök 

Kök U-värde Area, A U∙A 
Golv 0,102 10,750 1,282 
Tak 0,093 10,750 1,314 
Vägg 0,163 20,827 3,383 
Fönster 0,900 1,373 1,236 
Helglasad dörr 1,000 1,800 1,800 
Summa:  45,500 8,527 
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Tabell 41 Förlustfaktor för badrum 

Badrum U-värde Area, A U∙A 
Golv 0,102 5,910 0,603 
Tak 0,093 5,910 0,550 
Vägg 0,163 11,568 1,886 
Fönster 0,900 1,373 1,236 
Summa:  24,761 4,274 
 

Tabell 42 Förlustfaktorer för hallen 

Hall U-värde Area, A U∙A 
Golv 0,102 16,050 1,637 
Tak 0,093 16,050 1,493 
Vägg 0,163 2,371 0,386 
Fönster 0,900 1,373 1,236 
Ytterdörr 0,710 1,800 1,278 
Summa:  37,664 6,030 

10.2.2.2 Läckflödeskoefficienter 

Tabell 43 Beräknade läckflödeskoefficienterr för sovrum 1 

Sovrum 1 ψ Längd, L ψ ∙L 
Ansl. ytterväggshörn 0,040 2,400 0,096 
Ansl. Yttervägg-takbjälklag 0,045 6,998 0,315 
Ansl. Yttervägg-golvbjälklag 0,067 6,998 0,469 
Fönster 0,041 1,830 0,075 
Summa:   0,955 
 

Tabell 44 Beräknade läckflödeskoefficienter för sovrum 2 och förråd 

Sovrum 2 (inkl. förråd) ψ Längd, L ψ ∙L 
Ansl. ytterväggshörn 0,040 2,400 0,096 
Ansl. Yttervägg-takbjälklag 0,045 7,521 0,338 
Ansl. Yttervägg-golvbjälklag 0,067 7,521 0,504 
Fönster 0,041 1,830 0,075 
Summa:   1,013 
 

Tabell 45 Beräknade läckflödeskoefficienter för vardagsrummet 

Vardagsrum ψ Längd, L ψ ∙L 
Ansl. ytterväggshörn 0,040 9,600 0,384 
Ansl. Yttervägg-takbjälklag 0,045 11,790 0,531 
Ansl. Yttervägg-golvbjälklag 0,067 11,790 0,790 
Fönster 0,041 3,660 0,150 
Helglasad dörr 0,039 0,900 0,035 
Summa:   1,890 
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Tabell 46 Beräknade läckflödeskoefficienter för köket 

Kök ψ Längd, L ψ ∙L 
Ansl. ytterväggshörn 0,040 7,200 0,288 
Ansl. Yttervägg-takbjälklag 0,045 10,000 0,450 
Ansl. Yttervägg-golvbjälklag 0,067 10,000 0,670 
Fönster 0,041 0,915 0,038 
Helglasad dörr 0,039 0,900 0,035 
Summa:   1,481 
Tabell 47 Beräknade läckflödeskoefficienter för badrummet 

 

Tabell 48 Beräknade läckflödeskoefficienter för hallen 

Hall ψ Längd, L ψ ∙L 
Ansl. ytterväggshörn 0,040 0 0 
Ansl. Yttervägg-takbjälklag 0,045 2,310 0,104 
Ansl. Yttervägg-golvbjälklag 0,067 2,310 0,155 
Fönster 0,041 0,915 0,038 
Dörr 0,039 0,900 0,035 
Summa:   0,331 

10.2.2.3 Beräkning 

𝑈𝑚 =
𝑈 ∙ 𝐴 + 𝜓 ∙ 𝐿

𝐴  

Vilket ger; 

𝑈𝑚,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚1 =
6,824 + 0,955

37,955
= 0,205𝑊 𝑚2𝐾�  

𝑈𝑚,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚2 =
7,128 + 1,013

40,228
= 0,202𝑊 𝑚2𝐾�  

𝑈𝑚,𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔𝑠𝑟𝑢𝑚 =
15,604 + 1,890

84,080
= 0,208𝑊 𝑚2𝐾�  

𝑈𝑚,𝑘ö𝑘 =
8,527 + 1,481

45,500
= 0,220𝑊 𝑚2𝐾�  

𝑈𝑚,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚 =
4,273 + 0,756

24,761
= 0,203𝑊 𝑚2𝐾�  

𝑈𝑚,ℎ𝑎𝑙𝑙 = 6,030+0,331
37,644

= 0,169𝑊 𝑚2𝐾�   

Badrum ψ Längd, L ψ ∙L 
Ansl. ytterväggshörn 0,040 2,400 0,096 
Ansl. Yttervägg-takbjälklag 0,045 5,392 0,243 
Ansl. Yttervägg-golvbjälklag 0,067 5,392 0,361 
Fönster 0,041 1,373 0,056 
Summa:   0,756 
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10.2.2.3 Kontrollberäkning 

Anslutningen mellan grundplatta och ytterväggen beräknades i COMSOL MULTIPHYSICS 4.2. 
Bilderna nedan motsvarar temperaturfördelningen i varje del och de båda delarna tillsammans. 
Färgskalan som går från vänster till höger motsvarar temperaturen utifrån och in, vilket innebär 
att mörkt röd färg är materialen närmast den kalla utelufttemperaturen och vit färg motsvarar den 
varma innelufttemperaturen. 

