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Sammanfattning 

Den första delen av arbetet är en beskrivning av ett småhus som vi har projekterat och den andra är 
en fördjupningsdel om fönsterisolering som på olika vis sätts för fönstren när de inte används. 

I den första delen beskrivs husets utformning och de viktigaste byggnadsdelarna. Planeringen av 
installationerna (uppvärmning, tappvatten, el, ventilation, sanitet), redovisas så att man i princip ska 
kunna börja byggandet av huset. Utöver det finns beräkningar utförda på husets energihushållning. 

Resultatet är en tvåplansvilla vinklad mot söder. Nedervåningen med stort kök och vardagsrum har 
öppen planlösning medan övervångingen har mer avskilda sovrum. Huset får sin uppvärmning från 
en bergvärmepump och är mycket väl isolerat. Detta gör huset mycket energisnålt och det klarar 
med marginal Boverkets krav angående energihushållning. variabel 

Den andra delen av arbetet handlar om fönsterisolering och är en fördjupningsdel. Med 
fönsterisolering menas av och påtagbara isolerande konstruktioner som är i bruk till exempel på 
natten men som tas av när fönstren behövs för utsikt och dagsljus. I denna fördjupning undersöks 
vilken effekt på energiförlusterna genom ett fönster som olika system av fönsterisolering har.  

Vi kommer fram till att det finns pengar att spara med sådana konstruktioner. Våra 
energiberäkningar visar till exempel att även med enkla typer av fönsterisolering, såsom persienner 
och gardiner, kan en hel del energi sparas. Sådana enkla system anser vi ha störst potential för 
framtiden, eftersom de är relativt billiga och inte innebär stora ingrepp på husfasaden. 

Abstract 

The first part of this essay is about a single-family house that we have planned and projected. The 
second part is a deeper study in ways to further insulate windows when they are not in use. 

In the first part the building’s design and its most important construction elements are described. 
The planning of all major installations (heating, domestic water, ventilation, sanitation, electricity) 
are reported so that one can in principle start construction of the house. In addition there are 
calculations done on the building’s energy management.  

The result is a two stored house angled toward the south. The ground floor has a spacious kitchen 
and living room in an open floor plan, while the upper floor has more separated bedrooms. The 
house gets its heat from a geothermal heat pump and is very well insulated. This makes the house 
energy efficient and it easily meets Boverket’s requirements regarding energy consumption.  

The second part of the work is a deeper study dealing with window insulation. With window 
insulation is meant removable and insulating constructions that are in use for instance on nights, but 
can be removed when the windows are needed for daylight and view. The effect on the energy loss 
through windows with different systems of window insulation is examined.  

We conclude that there is money to be saved with such designs. Perhaps most interesting is that our 
energy calculations show that even with simple types of window insulation, such as blinds and 
curtains, a lot of energy can be saved. Such simple systems has, in our opinion, the greatest potential 
for the future since they are relatively inexpensive and do not impact the building’s façade much. 
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2 Inledning 
På en naturskön tomt i Borlänge ska en villa byggas. Den ska bebos av en barnfamilj som efterfrågar 
ett boende där alla fem i familjen får plats och där de kan leva smidigt och socialt. Det är den bilden 
vi haft i bakhuvudet när vi ritat det hus som denna uppsats handlar om. Förutom att huset ska vara 
ett bra hus att bo i har vi fokuserat på att det ska vara energisnålt eftersom det både är bra för miljön 
och minskar boendekostnaderna. Ett inbyggt energisparande i form av god isolering sparar pengar 
och miljöpåverkan under hela husets levnad. 

Den första delen av arbetet är om huset vi ritat. Det avhandlar i tur och ordning; en beskrivning av 
huset och dess delar, mer precisa konstruktionsbeskrivningar, materialvalsprocessen, husets 
energihushållning och sedan gås husets installationer igenom. Sist i arbetet ligger fördjupningsdelen 
om fönsterisolering. Där ges en översikt av hur fönster kan extraisoleras med exempelvis 
fönsterluckor, persienner och gardiner. 

Mycket av information om huset finns som ritningar, tabeller och dimensioneringsberäkningar. Dessa 
hittas i bilagor allra längst bak i uppsatsen. Innehållsförteckning för bilagorna finns på sidan 32. 

3 Husbeskrivning 
Huset är en tvåplansvilla beläget i Borlänge, tomt 5:15 inom detaljplanen för Sjöängen 2. Boarean är 
175 𝑚2 och den tempererade arean är även den 175 𝑚2, biarean är 0 𝑚2. Enligt detaljplanen för 
Sjöängen 2, upprättad i maj 2010, är högsta tillåtna byggnadshöjd 6.5 m för huvudbyggnad och 
högsta nockhöjd 8.5 m. Vår byggnad har en nockhöjd på 7.6 m och klarar således kraven som ställs i 
detaljplanen.  

3.1 Tomten 
Husets placering och tomtens beskaffenhet framgår av situationsplanen, bilaga D14. 

Tomten är en kuperad skogstomt med berg i dagen i mitten av tomten. Tomtens höjdskillnader gör 
att huset inte kan placeras var som helst av främst två anledningar; grundläggningen riskerar att bli 
komplicerad och kostsam om huset förläggs i alltför kuperad terräng, och topografin styr hur mycket 
sol huset får. Det finns två möjligas placeringar av huset; uppe på bergknallen alternativt på den 
relativt plana gräsytan bortom bergknallen.   

Att bygga ett hus på bergknallen hade gett ett bra läge med fin utsikt och ljusexponering. Det hade 
dock krävt en besvärlig grundläggning som krävt antingen någon typ av krypgrund eller sprängning av 
berget för att kunna placera platta på mark. Det första av dessa alternativ hade medfört att huset 
inte lika väl smält in i omgivningen och är dessutom ur fukttekniskt perspektiv en svår grundläggning. 
Det senare av alternativen hade varit kostsamt och dessutom hade sprängarbetena rikserat att 
förstöra den fina miljö som fanns på platsen.   

Därför valdes att placera huset på den relativt plana ytan bakom berghällen sett från den stora 
vägen.  Därmed fick huset ett avskilt läge utan insyn från vägen, men ändå bra ljusexponering. Den 
främsta anledningen till att denna placering av huset valdes var att det innebar en enklare 
grundläggning med platta på mark.  
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3.2 Planlösning 
Planlösningen för huset framgår av bilagorna D11 och D12. Fasadritningar, sektionsritning och vyer 
över huset finns i bilaga H. Husets utformning, och planlösning är helt och hållet gjord i syfte att 
husets, enligt oss, viktigaste rum, köket och matrummet, ska få så mycket ljus som möjligt. Vi ville 
med husets utformning även möjliggöra att så många rum som möjligt fick fönster mot söder för att 
få ljusa och trivsamma rum. Med dessa riktlinjer i åtanke valdes ett L-format hus där huvuddelen av 
huset är i två plan och hörnet, dvs längst ut på L:et, bara har en våning, men med högre takhöjd och 
extra stora fönster. Hörnet på huset, framöver benämnt ”köksdelen”, innehåller köket och 
matrummet en öppen planlösning. De stora fönstren vända mot söder och den höga takhöjden, fyra 
meter, ska ge ett ljust och trivsamt rum som ska utgöra husets centrala punkt. Den öppna 
planlösningen på undervåningen gör att även vardagsrummet och hallen, som båda är i huvuddelen 
av huset, får ta del av ljuset från köksdelen. Huvuddelen av huset är den del av huset som har två 
våningar och består av vardagsrum och ett stort föräldrasovrum på nedervåningen, och tre sovrum 
samt stort badrum/tvättstuga på övervåningen.  

I och med att ena fasaden åt söder har så mycket fönster har vi valt att spara in på fönster på de 
övriga fasaderna. På så vis fås en energieffektiv lösning eftersom en stor del av väggytan saknar 
köldbryggor i form av fönster och dörrar. Den negativa effekten är att dessa fasader riskerar att ge 
ett livlöst och tråkigt intryck, men eftersom två av dessa fasader är vända bort från vägen anses de 
inte störa husets visuella uttryck.  

För att underlätta rördragningen har husets två badrum placerats ovanför varandra och även köket i 
nära anslutning. Dessa rum befinner sig även i den del av huset där servisledningen kommer in varför 
ledningsdragningarna begränsas i omfattning och längd.  En mer detaljerad beskrivning av husets 
installationer beskrivs under avsnitt 6, Installationer. 

Inga innerväggar är bärande varför det är enkelt att förändra planlösningen efter behov. Har man till 
exempel inte behov av fyra sovrum kan man välja att ta bort väggen mellan vardagsrum och sovrum 
och på så vis få ett större sällskapsrum på nederplan. Ett annat alternativ är att skapa ett TV-rum på 
övervåningen.  Mer om husets konstruktion beskrivs under avsnitt 4, Konstruktion. 

3.2.1 Nedervåningen 
Nedervåningens halvöppna planlösning skapar sociala möten samtidigt som det går att vistas i 
vardagsrummet, utan att störas allt för mycket om någon lagar mat. Skiljeväggen mellan kök och hall 
har öppningar på bägge sidor vilket ger fler rörelsemöjligheter i huset. 

Förvaringsmöjligheter i hallen utgörs dels av utrymmet direkt till vänster när man kommer in genom 
ytterdörren, dels av upphängningsmöjligheter på skiljeväggen mellan hall och kök. 