I programmet har temperaturerna för inomhus- och utomhusluften angetts till 20℃ respektive  

-27℃ grader celsius. Markens temperatur antogs vara 5℃. 

Värmeflödesberäkning enligt programmet ger då att; 

Ytterväggen, 𝜙𝑣ä𝑔𝑔 =5,738 

Grundplattan, 𝜙𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 =2,433 

Anslutning, 𝜙𝑎𝑛𝑠𝑙 =10,892 

Läckflödesberäkning utförs sedan enligt följande; 

𝜙 = 𝜙𝑎𝑛𝑠𝑙 − �𝜙𝑣ä𝑔𝑔 + 𝜙𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑� = 10,892-(5,738+2,433)=2,721 

Vilket leder till att läckflödeskoefficienten kan beräknas; 

𝜓 = 𝜙
Δ𝑇

= 2,721
47

= 0,058 𝑊/𝑚𝐾 

 

   

Bild 13 Värmeflöde genom yttervägg 

 
 Bild 12 Värmeflöde genom anslutning grund-yttervägg 
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Bild 14 Värmeflöde genom grund 
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10.2.3 Effektbehov 

Husets effektbehov beräknas för varje rum med formeln; 

𝑄𝑓,𝑑𝑖𝑚 = �𝑈𝑚 ∙ 𝐴𝑜𝑚 +
𝑀𝑢 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡

3600
∙ 𝑐𝑝𝑙� ∙ �𝜃𝑖,𝑑𝑖𝑚 − 𝜃𝑢,𝑑𝑖𝑚� 

Vilket ger; 

𝑄𝑓,𝑑𝑖𝑚,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚1 = �0,205 ∙ 37,955 +
2,031 ∙ 1,200

3600
∙ 1010� ∙ (20 − (−27)) = 397,834 𝑊 

𝑄𝑓,𝑑𝑖𝑚,𝑠𝑜𝑣𝑟𝑢𝑚2 = �0,202 ∙ 40,228 +
2,129 ∙ 1,200

3600
∙ 1010� ∙ (20 − (−27)) = 415,613 𝑊 

𝑄𝑓,𝑑𝑖𝑚,𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔𝑠𝑟𝑢𝑚 = �0,208 ∙ 84,080 +
5,355 ∙ 1,200

3600
∙ 1010� ∙ (20− (−27)) = 906,700 𝑊 

𝑄𝑓,𝑑𝑖𝑚,𝑘ö𝑘 = �0,220 ∙ 45,500 +
2,064 ∙ 1,200

3600
∙ 1010� ∙ (20 − (−27)) = 503,129 𝑊 

𝑄𝑓,𝑑𝑖𝑚,𝑏𝑎𝑑𝑟𝑢𝑚 = �0,203 ∙ 24,761 +
1,135 ∙ 1,200

3600
∙ 1010� ∙ (20− (−27)) = 254,204 𝑊 

𝑄𝑓,𝑑𝑖𝑚,ℎ𝑎𝑙𝑙 = �0,169 ∙ 37,644 +
3,082 ∙ 1,200

3600
∙ 1010� ∙ (20 − (−27)) = 347,933 𝑊 

Σ𝑄𝑓,𝑑𝑖𝑚 = 2825,413 𝑊 

10.2.4 Energibehov 

Energibehovet för uppvärmning och tappvarmvatten beräknas enligt formeln (Mundt, E., et al. 
2008); 

Qtot = �Σ𝑈𝐴 +
𝑀�̇� ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝𝑙

3600
+
𝑀𝑇̇ ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝𝑙

1000
∙ (1 − 𝜂å)� ∙ Skorr + Qvv 

Qvv = 1800 + 18 ∙ 𝐴 = 1800 + 18 ∙ 84,347 = 3318,246 𝑘𝑊ℎ 

Σ𝑈𝐴 = 48,386 

�̇�𝑢 = 15,796 𝑚
3
ℎ�  

�̇�𝑇 = 38 𝑙 𝑠�  

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = 1,2 𝑘𝑔 𝑚3�  

𝑐𝑝𝑙 = 1010 𝐽 𝑘𝑔℃�  

𝜂å = 84% 



49 
 

Normaltemperaturen i Borlänge är ungefär 5,4˚C som tillsammans med innertemperaturen 20˚C 
och 3˚C gratis värme ger; 

Skorr = 103000 − 0,4(103000− 94100) = 99440℃ℎ 

Qtot = �48,386 +
15,796 ∙ 1,2 ∙ 1010

3600
+

38 ∙ 1,2 ∙ 1010
1000

∙ 0,16� ∙ 99440 + 3318,246 = 6,076 𝑀𝑊ℎ 

Med dessa värden blir den specifika energianvändningen; 

𝑄𝑡𝑜𝑡
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

= 6076
84,347

= 72,041 𝑘𝑊ℎ
𝑚2�   

Men med värmefaktorn 4,44, som vald bergvärmepump har, blir det betalningsgrundande 
energibehovet; 

𝑄 =
𝑄𝑡𝑜𝑡
𝐶𝑂𝑃

=
6,076
4,44

= 1,368 𝑀𝑊ℎ 
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10.2.5 Byggkonstruktion 
 

Se ritning för tak i bilaga 10.3  
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10.2.6 Installationsteknik 

10.2.6.1 Ventilation 

När ventilationen i huset har dimensionerats har beräkningarna först utgått ifrån det grundflöde 
som ska råder i huset.  I Boverket ställs det vissa krav på luftflöden i olika rum. Kraven på 
luftflöden beror även av rumsstorleken. I detta hus är kravet på att flödena ska vara minst 0.35 
l/s per kvadratmeter i varje rum oväsentligt eftersom minimumkraven för flödena i rummen blir 
större.  I tabell 49 står de flöden som gäller för detta hus. I detta fall är det frånluften som blir 
dimensionerande och därför måste tilluften justeras så att ett jämnt flöde i huset uppnås. 

Tabell 49 Dimensionerande luftomsättning 

Rum Area Tilluft(l/s) 
Frånluft 
(l/s) 

Justerad 
Tilluft 

Sovrum 1 10,580 8*   8 
Sovrum 2 7,931 8* 

 
8 

Badrum 5,910 
 

13** 
 Hall 16,050 7 

 
11 

Kök 10,750 
 

10*** 
 Vardagsrum 27,892 10 

 
11 

Förråd 3,158 
 

15**** 
 Totalt 82,271 

   Totalt krav på flöde (0,35 *m2) 28,795 33 38 38 
  cirka 29       
*Minst 4 l/s per sovplats         
**Beakta tvättmaskin också         
***Forcering med minst 75% uppfångningsförmåga för luftföroreningar 
****3 l/s , m2, dock minst 15 l/s       
 

Nedan i bild 15 och 16 visas det hur ventilationskanalerna är dragna ovanför vindsbjälklaget i 
huset. Ventilationssystemet består av cirkulära spiralfalsade plåtkanaler. Utifrån de 
dimensionerande flödena som ska råda i de olika kanaltyperna samt de önskade hastigheterna i 
respektive kanal räknas lämpliga diametrar för rören ut. I detta fall har 5 m/s valts som en 
lämplig hastighet i hela systemet förutom vid anslutningarna till donen där 2 m/s passar bättre. 
Därefter när diametrarna har valt räknas de verkliga hastigheterna som råder i rören räknats ut. 

I tabell 50 och 51 utläses de beräknade diametrarna och annan relevant data för varje tillufts- 
respektive frånluftskanal samt anslutningarna till spjäll och frånluftshuv. 
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Tabell 50 Dimensionering av tilluftsystemet 

 

 

Tabell 51 Dimensionering av frånluftsystemet 

 

Tilluft i del q m3/s v m/s d cm Dim. cm Ny hastighet Längd m
H1 0,038 5 9,839 10 4,841 0,70
S1 0,011 5 5,294 8 2,189 2,30
A1 0,011 2 8,370 10 1,401 -
S2 0,027 5 8,294 10 3,439 0,60
G1 0,011 5 5,294 8 2,189 1,60
A2 0,011 2 8,370 10 1,401 -
S3 0,016 5 6,385 8 3,185 3,10
G2 0,008 5 4,515 8 1,592 2,50
A3 0,008 5 4,515 8 1,592 -
G3 0,008 5 4,515 8 1,592 1,00
A4 0,008 2 7,138 8 1,592 -

Frånluft i del q m3/s v m/s d cm Dim. cm Ny hastighet Längd mm
H1 0,038 6 8,982 10 4,841 0,64
S1(HÖ) 0,015 5 6,182 8 2,986 2,40
G1(HÖ) 0,015 3 7,981 8 2,986 1,30
A1 0,015 2 9,775 10 1,911 -
S2 0,023 5 7,655 8 4,578 1,30
G2(Ner) 0,013 3 7,430 8 2,588 1,40
A2(Ner) 0,013 2 9,100 10 1,656 -
G3(Upp) 0,010 3 6,516 8 1,990 1,10
G3(Vänster) 0,010 3 6,516 8 1,990 4,35
A3* 0,010 2 7,981 8 1,990 1,30
A3 0,010 2 7,981 8 1,990 -

Bild 15 Tilluftsystemet 

Bild 16 Frånluftsystemet 
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Tryckfallen som uppstår i frånluftshuv och spjäll har tagits fram med hjälp av 
produktinformation. Data för tryckfallet för frånluftshuven från Vilpe modell 125P/IS/400 syns i 
diagram 1. Tryckfallet som uppstår i ytterväggsgallret från GR 200 från Soliduct tas från diagram 
2. 