Vardagsrummet har stora fönster men är också ganska djupt. Detta gör att det är lite mörkare mot 
den norra sidan. Rummet är tillräckligt stort för att en soffa, soffbord, TV och lite till ska få plats.  

Sovrummet som ligger efter vardagsrummet är tillräckligt stort för att en dubbelsäng ska rymmas och 
är tänkt som ett föräldrasovrum. Badrummet på nedre plan är mindre än det på övervåningen men 
ändå ganska stort och förutom dusch, WC och handfat finns där även bergvärmepump med 
varmvattenberedare. Utrymmet under trappan i badrummet kan användas som förvaring.  
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3.2.2 Övervåningen 
Övervåningen består av tre stora sovrum, alla med utsikt mot sydöst för att morgonsolen ska ha 
möjlighet att leta sig igenom tomtens träd och in i rummen. Rummen nås från en korridor som har 
två fönster mot norr. Ett är placerat direkt efter trappan och ett i slutet på korridoren för att man 
alltid ska gå mot ljuset. Fönstren, de enda i huset som inte är vända mot söder, gör att det finns 
utsikt över tomtens norra sida. Badrummet är stort och fungerar även som tvättstuga. Dessutom 
finns ventilationsaggregatet i ett av hörnen. När man sitter på toa har man fin utsikt över tomten och 
ut mot vägen.  

3.3 Grundläggning 
Grundens konstruktionella uppbyggnad beskrivs i avsnitt 4,2,5 och ritningar i bilaga D6 och D7. 

Huset är grundlagt med platta på mark. Huset är, som tidigare nämnts, placerat på en relativt plan 
yta. Höjdskillnaden är knappt en meter. Får att få ett jämnt underlag fylls på med jord till den idag 
högsta marknivån där huset är beläget. Anledningen till att jord fylls på, istället för att schaktas bort, 
är att skapa ett naturligt fall från huset. Dessutom kan det uppstå problem med vattenskador om 
huset ligger låglänt och dräneringen runt huset inte utförts ordentligt.   

3.4 Tak och fasad 
Husets konstruktion, inklusive tak och väggar, behandlas under avsnittet 4,2,1 och 4,2,2. 
Materialvalsprocessen och en mer utförlig specificering av taktäcknings- och fasadmaterialet ges i 
bilaga A1 och A3. 

Huset består av två delar och vi har även två olika tak. Över huvuddelen av huset ligger ett klassiskt 
sadeltak och över resterande del ligger ett pulpettak. Huvudtaket är uppbyggt med W-takstol och har 
en lutning på 27°. Det mindre pulpettaket är uppbyggt med reglar som ligger mellan ytterväggar och 
en balk i kökets mitt. Som taktäckningsmaterial har vi valt tegeltakpannor med naturlig röd/orange 
färg på huvudtaket och takpapp på det mindre taket. Pulpettaket däremot har en så pass svag lutning 
att takpannor är en omöjlighet, därför har kökstaket takpapp som taktäckningsmaterial.  

Som fasadmaterial har vi valt en stående lockläktpanel av gran med jämnt avstånd mellan botten- 
och lockbräda. Den lockläkt vi använder är en med finsågad yta, 16x45 mm, sort G4-0 (fyrsidig 
sortering, högsta klass på virket). Valet är till stor del grundat på estetiska skäl. Att gran används 
istället för furu är främst för att granens splint tar upp vatten långsammare än furu vilket gör den 
mer beständig mot angrepp såsom röta och mögel (Skogsindustrierna, 2012). 

3.5 Estetik 
Målet är att huset ska smälta in i på ett bra sätt med omgivningen. Därför har fasaden en brungrå 
fasad, och klassiskt rödfärgat taktegel. Huset kommer att se konventionellt ut med den klassiska 
kombinationen lockpanelfasad och tegeltakpannor, men några detaljer kommer att sticka ut lite. De 
stora fönstren, framförallt i köksdelen, och det runda fönstret i badrummet på övervåningen vars 
form bryter mot resten av huset och ger det ett modernt uttryck. Husets svaga punkt rent estetiskt är 
fasaden åt nordöst där huvudingången till huset är. Den fasaden är en av fasaderna helt utan fönster 
och riskerar därför ge ett lite stängdare intryck än resten av huset. Översiktsbilder över huset finns i 
bilaga H, där finns även fasad och sektionsritningar. 
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4 Konstruktionen 

4.1 Bärande struktur 
Huset är uppbyggt med bärande ytterväggar, den enda mellanväggen som är bärande är den 
avskiljande väggen mellan köket och hallen, entreplanet. Alla husets ytterväggar är alltså bärande 
och det är dubbla skikt med stående träreglar 170x45 som utgör det bärande elementet. Den last 
som verkar högst upp i konstruktionen är snölast på huvudtaket. Den bärs upp av en W-takstol som 
vilar på ytterväggarna. Även mellanbjälklaget bärs av ytterväggarna. Ytterväggarna bär således 
snölast och egenvikter från taket samt de laster som mellanbjälklaget fördelar ut till ytterväggarna. 
Mellanbjälklaget bär lasterna från sin egen egenvikt, nyttiglasten från övervåningen samt 
egentyngden för de icke-bärande elementen på övervåningen. 

För att klara det sex meter långa spannet består mellanbjälklaget av lättbalkar med c/c 600. 
Mellanbjälklaget bärs upp av ytterväggarna men i anslutningen till den utskjutande köksdelen bärs 
mellanbjälklaget av en limträbalk. Den löper från hörnet mellan huskropparna, med stöd på mitten 
av innerväggen mellan kök och hall, till väggen på andra sidan köksdelen. Förutom att bära upp 
mellanbjälklaget bär balken även en annan balk som löper från mitten av innerväggen över till 
väggen på andra sidan köket. På så vis kan taket över köket bäras av träreglar som spänner från 
ytterväggarna till denna balk (se principskiss över bärande strukturen, bilaga D13) 

Husets bärande struktur beskrivs mer i detalj nedan under avsnitt 4,2 och ritningen över den bärande 
strukturen finns i bilaga D13. 

4.2 Huvudkomponenter 
De konstruktionsdetaljer som beskrivs i detta avsnitt finns även beskrivna med ritningar i bilaga D. 

4.2.1 Tak 
Taket över övervåningen har ett kallt vindsutrymme och en lutning på 27 grader. Det är uppbyggt av 
en W-takstol. Förslag på mått enligt dimensioneringstabell är 45*145 mm överarmsstång och 45*120 
underarmsstång, c/c 1200 (Träguiden, 2012). På överarmsstången läggs råspont, underlagspapp, 
ströläkt, bärläkt och längst ut takteglet. Tack vare konstruktionen med ströläkt och bärläkt blir 
luftströmningen bra under taket. 

Takteglet är av modell ”Bender, Lertegel Hansa, Falsat”. Denna tillverkare har speciella lösningar som 
ska användas vid nocken. Nockpannan läggs på en speciell nockanslutningspanna som hindrar skräp, 
exempelvis löv, från att komma in under takpannorna och täppa till luftgenomströmning. Den tillåter 
dock luften att passera så att fukt kan torka ut. När nockpannan ligger som den ska vilar den på både 
nockbrädan och de två takpannorna högst upp (nockanslutningspannorna). För att uppnå detta 
används en justerbar nockbrädshållare (ser ritning över takåsen).  

Takfoten är försedd med hängränna och fotplåt som läggs under takpappen och fästs i råsponten. 
Takfotsnät finns fäst under takfotsregeln och löper upp runt överarmsstången och in till huskroppen. 
Den täcks av estetiska skäl med fasadbrädor. 

Inga skorstenar finns men ett utlopp för avloppsluftning samt ett intag för uteluft och ett uttag för 
utlopp behövs. 
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4.2.1.1 Taket över köksdelen 
Taket över köksdelen är ett pulpettak med lutningen 10 grader.  På grund av lång spännvid är en 
tvärsgående stödbalk upplagd mellan yttervägg och den avskiljande väggen mellan kök och hall (se 
ritning D13 och D5). De längsgående takbalkarna blir alltså statiskt obestämda eftersom de bärs upp 
av tre stöd. De längst gående takbalkarnas längd är sju meter, men eftersom de bärs upp av en 
stödbalk i mitten blir den längsta fria spännvidden för takbalkarna tre och en halv meter. 
Takbalkarna, de längsgående, är av konstruktionsvirke, hållfasthetsklass C30, med dimensionen 
95x70 och c/c avståndet 600 mm. Stödbalken, som stöttar upp de längsgående takbalkarna, är en 
limträbalk, hållfasthetsklass GL 36h, och dimensionen 315x115 mm. Fria spännvidden är knappt fem 
meter.  

Taket är isolerat med två skikt mineralull, dels 315 mm och dels 95 mm mellan de längsgående 
takbalkarna. Ovanpå takbalkarna ligger en råspont och på den läggs tre takpappslager av olika 
kvalitet.  

Ritningar över takkonstruktionen finns i bilaga D1 (takfot), D2 (takås) samt D5 (taket över köksdelen). 