 
Diagram 1 Tryckfallet över frånluftshuven 

 
Diagram 2 Tryckfallet över spjället 

Då diametrarna och hastigheterna för varje del i ventilationssystemet är känt går det att utläsa det 
tryckfall som uppstår i olika de olika delarna av systemet i tabeller. Dessa tryckfall går att utläsa i 
tabell 52 för komponenterna som ingår i tilluftssystemet och i tabell 53 för de delar som tillhör 
frånluftssystemet. Sedan har de olika tryckfallen som uppstår då luften färdas genom kanalerna 
till repsektive don summerats i respektive system. Observera att för donen har standardiserade 
värden använts. Jämförs tryckfallen som uppstår vid lufttransport till de olika donen dras 
slutsaten att det största tryckfallet som sker i tilluftssystemet är 148,173 Pa och att i 
frånluftssystemet är det största tryckfallet 125,998 Pa. 
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Strypning tilluft
Dim. Tryckfall 148,173
Hall 37,370
Vardagsrum 28,770
Sovrum 1 -
Sovrum 2 0,900

Strypning frånluft
Dim. Tryckfall 125,998
Förråd 13,703
Badrum 7,278
Kök -

Tabell 52 Totalt tryckfall för tilluften 

 

Tabell 53 Totalt tryckfall för frånluften 

 

Med hjälp av det totala tryckfallen som uppkommer då luften transporteras från FTX-aggregatet till de olika donen räknas strypningen för tillufts- 
respektive frånluftsystemet ut. Den sträcka som ger upphov till det största tryckfallet i respektive system blir dimensionerande.  Strypningen räknas ut 
genom subtrahering tryckfallet som uppstår vid respektive sträcka från det dimensionerande tryckfallet. Detta har gjorts för ventilationssystemet i 
huset och resultatet illustreras av tabell 54 och 55.

Tilluft i rum: Sträcka raka rör m Tryckfall raka rör Tryckfall böjar och krökar Tryckfall tilluftsdon Tryckfall spjäll Totalt
Hall 3,00 4,470 15,700 50 40,633 110,803
Vardagsrum 2,90 6,070 22,700 50 40,633 119,403
Sovrum 1 6,90 10,890 46,650 50 40,633 148,173
Sovrum 2 5,40 9,990 46,650 50 40,633 147,273

Frånluft i rum: Sträcka raka rör m Tryckfall raka rör Tryckfall böjar och krökar Tryckfall frånluftsdon Tryckfall frånluftshuv Totalt
Förråd 4,34 8,395 13,5 80 10,4 112,295
Badrum 3,34 8,82 19,5 80 10,4 118,720
Kök 7,39 12,5975 23 80 10,4 125,998

Tabell 54 Strypning av tilluften Tabell 55 Strypning av frånluften 
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Tryckfallet i tilluftssystemet är dimensionerande eftersom dess värde är störst. Detta innebär att 
detta tryckfall avgör vilken fläkteffekt som kommer att råda i FTX-aggregatet. I diagram 3 avläses 
fläkteffekt-flödeslinje 3 som den linje som råder vid dimensionerande tryckfallet 
(148,173 Pa) och vid det dimensionerande flödet (0,038 m3/s). I diagram 4 avläses då att effekten 
för fläkten kommer ligga på cirka 70 Watt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spårgas 

Spårgasen i huset har beräknats utifrån ”Kompendium i installationsteknik” (Mundt, E. et al. 
2008). Husets dimensionerande luftflöde är 38 l/s och dess volym är 202,32 m3. Detta ger en 
luftomsättning på; 

𝑛 = 38∙3600
202320

= 0,676 oms/h 

Spårgasmätningen utförs genom beräkning enligt formeln; 

𝑒−𝑛𝑡 = 𝑘−𝑘𝑗
𝑘0−𝑘𝑗

  

Där; 

𝑘 =koncentration av spårgas efter tiden t 
𝑘0 =koncentration av spårgas då mätning påbörjas=500 ppm 
𝑘𝑗 =koncentration av spårgas vid jämvikt=0 om ingen spårgas finns 
𝑛 =antalet luftomsättningar=0,676 oms/h 
𝑡 =tiden i timmar 

Med 𝑘𝑗 =0 fås att; 

Diagram 3 Aggregatets tryckflöde 

Diagram 4 Total fläkteffekt-flöde 
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𝑒−𝑛𝑡 = 𝑘
𝑘0

  

Koncentrationen spårgas som söks är den som uppstått efter tiden t, det vill säga 𝑘. Därför bryts 
𝑘 ut från ekvationen; 

𝑘 = 𝑘0 ∙ 𝑒−𝑛𝑡  

𝑘 sökes för tiderna t=0,5, t=1 och t=2 vilket ger; 

𝑘 = 500 ∙ 𝑒−0,676∙0,5 = 356,598 ppm för t=0,5 
𝑘 = 500 ∙ 𝑒−0,676∙1 = 254,324 ppm för t=1 
𝑘 = 500 ∙ 𝑒−0,676∙2 = 129,361 ppm t=2 

Ett minskat luftflöde från 38 l/s till 28 l/s skulle innebära att; 