4.2.2 Yttervägg 
Ytterväggen är totalt 485 mm tjock och har U-värdet 0.1. Innerst finns en 13 mm tjock gipsskiva och 
bakom den ett 45 mm tjockt skikt med minerull och liggande reglar, 45x45 mm, varpå det följer en 
PE-folie på 0.2 mm. Detta möjliggör för installationsdragning i det inre skiktet av väggen utan att 
punktera PE-folien. PE-folien utgör främst ett fuktmotstånd men förhindrar även luftströmning i 
väggen vilket förbättrar både isolering och fuktskydd. Invändig fuktspärr väljs för att inte stänga in 
den varma inomhusluften långt ut i konstruktionen och då riskera kondens. De två tjocka skikt med 
mineralull som sedan följer ligger mellan 170x45 mm stående reglar. Dessa är placerade med ett 
halvt centrumsavstånds förskjutning varpå det ingenstans i väggen finns trä hela väg(g)en igenom. 
Efter det kommer en 12 mm vind- och vattenavstötande asfaltboard, en 34 mm luftspalt med 
spikläkt och slutligen en stående lockpanel. 

Bottenbrädorna spikas fast i spikläkten och lockbrädorna spikas fast i bottenbrädorna. Lockbrädorna 
överlappar bottenbrädorna med 25 mm. 

Ritning över ytterväggens uppbyggnad finns i Bilaga D8. 

4.2.3 Takbjälklag 
Består av ett 600 mm tjockt lager av mineralull. Bärs av träbjälkar som vilar på ytterväggarna. Liksom 
i väggarna finns ett PE-skikt (invändigt) men taket saknar installationsskikt. Vindsbjälklaget beskrivs i 
ritning i Bilaga D4. 

4.2.4 Mellanbjälklaget 
Mellanbjälklaget är enbart upplagt på ytterväggarna vilket ger en fri spännvid på 5.96 m. Av den 
anledningen har dimensionering av mellanbjälklaget beskrivits utförligt i Bilaga G där 
mellanbjälklagsbalkarna undersöks för både brott- och brukgränstillstånd.  

För att klara spännvidden och den dimensionerade belastningen från mellanbjälklaget själv samt 
övervåningen, används ett lättbalkar. Fördelen med lättbalkar är att de ger stor bärförmåga samtidigt 
som materialåtgången, och därmed kostnaden, är betydligt mindre än för motsvarande balk med 
solid utformning.  
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Lättbalken dimensioneras för att klara av egentyngden från mellanbjälklaget och de icke-bärande 
elementen på övervåningen samt nyttiglasten för övervåningen. Brottgränskontroll utförs för 
momentbärförmågan för dels flänsens kant samt livets kant. Dessutom kontrolleras bärförmågan 
med avseende för dels draghållfastheten och dels tryckhållfastheten i centrum av flänsen. Även en 
kontroll av skjuvspänningen utförs, denna görs med avseende på livets skjuvhållfasthet eftersom 
skjuvspänningen är mest kritisk för livet. Slutligen kontrolleras deformationerna för 
brukgränstillståndet.  

Den erforderliga dimensionen på lättbalken är flänsar av storleken 90x45 mm (bredd x höjd), dessa är 
av konstruktionsvirke, hållfasthetsklass C30. Livet är av hård träfiberskiva och får dimensionen 
15x300 mm (bredd x höjd). Dimensionering har utförts enligt bestämmelser i Eurocode har finns i 
bilaga G.  

4.2.5 Grunden, plattan och dess anslutning till ytterväggen 
Som grundläggning har valts en lösning med platta på mark. Grundsulan är av betong med en 
tjocklek på 150 mm i mitten. Den är votad och på kanterna har den en tjocklek av 350 mm. Plattan är 
isolerad på undersidan vilket ger en varm betongplatta. Isoleringen utgörs av cellplast främst 
eftersom cellplasten är stadigare än mineralullen. Cellplasten är relativt tjock, 300 mm, och för att 
undvika tjälskjutning läggs cellplasten ut en knapp meter utanför plattans kant för att förhindra 
tjälskjutning och bättra på isoleringen. (Elmarsson, Nevander, 2007) 

Isoleringen läggs på ett lager av makadam vars funktion dels är kapillärbrytande och dels dränerande. 
Makadamen ska vara renspolad eftersom smutspartiklarna annars möjliggör kapillärtransport av 
fukt. I makadamen läggs en dräneringsledning i plast med diameter 110 mm. Denna läggs med fallet 
1:100.  

Ytterväggens stående reglar ställs på syllar som ligger på betongplattan. Mellan syllarna och 
betongplattan tätas med ett tunt EPDM-gummiskikt (cirka 1 cm i färdig vägg).  

Konstruktionsritningar för grunden och dess anslutning till ytterväggen finns i bilaga D6 och D7. 

4.2.6 Fönster 
I fördjupningsdelen räknas U-värden på två fönster varav ett är ett modernt treglasfönster som liknar 
många av de fönster som säljs idag. Det har glas som mot spalterna är belagda med ett 
lågemissionsskikt och spalterna är fyllda med argon istället för luft. De har ett U-värde på 1.3 och det 
är de fönstren som sitter på huset. Dess uppbyggnad beskrivs i bilaga D9 och beräkning av dess U-
värde finns i bilaga B:3.1. 

PE-folien som finns i väggarna ska fortsätta obruten in mellan karm och sidostycken. Där kläms den 
fast med EPDM-gummiskikt. På så vis minimieras luftläckage. Fönstret har droppbleck för att inte 
fukt ska rinna ner på karmen.  

5 Energihushållning 
Beräkningar för energihushållning hittas i bilaga E. ”Energi för grundläggande behov” och liknande 
uttryck betyder under denna rubrik energi för uppvärmning av huset, tappvarmvattnet och energi för 
att driva ventilationsaggregatet. 
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5.1 Krav på husets energihushållning 
I avsnitt 9 i BBR finns krav på energihushållning som bostäder måste uppfylla. Eftersom huset ligger i 
Borlänge hör det till klimatzon II vilket betyder följande krav: 

1. Byggnadens specifika energianvändning, definierad som energiförbrukningen (förutom 
hushållsel) fördelad på den tempererade arean, får inte överstiga 130 kWh per kvm och år.  

2. Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient får inte överstiga 0.5 W per kvm 
och K. 

Husets tempererade area är 175,5 kvm. 

Utöver Boverkets krav finns för just det här huset kravet att: 

3. årsförbrukning av energi för grundläggande behov ska understiga 8/12 MWh, där den första   
siffran gäller om huset använder el för uppvärmning av hus och tappvatten och den andra i 
det fall fjärrvärme används.  

5.2 Sammanfattning av energiberäkningar 

5.2.1 Energibehov 
Transmission = 8.4 MWh/år 

Ventilation = 2.0 MWh/år 

Tappvarmvatten = 5 MWh/år 

Läckluft = 1.2 MWh/år 

Hushållsel = 6.1 MWh/år 

Totalt energibehov = 22.7 MWh/år 

Grundläggande energibehov = Totalt energibehov – Hushållsel = 16.6 MWh = 16600 kWh/år 

5.2.2 Elbehov 
Elbehovet är mindre än det totala energibehovet eftersom transmissions- och tappvattenförlusterna 
kan räknas av med en tredjedel tack vare bergvärmepumpens verkningsgrad som är cirka 3.  

Total elförbrukning = 13.7 MWh/år 

varav 

Elförbrukning för grundläggande behov (ingen hushållsel) =  7.6 MWh/år 

5.3 Uppfylls BBR:s krav? 
Krav 1  

Kravet uppfylls eftersom 16600 kWh/175,5 kvm = 94.6 kWh/kvm och år. Detta är mindre än på 130 
kWh per kvm och år. 

Krav 2  
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Kravet uppfylls med råge. Huset genomsnittliga värmekoefficient är 0.18 W/kvm och K.  

Krav 3  

Kravet uppfylls ganska precist eftersom ”Elförbrukning för grundläggande behov” är 7.6 MWh per år. 
Här gäller kravet 8 MWh per år eftersom värmepumpen som värmer hus och tappvatten drivs av el. 

6 Installationer 

6.1 Ventilation 
Det dimensionerande kravet på luftflöde var att ventilationsflödet skulle motsvara minst 0.35 
𝑙 𝑠 ∙ 𝑚2⁄ . Efter vissa justeringar av luftflödena erhölls ett totalt tilluftsflöde respektive frånluftsflöde 
på vardera 70 l/s vilket motsvarar, med given boarea på 175 𝑚2, 0,4 𝑙 𝑠 ∙ 𝑚2⁄ . Frånluften är i de två 
badrummen samt i köket som dessutom är försedd med forcering på 40 l/s. De övriga rummen, 
exklusive korridoren på övervåningen som har överluft, är försedda med tilluft. Sovrummen på 
övervåningen har en tilluft på 8 l/s för att möjliggöra sovplatser för två personer. Vardagsrummet har 
en tilluft på 30 l/s vilken är uträknad för att tillgodosebehovet för att de fem personerna i huset ska 
kunna vistas där tillsammans med vänner.  
 
Huset ska ha FTX-ventilation och som ventilationsaggregat har vi valt Swegon CASA R120. Detta 
aggreagat klarar av luftflödet 120 l/s och ett hus med maximal boarea på 230 𝑚2. Aggregatet är 
utrustat med en roterande värmeväxlare med en temperaturåtervinningsgrad på 80 %.  För att 
undvika nedsmutsning av tilluften har köksluften ett separat inlopp som inte passerar värmeväxlaren.  
Aggregatet har måtten 0.6x0.6x0.6m och är placerad i det kombinerade bad- och tvättrummet på 
övervåningen (Swegon CASA R120, 2012). 
 