𝑛 = 28∙3600
202320

= 0,498 oms/h 

𝑘 = 500 ∙ 𝑒−0,498∙0,5 = 389,790 ppm för t=0,5 
𝑘 = 500 ∙ 𝑒−0,498∙1 = 303,872 ppm t=1 
𝑘 = 500 ∙ 𝑒−0,498∙2 = 184,677 ppm t=2 

Det minskade luftflödet resulterar i högre koncentration av spårgas, vilket är logiskt då luften i 
huset inte byts ut lika ofta. När luften byts ut transporteras även spårgas ut och om detta inträffar 
stannar högre koncentrationer av spårgas inne i huset.
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10.2.6.2 Sanitet 

Tappvatten 
Vid dimensionering av tappvattenrören har först normflödena för kallvatten och varmvatten för 
respektive komponent som rören är kopplade till tagits reda på. Därefter har normflödet i varje 
fördelningsledning summerats med restriktionen att flödet ej får överstiga 0,7 l/s. Med hjälp av 
flödet i rören valdes lämplig rördimension för varje rördel ut med hjälp av ett nomogram. Ur 
diagrammet utlästes även hastigheten samt tryckfallet per meter. Tryckfallet kunde sedan räknas 
ut genom att multiplikation av tryckfallet per meter och ledningslängd för varje delledning. 
Resultaten av dessa uträkningar illustreras av tabell 56 och 57. Köksblandaren ligger längst bort 
från varmvattenberedaren, varav kallvattenledningen är längst. Totalt tryckfall fram till denna är 
48,268 kPa enligt summering av sträckorna: 5,7,9 och 11. 

Servisledningen dimensionerades genom att det totala flödet från maximalt kallvattenflöde, 
maximalt varmvattenflöde och flödet från bevattning summeras. Beräkningen sker enligt 
följande;  
𝐾𝑉 + 𝑉𝑉 + 𝐵𝐸𝑉 = 0,7 + 0,7 + 0,2 = 1,6 l/s, vilket motsvarar ett sannolikt flöde på 0,51/s. 
Detta ger enligt nomogrammet för plaströr en innerdiameter på 26,2 mm, vilket motsvarar ett rör 
med dimensionerna 32x2,9. Med hastigheten 2 m/s fås ett tryckfall i servisledningen på 4000 
Pa/m. Med hänsyn taget till lutningen på tomten har den totala längden från huset till 
servisledningen beräknats till 16,163 m. Därmed blir det totala tryckfallet i servisledningen 64,652 
kPa. Med totala tryckfallen i den ledning som ligger längst bort från varmvattenberedaren och i 
servisledningen beräknades det totala tryckfallet från servisen till ledningen längst bort till 112,92 
kPa. Tillgängligt arbetstryck i servisen är 550 kPa, vilket medför att ett tillgängligt tryck på 
550 − 112,92 =437,08 kPa i köksblandaren.   

Köksblandaren som väljs är från FM Mattsson i modellen GARDA I. Enligt diagram 5 nedan 
innebär ett tillgängligt tryck på 437,08 kPa ett flöde på cirka 0,18 l/s. Detta är ett miljövänligt val. 

 

 

Bild 17 Köksblandare GARDA I (FM MATTSSON) 

  Diagram 5 Tryckfall i köksblandaren från FM MATTSSON 
(FM MATTSSON) 
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Tabell 56 Tryckfall för tappkallvatten 

 

Sträcka 5, 7, 9 och 11 dimensionerar kranen vid diskbänken. 

Tabell 57 Tryckfall för tappvarmvatten 

 

 

Sträcka Tappkallvatten Normflöde Kopplingsledning Fördelningsledning Hastighet Tryckfall per meter Längd Tryckfall
1 WC 0,1 12x1 1,274 4000 1,100 4400
2 TS 0,2 15x1 1,504 4000 0,430 1720
3 BAD 0,3 15x1 2,256 8000 2,670 21360
4 TM 0,2 15x1 1,504 4000 5,330 21320
5 DB 0,2 15x1 1,504 4000 1,570 6280
6 DM 0,2 15x1 1,504 4000 0,420 1680
7 WC+TS+BAD+TM+DB+DM 0,7 18x1 5,968 14000 0,132 1848
8 WC+TS+TM 0,5 18x1 2,487 8000 0,540 4320
9 DM+DB 0,4 18x1 1,989 5000 7,720 38600
10 WC+TS 0,3 18x1 1,492 3000 2,470 7410
11 WC+TS+TM+DM+DB 0,7 18x1 4,476 14000 0,110 1540

Sträcka Tappvarmvatten Normflöde Kopplingsledning Fördelningsledning Hastighet Tryckfall per meter Längd Tryckfall
1 TS 0,2 15x1 1,504 4000 2,810 11240
2 BAD 0,3 15x1 2,256 8000 2,450 19600
3 TM 0,2 15x1 1,504 4000 5,390 21560
4 DB 0,2 15x1 1,504 4000 1,540 6160
5 DM 0,2 15x1 1,504 4000 0,380 1520
6 TS+BAD+TM+DB+DM 0,7 18x1 5,471 14000 0,163 2282
7 TS+TM 0,4 18x1 1,989 5000 0,482 2410
8 DM+DB 0,4 18x1 1,989 5000 7,360 36800
9 TS+TM+DM+DB 0,7 18x1 3,979 15000 0,101 1515
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Spillvatten 

Enligt tabell har normflödena för samtliga anslutningsledningar kollats upp i Teknikhandboken 
(VVS Företagen, 2012). Utifrån dessa flöden har alla rörtypers dimensioner bestämts, vilket kan 
beskådas i tabell 58.  

Huset kommer att ha en oluftad och en luftad ledning. Den luftade ledningen utgår från 
badrummet och upp genom taket. Denna har ett standardvärde på 15 promille. Från köket 
kommer en oluftad samlingsledning att ledas ut. För att detta ska vara tillåtet monteras en 
vakuumventil under diskbänken. Denna ledning kommer enligt diagram 6 att få en lutning på 13 
promille, då det totala flödet är 5,7 l/s i hela ledningen. Detta ger ett sannolikt flöde på 1,3 l/s. 

Med hänsyn tagen till toaletten bör minsta dimension för servisledningen vara 100 mm.  

Tabell 58 Dimensioner och flöden för spillvatten 

Sträcka Spillvatten Normflöde Anslutningsledning Samlingsledning 
1 WC 1,8 100   
2 TS 0,6 40   
3 BAD 0,9 50   
4 TM 1,2 50   
5 DB 0,6 40   
6 DM 0,6 40   
7 WC+TS 2,4 

 
100 

8 WC++TS+BAD 3,3 
 

100 
9 DB+DM 1,2 

 
75 

10 WC+TS+TM+BAD+DB+DM 5,7   100 
 

 

Diagram 6 Ledningsfall för oluftad ledning 
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10.2.6.3 Värme 

Se biliga 10.2.3 för hur rummens effektbehov beräknades. Utifrån effektbehovet och antal 
radiatorer i rummet har radiatorns effekt och dimensioner bestämts, se tabell 59.  

Effektbehovet för varje radiator har använts för att beräkna lämpliga flöden i de vattenburna 

rören med hjälp av en av installationstekniken mest elementära formler: Massflöde= 𝑄
𝑐𝑝∗𝛥𝑇

. 

Därefter har hastighet, rördimension och tryckfall per meter tagits ut med nomogram för 
respektive delsträcka. Ojämnheters bidrag till tryckfall har tagits hänsyn till och summerats med 
de tryckfall som uppstår i de raka rördelarna. När tryckfallen räknats ut för delsträckorna har 
tryckfallets över den sista radiatorn justerats till kPa för ett jämnare flöde. Det har gett upphov till 
ett högt z-värde (markerat svart i tabell 60 och 61) för radiatorventilen.  
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Tabell 59 Dimensionering för radiatorer 

Rum Effektbehov Värmesystem Antal radiatorer Effekt per radiator Vald Effekt Total effekt Dimensioner(lxh) 
Sovrum 1 398 Radiator 2 199 236 472 TP.11       1000x600 
Sovrum 2+förråd 416 Radiator 2 208 236 472 TP.11       1000x600 
Vardagsrum 907 Radiator 4 226,75 236 944 TP.11       1000x600 
Kök 503 Radiator 1 503 525 525 TP.33       1000x600 
Hall 348 Radiator 1 348 386 386 TP.22       1000x600 
Badrum 254 Golvvärme 0 - 254 254 - 
Totalt:         1873 3053   

 

Tabell 60 Totalt tryckfall värmesystem 1 
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Tabell 61 Totalt tryckfall för värmesystem 2 

 

För att räkna ut tryckfallet hos golvvärmen har samma metod använts som vid tryckfallsberäkningen för de vattenburna radiatorerna. Ett 
approximerat värde, 1 kPa, har använts för tryckfallet som sker när vattnet i radiatorslingan fördelas till golvvärmen.   

Tabell 62 Totalt tryckfall för värmesystem 3 

 

För att bestämma cirkulationspump behövs det dimensionerande tryckfallet. Vid granskning av tabellerna ses 

att det dimensionerande tryckfallet för det vattenburna systemen är 11403 Pa. Detta värde ger 𝐻 = 11403
𝜌∗𝑔

=

1,16𝑚 och flödet avläses i tabell till 0,049 l/s=0,176 m3/h. Med dessa värden läses det av i diagram 7, som är 
tagen från en produktbeskrivning från Grundfoss. Det ses att modellen COMFORT UP-N från Grundfoss 
lämpar sig för detta system.

Diagram 7 Bestämning av cirkulationspump 
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Bild 18 Principskiss över värmesystem
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Expansionskärl 

Tabell 50 Dimensionering av expansionskärl 

För dimensionera expansionskärlet har först volymen för rör, radiatorer och beredare adderats. 
Den totala volymen har sedan använts för att beräkna expansionskärlets volym. Därefter har 1 % 
lagts på den totala volymen.  