Ventilationsaggreagatet är som sagt placerat i ett av hörnen i badrummet på övervåningen och 
uteluftsintaget kommer ske direkt intill aggregatet genom badrummets södra fasad. Avluftsutblåset 
sker genom taket rakt ovanför aggregatet.  Aggregatets position är vald med tanke på rummens 
användning och placering i huset. De rum som har frånluft, badrummen och köket, är alla placerade i 
nära anslutning till varandra varför aggregatets nuvarande placering ger korta kanaler för frånluften. 
För tilluften kommer huvudkanalen gå på vinden ovan vindsbjälkaget för att därefter dyka ned med 
en kanal och tilluftsutblås till varje sovrum på övervåningen. Tilluftsutblåset för dessa rum sker i ett 
av hörnen, på motsatt sida av rummet mot dörren. Därmed erhålls ett bra luftflöde i sovrummen. 
Eftersom det råder undertryck i korridoren utanför sovrummen kommer luften att sugas ut dit. 
Kanaldragningen till sovrummet och vardagsrummet på nedervåningen är svårare på grund av 
tvärsgående balkar i bjälklaget. Lösningen är att låta huvudkanalen på vinden gå ned till 
mellanbjälkaget i ett schakt i en av sovrumsväggarna för att därefter endast ha ytterst korta kanaler 
till de två rummen på nedervåningen. Därmed kommer ingen rördragning för tilluften ha någon 
påverkan av bärigheten hos de bärande bjälklagsbalkarna.  

Frånluften i badrummet på nedervåningen är inget problem, eftersom rummet ligger direkt under 
aggregatet. För att nå köket går en kanal ned genom badrumsväggen på övervåningen och kommer 
ut i mellanbjälkaget i höjd med den tvärsgående balk som stödjer takbjälkarna i köket. 
Frånluftskanalen, inklusive forceringskanalen, går sedan parallellt med denna takbalk som har till 
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uppgift att stödja kökstaket. När kanalen nått tillräckligt djupt in i köket viker den av från den 
tvärsgående stödbalken och följer de långsgående takbalkarna tills kanalen nått positionen ovanför 
spisen. Därmed undviks konflikter med bärande balkar. För fullständig information om luftflöden och 
kanaldragning hänvisas till bilaga C:2.  

De olika kanalerna dimensioneras efter aktuella luftflöden. Det disponibla trycket hos 
ventilationsaggregatet beräknas för den längst kanalen för både från- och tilluften, vilket i vårt fall 
blir tilluftskanalen till vardagsrummet på nedervåningen och frånluftskanalen till köket. 
Tryckförlusterna för den längsta kanalen beräknas med hänsyn till friktionsförluster samt 
engångsmotstånd såsom börjar och flödesförändringar. Det disponibla trycket uppgår till 170 Pa, 
vilket tillsammans med luftflödet på 70 l/s ger att aggregatet går på 70 % av sin maximala kapacitet 
och det ger en effekt på 140 W (Swegon CASA R120, 2012). 

För utförliga beräkningar av tryckförlusterna samt spårgasmätning, se bilaga C:2.2 och C:2.3. 

6.2 Tappvatten 
Alla tappvattenledningar, varma och kalla, är av materialet koppar. Ritningar över husets 
rördragningar finns i bilaga C:4.1.1 – C:4.1.1.3 och tryckfallsberäkningar i bilaga C:4.4. 

6.2.1 Rördragning 
Rördragningen har i huvudsak valts för att uppnå fuktsäkerhet och minimera längden på 
rördragningarna.  Konstruktionsmässigt är rören så tunna att de kan genomkorsa i princip alla husets 
konstruktionsdelar utan problem.  

Kallvatten tas in via servisledning och kommer upp i badrummet på nedervåningen i hörnet längst 
från duschen. Direkt i badrummet finns möjlighet att placera en vattenmätare på ledningen. Sedan 
delas ledningen och den ena fortsätter med kallt vatten till övervåningen, och den andra går med 
kallt vatten till undervåningen och den tredje fortsätter till värmepumpen för beredning av 
varmvatten. I badrummet på nedervåningen finns ett skåp i anslutning till det schakt där rören går 
mellan våningarna. Här placeras kopplingar och avstängningsventiler. 

6.2.2 Temperatur på varmvattnet 
Rätt temperaturer på tappvattenledningarna är viktigt för att förhindra legionella. För vårt hus, som 
saknar cirkulationsledning för varmvattnet, är det främst i varmvattenberedaren som risk för 
legionella ska beaktas. 

I varmvattenberedaren ska temperaturen vara minst 60 grader för att förhindra tillväxt av 
legionellabakterier, detta eftersom det är stillastående vatten i varmvattenberedaren. Vid 
tappställena ska det vara möjligt att spola 50 gradigt vatten avskilt men temperaturen ska inte 
överstiga 60 grader för att minska skållningsrisken (BBR 2012).   

6.2.3 Säker vatteninstallation 
För att undvika vattenskador är det viktigt att eventuella vattenläckage upptäcks snabbt (Runius, 
2012).  Därför är tappvattenrören i badrummen dragna synliga längs väggen. De få anslutningar, 
kopplingar och fogar som finns dolda i vägg eller bjälklag är kopplade till kopplingsskåp för att 
läckage ska upptäckas snabbt och reperation ska förenklas. Mellan badrummen går det många rör 
nära varandra i väggen, i ett slags schakt. Här installeras ett skåp, kopplingsskåp, med lucka på 
nedervåningen där man kommer åt rören och kopplingar. I botten på skåpet finns en öppning där 
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eventuellt vatten från läckage kan läcka ut och upptäckas. Under diskmaskin och under diskhon i 
köket läggs ett vattentätt skikt mot golvet och genomförningar ned i golvet tätas. 

Rördragningen kommer utföras av ett av branchorganisationen Säker Vatten AB auktoriserat VVS-
företag. 

6.2.4 Tryck över blandare 
För att kontrollera att vattentrycket över tappstället längst bort från, samt tappstället närmast 
servisledningen, inte är för stort eller för litet, har tryckförlusterna beräknas. De tappställen som 
undersöks är tvättstället i badrummet på övervåningen samt duschen i badrummet på 
undervåningen.  

Det tillgängliga trycket i den servisledning som leder upp till huset uppgår till 550 kPa. 
Servisledningen är belägen på frostfritt djup varför tryckförlusterna på grund av höjdskillnaden 
jämfört med det aktuella tappstället även måste ta hänsyn till det frostfria djupet. Därtill tillkommer 
strömningsförlusterna i rödragningen upp till det aktuella tappstället. Dessa strömningsförluster 
beror dels på friktionsförlusterna, och dels engångsmotstånden längs vägen, såsom avgreningar och 
böjar. Det tryck som därefter återstår av det tillgängliga trycket i servisledningen dimensioner flödet i 
tappstället. Flödet fås ur tryckfallsdiagrammet för den valda blandaren. För tvättstället på 
övervåningen fås ett flöde på 0.25 l/s med ett tryck över blandaren på 450 kPa (FM Mattsson 1, 
2012). Den valda tvättställsblandren är en standardmodell, FM Mattsson 9000 grundmodell, och det 
erhållna flödet är inom det tillåtna för ett tvättställ. För duschen i badrummet på undervåningen 
erhålls ett flöde 0.22 l/s med ett tryck över duschblandaren på 470 kPa (FM Mattsson 2, 2012). För 
att klara av detta tryck har vi använt en duschblandare med flödesregulator av modell FM Mattsson 
9000 160 c/c med utlopp ned.  

Beräkningar och flödesdiagram finns att se i bilaga C:4.4.  

6.3 Sanitet 
Ritningar för sanitetsrören finns i bilaga C:4.1.1-C:4.1.2 och dimensioneringstabell för ledningarna 
finns i bilaga C:4.2.2. 

Rören är av plast och alla har fallet 1:100 förutom den vertikala ledningen mellan våningarna och 
ledningen som leder ut från huset. Ett luftningsrör går upp genom taket från de ledningar som går i 
det vertikala schaktet mellan våningsplanen. Luftningsledningen används för att förhindra att vattnet 
i vattenlåsen sugs ut. En speciell lösning med en tratt finns vid tvättmaskinen där ett rör med 
vattenlås för över avloppsvattnet till avloppsledningen, detta för att undvika dåligt lukt i huset. När 
alla husets avloppsledningar sammanletts går huvudledningen ner genom betongplattan och 
cellplasten ner i gruset. Sedan dras ledningen med fallet 1:2 tills den nått frostfritt djup, som för 
Borlänge ligger på 1.32 m (Eriksson, 2012). Efter det går ledningen med fallet 1:80 till kommunala 
avloppsledningen under gatan. Denna är tillräckligt djupt ner för att självfall räcker för att föra 
avloppsvattnet dit.   