𝑉𝑒𝑥𝑝 = 𝑉𝑡𝑜𝑡 ∙ �
998,205
977,78

− 1� = 5,073 l 

1,1∙ 𝑉𝑒𝑥𝑝 = 7,502 l 

Expansionskärl   
Volym Liter 
Rör 38,449928 
Radiatorer 24,424 
Beredare 180 
Tot 242,873928 
    
Delta v 5,07343163 
Tillkommer 1% 7,50217091 
av 242,874   

 

10.2.6.4 Elektricitet 

När huvudsäkringen har valts för huset har det effekten för hushållsmaskinerna multiplicerats 
med en reduktionsfaktor (Grafström, J., 2007). Då fås det totala effektbehovet för dessa maskiner 
ut. Med spänningen 400 volt kan strömmen som huset drar beräknas enligt formeln; 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ √3  

Eftersom att alla värden utom I är kända, kan denna variabel brytas ut och beräknas; 

𝐼 = 13699
400∙√3

= 19,773 𝐴  

Huvudspänningen ska vara högre än den beräknade spänningen, då hänsyn inte tagits till samtliga 
variabler. Därför väljs huvudsäkringen till 25 A. I tabell 64 nedan framgår samtliga värden som 
använts i beräkningarna.  

Tabell 64 Val av huvudsäkring 

 

Huvudsäkring Watt Red.faktor Effektbehov Spänning Ström Vald huvudsäkring
Diskmaskin 2300
Spisplatta med ugn 10000
Ventilationsaggregat 140
Tvättmaskin 2300
Värmepump med vattenbereda 4830
Totalt: 19570 0,7 13699 400 19,773 25
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Tabell 65 Faser och säkringar för de olika grupperna 

 

För att bestämma antalet eluttag och 
strömställare som ska finnas i huset har den 
totala längden av väggarna i rummet mätts. 
Därefter har längden dividerats med 4. I de rum 
där delar av väggarna täcks av möbler, eller 
annan inredning har dessa värden minskats. 
Dessa valda värden återfinns i tabell 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupp Anslutet Fas Ledning S
1 Vardsgsrum 1-fas 1,5 1
2 Kök 1-fas 1,5 1
3 Badrum/Hall 1-fas 1,5 1
4 Sovrum 1 1-fas 1,5 1
5 Sovrum 2 1-fas 1,5 1
6 Förråd 1-fas 1,5 1
7 Tvättmaskin 1-fas 1,5 1
8 Diskmaskin 1-fas 1,5 1
9 Kyl/Frys 1-fas 1,5 1
10 Spis 3-fas 1,5 1
11 Spisfläkt 1-fas 1,5 1
12 Bergvärmepump 1-fas 1,5 1

Grupp 1-6 Jordfelsbrytare
Grupp7-12 Jordfelsbrytare

Rum Längd Eluttag Strömställare
Vardagsrum 21,682 7 2
Kök 15,762 6 1
Hall 19,755 5 2
Badrum 10,000 2 1
Sovrum 1 13,200 4 1
Sovrum 2 13,720 3 1
Förråd 7,310 1 1

Tabell 66 Antalet eluttag och strömställare per rum 
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10.2.7 Ekonomi 
 

Tabell 67 Kostnadskalkyl för huset 

 

Kategori Del Referens Artikel Pris Enhet Kvantitet Totalpris
Byggteknik Ytterväggar Sektionsfakta-NYB 12/13 7.044 1673,84 kr/m2 84 140602,56

Innerväggar Sektionsfakta-NYB 12/13 8.024 850,37 kr kr/m2 52 44219,24
Grundplatta Sektionsfakta-NYB 12/13 4.022 987,43 kr/m2 99 97755,57
Yttertak Sektionsfakta-NYB 12/13 11.030 794,7 kr/m2 121 96158,7
Innertak Sektionsfakta-NYB 12/13 9.083 829,76 kr/m2 84 69699,84
Stuprör Sektionsfakta-NYB 12/13 JTB.8211 519,4 kr/m 10 5194
Hängrännor Sektionsfakta-NYB 12/13 JTB.811 257,58 kr/m 22 5666,76
Ytterdörrar Sektionsfakta-NYB 12/13 NSC.212 10091,1 kr/st 1 10091,1
Altandörrar Sektionsfakta-NYB 12/13 16.025 13180 kr/st 2 26360
Innerdörrar Sektionsfakta-NYB 12/13 NSC.222 3089,71 kr/st 7 21627,97
Fönster Sektionsfakta-NYB 12/13 NSC.1103 4935,09 kr/st 12 59221,08

Inredning Målarfärg Alcro Bestå färgsystem 1913 kr/burk 3 5739
Tapeter Sektionsfakta-NYB 12/13 LCS.22 116,07 kr/m2 166 19267,62
Parkettgolv Forbo Flooring Forshaga Sarek Ek 1325 kr/m2 77 102025
Kakelplattor, färgade Sektionsfakta-NYB 12/13 MBE.22 514,1 kr/m2 22 11310,2
Klinkergolv Sektionsfakta-NYB 12/13 MBE.121 821,5 kr/m2 6 4929
Garderober Sektionsfakta-NYB 12/13 XBD.1 2212,4 kr/st 6 13274,4
Kapitalvaror kök Sektionsfakta-NYB 12/13 18.002, 18.004 26674.7 kr/st 1 26674.7
Målat skåpinrede Sektionsfakta-NYB 12/13 18.001 27516,94 kr/st 1 27516,94
Diskho Sektionsfakta-VVS 11/12 15.037 6526,79 kr/st 1 6526,79
Golvbrunn Sektionsfakta-VVS 11/12 R7118070 1102,05 kr/st 1 1102,05
Vattenklosett Sektionsfakta-VVS 11/12 15.001 3172,94 kr/st 1 3172,94
Tvättställ Sektionsfakta-VVS 11/12 15.010 3202,43 kr/st 1 3202,43
Blandare bygghemma.se Westerbergs Norden 1595 kr/st 1 1595
Vattenlås bygghemma.se Westerbergs Norden 1295 kr/st 1 1295
Badkar Sektionsfakta-VVS 11/12 15.018 5434,32 kr/st 1 5434,32
Blandare Sektionsfakta-VVS 11/12 R8343206 1591,4 kr/st 1 1591,4
Komb. tvätt/tork Bosch Maxx 5 10690 kr/st 1 10690
Golvbrunn Sektionsfakta-VVS 11/12 R7118070 1102,05 kr/st 2 2204,1

VVS Bergvärmepump Nibe F1245 66000 kr/st 1 66000
Borrning bergvarme.energi-och-el.se - 110000 kr/st 1 110000
Shuntgrupp Nibe ECS 40 5250 kr/st 1 5250
FTX-aggregat Ventin Östberg Heru 50s 2 21900 kr/st 1 21900
Radiator TP 11 Thermopanel Thermopanel V4 2714 kr/st 8 21712
Radiator TP 22 Thermopanel Thermopanel V4 5063 kr/st 1 5063
Radiator TP 33 Thermopanel Thermopanel V4 6764 kr/st 1 6764
Golvvärmeslinga Sektionsfakta-VVS 11/12 17.020 3892,08 kr/st 1 3892,08
Kopparrör 12x1 Sektionsfakta-VVS 11/12 R1752104 37,45 kr/m 1,1 41,195
Kopparrör 15x1 Sektionsfakta-VVS 11/12 R1752105 45,15 kr/m 23 1038,45
Kopparrör 18x1 Sektionsfakta-VVS 11/12 R1752107 54,6 kr/m 20 1092
Plaströr 32 PP Sektionsfakta-VVS 11/12 #2300010 b 89,39 kr/m 17 1519,63
Plaströr 100 PP Sektionsfakta-VVS 11/12 #2300014 64,16 kr/m 18 1154,88
Ventilation Badrum Sektionsfakta-VVS 11/12 4.004 1379,94 kr/st 1 1379,94
Ventilation Sovrum 1 Sektionsfakta-VVS 11/12 4.008 1110,99 kr/st 1 1110,99
Ventilation Sovrum 2 Sektionsfakta-VVS 11/12 4.007 1110,99 kr/st 1 1110,99
Ventilation Förråd Sektionsfakta-VVS 11/12 4.006 9882,21 kr/st 1 9882,21
Ventilation Vardagsrum Sektionsfakta-VVS 11/12 4.006 2673,56 kr/st 1 2673,56
Ventilation Kök Sektionsfakta-VVS 11/12 4.002 4834,13 kr/st 1 4834,13
Ytterväggsgaller soliduct.com GR 200 250 kr/st 1 250

Elektricitet Kök Sektionsfakta-EL 08/09 4.001 12273,52 kr/st 1 12273,52
Badrum Sektionsfakta-EL 08/09 4.009 9325,69 kr/st 1 9325,69
Förråd Sektionsfakta-EL 08/09 4.021 1935,8 kr/st 1 1935,8
Sovrum 1 Sektionsfakta-EL 08/09 4.012 6052,96 kr/st 1 6052,96
Sovrum 2 Sektionsfakta-EL 08/09 4.012 4934,86 kr/st 1 4934,86
Vardagsrum Sektionsfakta-EL 08/09 4.014 10312,8 kr/st 1 10312,8
Hall Sektionsfakta-EL 08/09 4.020 9230,1 kr/st 1 9230,1

TOTALT 1118207,8
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Diagram 8 Total energianvändning för olika grupper 
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Diagram 9 Kostnad per grupp och år 

Enligt diagram 9 ovan blir den totala kostnaden för hushållselen 3441 kronor. På grund av att 
bergvärmepumpen har en värmefaktor på 4,44 blir 1,368 MWh betalningsgrundat för 
uppvärmnings- och tappvarmvattenbehoven. Med ett elpris på 1 krona per kWh blir denna 
kostnad 1368 kronor per år. Den totala energikostnaden blir därför 1368+3441=4809 kronor per 
år. 

 

 

10.3 Ritningar 
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