6.4 Värme 
Husets värmekälla är en bergvärmepump och värmen fördelas i huset med radiatorer. Ritningar för 
radiatorer, radiatorrör och information om bergvärmepump finns i bilaga C:3 och 
dimensioneringsberäkningar finns i bilaga C:3.3. 
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6.4.1 Bergvärmepump 
För att minska elförbrukningen installeras en bergvärmepump av typen ”NIBE F1226” i det utförande 
som ger en effekt på 5 kW. Bergvärmepumpen svarar för uppvärmning av både radiatorvatten och 
tappvarmvatten. Värmefaktorn hos pumpen varierar beroende på vilken effekt pumpen går på. Den 
högsta värmefaktorn erhålls när pumpen går på högsta möjliga avgivna effekten, som är 4.6 kW. 
Eftersom huset är relativt energisnålt kommer värmefaktorn förmodligen bli lite lägre än det 
maximala värdet som NIBE anger i produktmanualen. Värmefaktorn blir antagligen runt 3.0 (det vill 
säga: för varje tillförd kWh el till värmepumpen erhålls 3 kWh i form av uppvärmning av 
radiatorvatten och tappvarmvatten). Detta är även det värde vi använt i energiberäkningarna 
Bergvärmepumpen är placerad i badrummet på nedervåningen, i anslutning till varmvattencentralen. 
(NIBE F1226, 2012)  

6.4.2 Placering av radiator och rördragning 
Radiatorerna är placerade under fönster, förutom den radiator som är i badrummet på 
nedervåningen där det saknas fönster. Rördragningen utgår från bergvärmepumpen i badrummet på 
nedervåningen och dras ut till huset i tre huvudgrenar. En av huvudledningarna går till alla radiatorer 
på nedervåningen och två ledningar går till övervåningen. Den ursprungliga tanken var att låta alla 
radiatorer kopplas ihop, men detta hade krävt en rejäl strypning av de första radiatorerna för att alla 
radiatorer ska tilldelas tillräcklig effekt. För att undvika denna process valde vi att istället dela upp 
husets radiatorer på tre stycken huvudledningar. Rörsystemet är så kallat tvårörssystem, det vill säga 
att två rör går till alla radiatorer, ett framledningsrör och ett returledningsrör.  

Pumpen dimensioneras för ett tryckfall på 5 kPa för radiatorventilen längst bort. Tryckförlusterna för 
den längsta rörsträckan beräknas med avseende på de engångsmotstånd som uppstår över till 
exempel radiatorventiler, stamventiler, avgreningar och böjar. Dessutom togs hänsyn till 
friktionsförlusterna för ledningsdragningen. Sammantaget uppgick de totala tryckförluster till 7.0 kPa 
och flödet i systemet är 0.063 l/s. Den valda pumpen har ett tillgängligt tryck på 20 kPa vilket alltså är 
tillräckligt för vårt system (Bergvärmepump NIBE F1226, 2012). 

Tryckförluster har beräknats för den längsta rörsträckan, se bilaga C:3.3.  

6.5 Elektricitet 
Ritning över eldragning i huset, gruppförteckning, beräkning av husets effektbehov och 
dimensionering av huvudsäkring finns i bilaga C:1. 

6.5.1 Planering 
Elcentralen är placerad i köket i ett skåp. Detta är en central placering i huset vilket ger kortare 
dragningar. Huset har 15 grupper varav två har 16 amperessäkring (bergvärmepump respektive spis) 
och de andra är tioamperes. Vid planering av grupperna har hänsyn tagits till att en grupp maximalt 
ska ha ungefär 10 objekt (lampor, eluttag). Några objekt har en egen grupp, dessa är: 
ventilationsaggregat, kyl, frys och diskmaskin. Eldosor sitter i huvudsak ovanför taklampor varifrån 
ledningar löper ut till objekten. 

Antalet eluttag i ett rum har valts så att rummets omkrets genom fyra är mindre än antalet uttag i 
rummet.  Ett uttag finns alltid under en strömställare. Under köksbänken finns 3 stycken uttag för att 
klara kravet att inte ha längre än 2 meter mellan uttagen. Ett uttag finns under alla lampknappar. 
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Huset har två trappomkopplare; en i hallen och en i trappan. 

Huset matas med tre faser och grupperna ska fördelas jämt på dessa. Spis- och 
värmepumpgrupperna är de enda grupper som har tre faser, de andra grupperna har bara en fas. 

6.5.2 Belysning 
Alla rum har minst en taklampa. Kök, vardagsrum och korridor har två taklampor. I köket finns 
förutom de två lamporna i taket belysning ovanför diskbänken samt i spiskåpan. 

6.5.3 Effektbehov 
Vid uppskattning av dimensionerande effekt har alla husets större objekts maxeffekter summerats 
och sedan multiplicerats med en sammanlagringsfaktor på 0.7. Detta eftersom det är otroligt att alla 
objekt är igång samtidigt och på maxeffekt. Husets dimensionerande effektbehov är beräknat till 14.9 
kW vilket får till följd att den bästa huvudsäkringsstorleken är 25 ampere. 

7 Kostnadsanalys 
Kostnadsundersökningen finns i bilaga F. Typiska priser för olika byggnadsdelar inklusive kostnaden 
att bygga dem har hämtats från böckerna Sektionsfakta (Wikells, 2012). Kostnaden att bygga huset 
uppgår enligt beräkningarna till 1 885 000 kronor. Denna kostnad ska ses som en grundkostnad. Inga 
kostnader för markarbetet att jämna ut tomten eller för andra arbeten på tomten har räknats med. 
En högre kostnad är att förvänta sig om även uppfart och trädgård ska anläggas. Kostnaden för 
markförvärv har inte heller tagits hänsyn till.  

8 Fördjupningen – System för fönsterisolering 

8.1 Inledning 
Det råder inga tvivel om att ett hus behöver fönster för att vara trivsamt. Problemet med fönster, 
framförallt om man har många, är att de utgör hål i husets värmeisolering. Jämför man U-värdet för 
ett modernt fönster (ca 1.3 W/kvmK) med en modern yttervägg (ca 0.2 W/kvmK) framgår det tydligt 
vilka köldbryggor fönstren utgör.  Sammantaget betyder detta att valet av antalet fönster i en 
byggnad är en svår balansgång mellan fönstrens positiva effekter, dagsljusinsläpp och utsikt, och de 
negativa i form av energiförluster. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka möjligheter det finns att extraisolera fönstren 
(exempelvis med fönsterluckor, gardiner eller persienner) under de timmar på dygnet då de inte 
fyller någon funktion. Dagtid bidrar fönstren till en trivsam inomhusmiljö eftersom de släpper in 
dagsljus. Under nätterna däremot finns det inget dagsljus att släppa in och eftersom ingen är vaken 
utnyttjas heller inte utsikten. Dessutom brukar de flesta dra för gardinen när de går till sängs vilket 
effektivt förhindrar ljusinsläpp på morgonen. Uppenbarligen används inte fönstren under nätterna. 
De är dessutom täckta av gardiner i de flesta rum i huset. Värmeförlusterna är däremot aldrig så 
höga som under natten eftersom utetemperaturen är som lägst då. Varför då inte installera någon 
slags mobil isolering på fönstren som kan möjliggöra minskade värmeförluster under nätterna? 

8.1.1 Upplägg och avgränsningar 
Detta arbete vill belysa olika metoder för att extraisolera fönster mot kyla när de inte används. 
Många metoder ger även skydd mot solen men detta kommer vi endast beröra kort, vi bor ju faktiskt 
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i kalla Norden så skydd mot solen är enligt oss mindre intressant. Vårt arbete kommer således att 
fokusera på värmeisolering av fönster, och då framförallt under nätterna. 

Den första delen av denna fördjupning ger en överblick över vilka metoder som används idag för att 
extraisolera fönster. Fördelar och nackdelar med olika typer av isolering behandlas också. Den andra 
delen består av vår egen undersökning av tre egenritade modeller av fönsterisolering. De olika typer 
av fönsterisolering som vi identifierat är utvändig (utanför fönstret), invändig (innanför fönstret) och 
isolering som finns inuti fönstret (persienner). Vi kommer att undersöka alla dessa tre kategorier och 
räkna på energibesparingen för en systemlösning för varje kategori. Dessutom kommer vi jämföra 
hur effekten av fönsterisoleringen beror av hur energisnålt fönstret i sig är. Beräkningar av 
energibesparing för fönsterisoleringarna kommer därför utföras för dels ett treglasfönster av sämre 
modell, och dels ett modernt treglasfönster med lågt U-värde.  

När vi tagit fram våra tre olika modeller för extraisolering av fönster har inte någon hänsyn tagits till 
upphängningsanordningar, estetik eller automatiska system för att stänga/öppna isoleringen gjorts.  

8.2 Är fönsterisolering värt att satsa på? 

8.2.1 Fördelar med fönsterisolering 
Ett fönster som säljs idag har normalt U-värdet 1,0 och med fönsterisolering kan man få ner U-värdet 
för ett sådant fönster till ungefär 0.3 (Ahlin och Johansson, 2010). Fördelen med detta är ju förstås 
att man får en minskad energianvändning. Tycker man om fönster kan man därför välja att ha större 
fönster och på så sätt få ett trevligare hus med samma energiförbrukning som tidigare. Vid byggande 
av passivhus kan fönsterluckor vara ett av många sätt att pressa ner energiåtgången. Den största 
energibesparingen fås dock om man installerar dem i gamla hus med dåligt isolerade fönster. U-
värdet på dåliga fönster kan till exempel med enbart oisolerade träfönsterluckor sänkas från 5.3 till 
2.2 (Baker 2008). 

En annan fördel är att en möjlighet att skärma av solen ofta fås på köpet med fönsterisolering. 
Fönsterluckor utgör dessutom ett skydd mot inbrott då de är stängda (Ahlin och Johansson, 2010). 

8.2.2 Problem med isolering 
Ett problem som identifierats är att fönsterisoleringen måste passa in för att folk ska vilja ha den 
(Ahlin och Johansson, 2010). Isolerade fönster har svårt att uppnå den stilrenhet som vanliga 
fönsterpartier har – någonstans måste isoleringen ta vägen när den inte används. Å andra sidan kan 
praktiska byggnadsdetaljer utformas så att de uppfattas som vackra, ett exempel på detta är de 
klassiska fönsterluckorna som används runt medelhavet. Det ligger alltså en utmaning i att göra 
fönsterisoleringen visuellt attraktiva så att de kan bli ett bra alternativ. 

För att t.ex. fönsterluckor ska göra någon nytta krävs att någon eller något stänger dem. Att manuellt 
stänga alla luckor i ett hus skulle ta en stund och antagligen kommer de boende att slarva med detta. 
En verklig miss vore ju att bygga ett hus med fönsterisolering som sedan inte används. Som lösning 
på problemet kan automatiska öppnings- och stängningssystem installeras, men då ökar givetvis 
investeringskostnaden. 

Något som är negativt är att stängda luckor kan tala om för tjuvar att de boende inte är hemma, 
framförallt om luckorna är stängda under dagen. Å andra sidan är det som ovan nämnts lite svårare 
att bryta sig in genom ett fönster med fönsterisolering, särskilt om den förses med låsmekanism.  
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8.3 Vilka isoleringsmetoder används idag 
En genomgång av litteratur som finns inom området visar att utvändig isolering förekommer oftare 
än invändig. Anledningarna till detta är enligt arkitekt Sune Nilsson (2012) många, men framför allt 
att utvändig isolering kan skydda mot övertemperaturer på sommaren. Ett utvändigt skydd stoppar 
värmen från solen från att komma in i fönstret medan ett invändigt skydd stoppar värmen först när 
den redan är i huset. Det får till följd att rummen ändå värms upp.  

Sedan länge har hus byggts, till exempel runt medelhavet, med fönsterluckor som kan stängas under 
dagarna då solen lyser som starkast. Här i norden är dock förhållandena lite annorlunda, här har det 
historiskt sätt varit kylan som varit fienden, solen har aldrig setts som ett problem även om 
temperatur varit hög inomhus på sommaren. I de allra första husen i Sverige hängdes det djurhudar 
för fönstren för att skydda mot kylan (Jönköpings läns museum, 2004). 

I detta avsnitt ges en överblick av några typer av fönsterisolering: fönsterluckor, utvändiga jalusier, 
invändig isolering (gardiner) och inuti fönstret (persienner).  

8.3.1 Fönsterluckor 
Den traditionella fönsterluckan är en tvådelad trälucka som är upphängd på varsin sida av fönstret. 
Idag används även fönsterluckor som är i en enda del och som skjuts för fönstret med en 
skenanordning. Tanken med en fönsterlucka är att den ska sluta för fönstret och därmed skydda mot 
solen/kylan. Det man framförallt vill uppnå vid användning av fönsterluckor som skydd mot kyla är 
att luften ska stå stilla mellan luckan och fönstret. Är 
luften relativt stillastående i mellanrummet kommer 
det utgöra ett effektivt värmeisolerande skydd. Denna 
detalj är nog så viktig. Blir luckan inte tillräckligt tät 
förlorar fönsterluckan mycket av sin funktion. 
Extremfallet är då otätheterna är så pass stora att 
luften fritt kan flöda förbi luckan, då kan luckan lika 
gärna tas bort (Zaheer-Uddin, 1990). Vid extremfallet 
med stora otätheter i luckan kommer kylan sippra in 
genom otätheterna och därmed inte stoppas av de 
värmeisolerande lagren och oavsett hur välisolerad 
själva luckan är så kommer den ändå inte ha någon 
effekt.  

En aspekt som är viktig att ha i åtanke då man utför 
beräkningar på fönsterluckor är att det tar en stund 
innan luckan uppnår sin fulla effekt (Zaheer-Uddin, 
1990). Detta beror på att den instängda luften mellan 
luckan och fönstret till en början inte är stillastående, utan det tar ofta någon timme innan luften blir 
stillastående, givet att luckan är tät (Zaheer-Uddin, 1990). Dessutom kommer en ny 
temperaturbalans uppstå för luckan och fönstret, mer om det i avsnitt 7.6.1.1. 

8.3.1.1 Skjutluckor 
Arkitekten Sune Nilsson har konstruerat och byggt en skjutlucka, figur 1, som ligger utanpå 
ytterväggen och som kan skjutas för fönstret. Luckan är gjord av trä och isolerad med stenull eller 
polyuretanskum och tätad med gummilister. Än så länge är den manuell; man drar för den för hand 

Figur 1  www.fojab.se/projekt/villa_abo 1 
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på ungefär samma sätt som man drar upp en persienn, men det vore lätt att installera en motor för 
att göra jobbet. Luckan sänker u-värdet från 1.3 till 0.47 (Köhler, 2011; Sehlin, 2011). 

8.3.1.2 Standard typ av fönsterlucka, träram 
En vanligt förekommande typ av fönsterlucka är träramsmodellen. Den är uppbyggd av en träram, 
40-50 mm, som är fylld med isolering, företrädesvis cellplast eller mineralull. Träramen är täckt av 
plywood och på utsidan gles panel. Denna konstruktion ger ett bra värmemotstånd och eftersom 
luckan även täcker karmen blir det en tät konstruktion och luften mellan luckan och fönstret blir 
stillastående (Bulow-Hube och Lundgren, 2011). 

8.3.2 Utvändiga jalusier 
Ett system för fönsterisolering som används mycket är att använda jalusiliknande konstruktioner. 
Variationen bland de konstruktioner som finns är stor, men alla har de gemensamt att de effektivt 
skuggar bort solen samt att de på ett eller annat sätt döljs i fasaden, dvs ingreppet i fasadens 
utseende är inte lika påtagligt som för fönsterluckor. Här följer 
två exempel. 

8.3.2.1 Rolladen  
Rolladen är namnet på en form av utanpåliggande rulljalusier 
som görs av en tysk tillverkare. Enligt tillverkarens tester 
sänker konstruktionen på bilden till höger, figur 2, U-värdet på 
ett fönster från 2,0 till 0,56. Detta uppnås genom att ett 
luftlager med relativt stillastående luft skapas mellan fönstret 
och jalusin. Det är också intressant hur köldbryggan ovanför 
fönstret förbättras genom det isolerande polystyrenet runt 
upprullningsanordningen (Bulow-Hube och Lundgren, 2011, 
ROMA KG, 2012). 

8.3.2.2 Isosol 
Isosol är en jalusi som provbyggdes under ett examensarbete, 
men som inte tillverkats kommersiellt. Konstruktionen liknar 
den för Rolladen, dvs. jalusin rullas upp ovanför fönstret där den döljs i väggkonstruktionen. Jalusin 
är uppbyggd av flera lager med tunna mattor, bland annat tät väv och nålfilt. För att uppnå önskad 
täthet är jalusins kanter 10 cm in under fasaden och dessutom finns gummilister i över- och 
underkant. Beräkningar visar att U-värdet sänktes från 0.96 till 0.31.  Detta talar för att den här typen 
av utanpå liggande jalusier kan vara effektiva vid byggandet av passivhus, då man försöker spara 
energi på alla områden. (Ahlin och Johansson, 2010). 

8.3.3 Invändig isolering (gardiner) 
När det gäller en vanlig textilgardin fås knappt någon värmeisolerande effekt, dels på grund av att 
gardinens material inte är särkskilt värmeisolerande, dels är en gardin oftast löst hängande vilket ger 
stora luftrörelser vid fönstret. Varför man ändå använder gardiner för att skydda sig från ett kallt 
fönster är att gardinen skyddar mot fönstrets kallstrålning vilket inte bör underskattas. Dessutom har 
en gardin flera andra positiva effekter. Gardiner bidrar ofta till att göra ett rum mer trivsamt att 
vistas i och de kan användas i den arkitektoniska utformningen av ett rum. Textilgardinen bidrar 
också till att ljudisolera rummet och ge ett behagligare ljud i rummet, det blir bland annat mindre 

Figur 2. www.roma.de/html/ frameset/jpg 
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eko. En annan viktig funktion hos gardinen är att den ger ett trivsammare insynskydd än till exempel 
persienner.  

Den största fördelen med en gardin jämfört med andra typer av fönsterisolering är att gardinen inte 
innebär något stort ingrepp i fasaden/rummet. Den stora nackdelen är att en vanlig textilgardin 
endast har en begränsad effekt på värmeförlusterna från ett fönster. Utmaningen är således att 
utveckla en gardin som kan skydda bättre mot kylan, men ändå behålla gardinens andra positiva, 
främst estetiska, egenskaper.  

Viktiga faktorer att ha i åtanke vid förbättring av gardinen till fönsterisolering:  

• Material 
För bättre värmeskydd krävs mer än ett tunt lager tyg, någon form av isolerande material bör 
integreras i gardinens struktur. 

• Upphängningsanordning  
Viktigt att minska luftrörelserna mellan gardinen och fönstret. Helt stillastående luft blir svårt 
att uppnå men begränsade luftrörelser skulle betyda mycket för värmeskyddet. Detta bör 
kunna ordnas ganska lätt genom att använda en upphängningsanordning som gör det möjligt 
att fästa gardinen längs alla sidor och inte bara upptill (Fang, 1999).  

• Flexibiliteten 
Viktigt att gardinen går lätt att dra för och dra undan och bibehåller sin flexibilitet. Därför får 
den inte bli alltför tjock och orörlig. 

8.3.4 Inuti fönstret (persienner) 
För ett fönster är det fönsterspalterna mellan glasrutorna som står för det huvudsakliga 
värmemotståndet. Själva glaset har försumbar betydelse för fönstrets totala värmemotstånd. För att 
förbättra värmemotståndet hos ett fönster bör man därför rikta in sig på just spalterna. De vanligaste 
metoderna för att förbättra U-värdet hos ett fönster har därför med spalterna att göra: 

• Fler luftspalter i fönstret 
Ett 3-glasfönster har bättre U-värde än ett 2-glasfönster till stor del eftersom fönstret får två 
luftspalter.  

• Bättre gas i luftspalterna 
Använder man ädelgaser, t.ex. argon eller xenon, i spalterna istället för luft fås ett bättre U-
värde för fönstret eftersom konvektionen och värmeledningen reduceras (Pilkington, 2009). 
Detta beror på att dessa gaser har extremt bra värmekonduktivitet och dessutom högre 
densitet än luft vilket gör att luftrörelserna minskar (Johannesson, 2011).  

• Lågemissionsskikt på insidorna av spalterna 
Med lågemissionsskikt avses ytbeläggningar på glaset som har låg förmåga att ta emot eller 
skicka ut långvågig värmestrålning. Dessa ytbeläggningar kallas LE-skikt och glas som försetts 
med detta kallas ofta energisparglas. Tack vare LE-skiktet kan väldigt mycket av 
värmeförlusterna genom värmestrålning elimineras. De absolut bästa ytbeläggningarna kan 
få ner strålningsförlusterna till endast 1% vilket såklart är en stor bidragande orsak till att de 
bästa fönstren idag har ett så pass lågt U-värde (Bulow-Hube och Lundgren, 2011).   

Det vi är intresserade av är emellertid inte att byta ut tvåglasfönster till treglasfönster eller dylik 
förbättring av fönstret. Vi är snarare intresserade av att undersöka ifall det är möjligt att förbättra 
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fönstrets värmemotstånd genom att använda något slags flexibelt skydd inuti fönsterplatserna. Ett 
exempel på en sådan anordning är persienner. Persienner används för många fönster, och vår 
hypotes är att persiennerna har en värmeisolerande effekt på fönstret. Detta kommer vi undersöka i 
detta arbete. Vi dock har vi inte hittat några vetenskapliga rapporter om just denna typ av 
fönsterisolering. Detta kan tyda på att idén kanske inte är så bra, men vi kommer ändå undersöka 
denna metod. 

8.4 Systemen som ska undersökas 
Tre system för fönsterisolering har ritats upp och analyserats och här nedan beskrivs uppbyggnaden 
av vart och ett av dem. De tillhör var sin kategori: 

- fönsterlucka placerad utanför fönstret  
- persienn placerad i fönstret 
- isolerande gardin placerad i fönstren (mellan glasen) 

Som utgångspunkt för undersökningen har använts två olika fönster: ett treglasfönster med luft i 
spalterna och inga lågemissionsskikt (dåligt U-värde på 2.5) och ett fönster med argon i spalterna och 
lågemissionsskikt på innerrutorna (bra U-värde på 1.3). Argon har en värmekonduktivitet på 0.017 
𝑊 𝑚𝐾⁄  vilket är att jämföra med luft som har 0.252 𝑊 𝑚𝐾⁄  (Johannesson, 2011). Emissivitetsvärdet 
för lågemissionsskikten i det moderna fönstret har valts som 0.2 eftersom kravet för lågenergiglas 
med lågemissionsskit är emissivitetsvärden på högst 0.2 (http://www.mistral.se/Files/pilkington-
vaermeisolering.pdf). 

För att bedöma effekten av de olika systemen och för att jämföra dem sinsemellan, har vi 
konstruerat modeller för de olika systemen i CAD och COMSOL. Mer om hur undersökning utförts 
finns att läsa under rubriken ”Analysmetodik”. Beräkningar och använda ekvationer finns beskrivna i 
bilaga B. 

De värden vi söker är hur isoleringssystemen inverkar på fönstrets U-värde och hur värmeflödet 
genom väggen påverkas. Med värmeflödesberäkningarna vill vi få förståelse för vilka de svaga 
punkterna är för respektive system, för att på så sätt kunna utvärdera eventuella förbättringar, men 
också få större förståelse för hur värmeflödet genom ett fönster fungerar.  

De system/konstruktioner som kommer att undersökas är fönsterlucka, gardin samt persienn. Vid 
värmeflödesberäkningarna har de ekvivalenta lambdavärdena för luftspalterna framräknats iterativt 
med hänsyn till värmeflödet genom dels konvektion, dels strålning. Därefter har dessa värden 
använts för simulationen i COMSOL.  För värmeflödet genom konvektion har hänsyn tagits till om 
luftflödet är laminär eller turbulent. Gällande värmeflödet genom strålning har förenklingen att det i 
alla de undersökta fallen handlar om strålning mellan oändligt plana ytor gjorts. 

8.4.1 Gardin 
Gardinen, en rullgardin, är placerad inuti fönstersmygen, det vill säga ganska direkt inpå 
fönsterglaset. Hypotesen är att gardinen ska skapa en extra luftspalt mellan gardin och inre 
fönsterruta. Givet att luftrörelserna är begränsade i luftspalten kommer spalten bidra till att öka 
konstruktionens värmemotstånd. För att begränsa luftrörelserna i spalten kommer rullgardinen vara 
fastspänd nedtill då den är helt utrullad. Dessutom tillkommer gardinens egna värmemotstånd. 
Gardinen består av 10 mm lösull i ett fodral av tät textil. Som isoleringsmaterial har 

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=4a7a0009344e43feb450a959322ae053&URL=http%3a%2f%2fwww.mistral.se%2fFiles%2fpilkington-vaermeisolering.pdf
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=4a7a0009344e43feb450a959322ae053&URL=http%3a%2f%2fwww.mistral.se%2fFiles%2fpilkington-vaermeisolering.pdf
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lösull(cellulosafibrer) valts eftersom det är ett flexibelt och lättbearbetat isoleringsmaterial. Det 
tunna skiktet med isoleringen, 10 mm, omöjliggör användning av flera andra isoleringsmaterial. 
Dessutom är det viktigt att isoleringsmaterialet är lätt att rulla ihop, dvs. pressas samman för att 
spara plats, då rullgardinen är i upprullat läge. Med dessa funktionskrav i åtanke har lösull utav 
cellulosafibrer valts som isoleringsmaterial.  

8.4.2 Persienn 
Den analyserade konstruktionen är ett 3-glas fönster med en persienn i den yttre fönsterspalten. 
Persiennen som valts har 25 mm breda lameller. För att få rum för dessa har spaltbredden för denna 
fönsterspalt ökats från 12 mm till 27 mm. Det treglasfönster som är grund i detta fall har följaktligen 
en yttre fönsterspalt på 27 mm och en inre som är 12 mm vilket alltså skiljer sig från de fönster som 
är till grund för de andra undersökningarna. Dock anses denna skillnad vara inom felmarginalen för 
beräkningarna varav fönstren ändå anses vara jämförbara. 

Persiennen har 25 mm breda lameller, som har ett ytskikt med lackad aluminium vilket ger 
persiennen en emissivitet på 0,5 (Marelco, 2012). Detta är att jämföra med den emissivitet på 0.9 
som vi valt att använda för fönsterglasen (och för fönsterluckan och gardinen). Numera har de allra 
flesta fönster som monteras persiennerna på utsidan av fönstret. Det beror på att gasen i moderna 
fönsterspalter lätt försvinner om man har snören in i fönstret för att dra upp persiennerna. På de 
flesta nya fönster finns ändå redan ett lågemissivitetsskikt på glasrutorna, så det är inte troligt att en 
persienn gör ett nytt fönster speciellt mycket energisnålare. På äldre fönster är det vanligare att 
persiennerna monterats i fönstret. 

Lamellerna hos persiennen förutsätts överlappa varandra i fullt nedfällt läge varför det för 
beräkningarna kommer att antas att persiennen delar fönsterspalten i två lika stora luftspalter. Att 
räkna på det sättet är en förenkling, men att räkna på luftrörelser genom persiennen skulle bli för 
omfattande.  Sammantaget kommer denna konstruktion att vara intressant ur två aspekter: dels är 
det intressant hur den minskade strålningen påverkar det totala värmeflödet, dels är det intressant 
hur den extra luftspalt som tillkommer påverkar resultatet. 

Till denna jämförelse har persiennen givits en emissivitet på 0,5. Huruvida detta är normalt för 
persienner är svårt att säga. Säkerligen går det att hitta persienner med både lägre och högre 
emissivitet (Marelco, 2012). 

8.4.3 Fönsterluckan 
Fönsterluckan är placerad på utsidan av fönstret och hypotesen är att luckan därmed ska skydda 
fönstret mot vindpåverkan samt som ett extra värmeskyddande lager höja temperaturen på 
fönstrets utsida. Den avgränsning som har gjorts är att inte fokusera på upphängningsanordningen 
eftersom det inte känns relevant i undersökningen, det vill säga hur värmeflödet genom fönstret 
påverkas. Däremot inte sagt att vi helt struntat i upphängningen. Vi har valt bort de system där vi 
ansett upphängningen omöjlig att lösa.   

Fönsterluckan som undersöks är i realiteten en skjutlucka som ska skjutas för fönstret. Alternativet 
med en vanlig fönsterlucka valdes bort, eftersom skarven som skulle uppstå på grund av att luckan är 
i två stycken skulle påverka luckans lufttäthet negativt. Fördelen med en skjutlucka jämfört med en 
tvådelad fönsterlucka är alltså att skjutluckan är i ett stycke vilket gör att man inte riskerar någon 
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köldbrygga mitt för fönstret. Tidigare i texten, och även framöver, kommer skjutluckan hänvisas till 
som ”fönsterluckan”, eftersom skjutluckan ses som en sorts fönsterlucka.  

Fönsterluckan är uppbyggd av en träram med en fiberduk och ett lager mineralull på insidan. 
Tjockleken för luckan blir tio cm, men går självklart att justeras uppåt utan att det skulle betyda 
alltför stora ingrepp i fasaden. Direkt innanför den yttre delen av träramen sitter en fiberduk vars 
huvudsakliga uppgift är att skydda den bakomliggande mineralullen från vind och fukt. Fiberduken är 
uppbyggd av polypropen och är laminerad med polyeten vilket ska möjliggöra för eventuell fukt inne 
i träramen att vandra ut och torka upp. Bakom fiberduken finns ett lager med mineralull vars tjocklek 
blir ungefär sju cm med de givna måtten på träramen. Mineralull valdes framför till exempel cellplast 
eftersom mineralullens formbarhet och elasticitet innebär att det blir mindre glipor och det trånga 
utrymmet kan utnyttjas helt. Avsikten med den uppbyggnaden av fönsterluckan är att träramen ska 
ge stadga åt luckan samt skydd mot vind och regn. Eftersom träramen oundvikligen kommer släppa 
igenom en del vind och fukt sitter det en fiberduk på insidan av träramen. Fiberduken skyddar 
mineralullen från fukt och vind vilket leder till ökat värmemotstånd hos luckan eftersom luftrörelser 
minskar värmemotståndet för mineralullen.  

En av de stora fördelarna med luckan är att den skapar en luftspalt mot fönstret. Dock är det av stor 
vikt att det inte blir för mycket luftrörelser mellan fönstret och luckan. För att öka tätheten hos 
luckan kommer luckan vara större än fönstret i både höjd och bredd. 

(Rockwool, 2012. Anticimex, 2012) 

8.4.4 Analysmetodik 
Vid jämförelsen av de olika system för fönsterisolering har modeller av dem byggts upp i AUTO CAD 
2D som sedan överförts till COMSOL för värmeflödesberäkningar. Alla beräkningar har gjorts för 
stationärt tillstånd och för värmeflöden i två dimensioner. Alla modellerna, förutom systemet med 
persienn, har samma yttervägg och fönster som utgångsläge. De ingående materialen och dess 
dimensioner och egenskaper, såsom värmekonduktivitet, är alltså desamma för de olika modellerna.  
För persiennen har en av fönsterspalterna breddats från 12 mm till 27 mm för att persiennen skulle 
få plats, utöver det är fönstret och ytterväggen uppbyggt precis som för de andra modellerna. 

För att kunna utföra flödessimuleringar i COMSOL har de ekvivalenta värmekonduktiviteterna 
bestämts iterativt för alla luftspalter som ingår i de olika modellerna. De luftspalter som behandlas är 
fönsterspalterna, luftspalten mellan gardinen och fönstret respektive den mellan fönsterluckan och 
fönstret, samt de luftspalter som uppstår mellan persiennen och glasrutorna. Dessa beräkningar är 
värmeflödesberäkningar i en dimension. De har utförts iterativt och startvärden på yttemperaturer 
hos de olika skikten har uppskattats. Sedan har iteration utförts till värmeflödena genom de olika 
skikten blivit lika stora. För att kunna bestämma temperaturfördelningen och värmemotståndet för 
luftspalterna har det antagits att värmeflödestätheten i alla fönstrets skikt är lika stor.  

Värmemotstånden för luftspalterna har beräknats med hänsyn till värmeflödet genom både strålning 
och konvektion. Värmeflödet genom strålning har beräknats med antagandet om att glasrutorna 
motsvarar oändligt plana ytor, det vill säga strålningen från ena rutan kommer garanterat att träffa 
den andra glasrutan.  Konvektiva värmeflödesberäkningarna har gjorts enligt fallet med naturlig 
konvektion i en vertikal spalt. Hänsyn har tagits till huruvida luftflödet är turbulent eller laminärt. 



Page 24 of 32 Grupp 32  Andersson-Vass, Berzell 

Slutligen har modellerna importerats till COMSOL och de ingående skiktens materialegenskaper 
(inklusive ekvivalenta värmekonduktiviteten för luftspalterna) har specificeras varpå värmeflödet har 
simulerats. Resultatet från dessa beräkningar syns dels i figur över temperaturfördelningen för 
systemen, dels som grund för energibesparingsberäkningarna.  

Till detta arbete bifogas delar av de iterativa beräkningar som gjordes för att beräkna 
värmekonduktiviteteten för luftspalterna. Dessutom bifogas som en bilaga de ekvationer vi använt 
oss av samt vilka värden har ansatts på ingående konstanter. Se bilaga B. 

8.5 Resultat 
Resultaten av undersökningen av de olika systemen för fönsterisolering redovisas dels i tabell 1.1 
nedan och dels i form av figurer som visar temperaturfördelningen. Figurerna som åskådliggör 
temperaturfördelningen kommenteras separat för varje undersökt system. Dessutom kommer 
energibesparingen för varje system att gås igenom i avsnittet ”Energibesparing”.  

Av tabell 1.1 framgår att alla systemen minskar U-värdet för fönstret men att det är fönsterluckan 
som sänker U-värdet allra mest.  Däremot är det ändå en bra bit ner till U-värdet för den obrutna 
ytterväggen. Inte ens konstruktionen med det moderna fönstret och fönsterluckan får ett U-värde i 
nivå med ytterväggen. Följaktligen kommer fönstret fortfarande utgöra en köldbrygga, även om den 
förses med fönsterisolering.   

 

Tabell 1 1 

  

Resultat av jämförelser
Fönstertyp Dåligt fönster Modernt fönster

Handräkning COMSOL Handräkning COMSOL

R totalt U Total heat flux R totalt U Total heat flux
W/m W/m

Bara fönster 0,40 2,51 92,35 0,77 1,29 42,4
Fönsterlucka 2,74 0,36 18,01 3,28 0,30 14,4
Gardin 0,78 1,29 39,6 1,15 0,87 27,8
Persienn 0,58 1,72 56,5 0,82 1,22 39,6

Bara yttervägg 9,415 0,1062 5

𝑚2𝐾 𝑊⁄ 𝑊 𝑚2𝐾⁄ 𝑊 𝑚2𝐾⁄𝑚2𝐾 𝑊⁄
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8.5.1 Fönster 
Av figurerna 3.1 och 3.2 framgår hur temperaturfördelningen skiljer sig mellan det dåliga och det bra 
fönstret. U-värdet för det dåliga fönstret är 2.5 𝑊 𝑚2𝐾⁄  medan det bra fönstret har ett U-värdet på 
1.3 𝑊 𝑚2𝐾⁄ . Skillnaden i värmemotstånd beror på att det bra fönstret har argon i fönsterspalterna 
och dessutom lågemissionsskikt på fönsterrutorna. Ur skillnaden i U-värde samt 
temperaturfördelning framgår vilken stor effekt dessa åtgärder får för ett fönster. Av figurerna nedan 
inses att temperaturfördelningen genom fönstret är densamma för det bra och det dåliga fönstret. 
Det som skiljer dem åt är energiflödet vilket dock inte framgår av dessa figurer. Skalstocken till höger 
om figurerna visar vilken färg som motsvarar vilken temperatur. Övriga mått är längder i millimeter. 

 

8.5.2 Fönsterluckan 
Värmemotståndet, R, för luftspalten mellan luckan och fönstret är lika stort som för de två 
fönsterspalterna (för det dåliga fönstret). Dock är dessa värmemotstånd, R =0,13 𝑚2𝐾 𝑊⁄ , närmast 
försumbara i jämförelse med värmemotståndet för luckan, R=2,17𝑚2𝐾 𝑊⁄ . Av denna anledning sker 
den största temperaturförändringen över fönsterluckan vilket tydligt framgår av figuren för det 
dåliga fönstret. Vid jämförelse av temperaturfördelningen för det dåliga respektive det bra fönstret 
syns tydligt att det större värmemotståndet hos det bra fönstret medför att temperaturförändringen 
är mer jämn över hela konstruktionen. Detta ska ses i jämförelse med figuren för det dåliga fönstret 
där det syns klart att allt värmemotstånd hos konstruktion finns i luckan. Det är därför som den 
största temperaturförändringen sker där.  

Figur 3 2 
Figur 3 1 
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8.5.2.1 Energiåtgång för att värma upp luckan 
Fönsterluckor är enligt vår definition placerade utanför fönstret och fasaden, som på figur 4.1 och 4.2 
ovan. När de inte täcker fönstret kommer de därför att få ungefär samma temperatur som uteluften. 
När de sätts för fönstret kommer en ny värmejämvikt uppstå vilket gör att luckan värms upp. När 
fönsterluckan sedan tas bort från fönstret igen kommer värme avges till omgivning till dess luckan 
fått uteluftens temperatur. Den energi som avges från luckan går förlorad och eftersom 
beräkningarna i denna fördjupning är stationära, det vill säga räknade på ett jämviktstillstånd, har 
ingen hänsyn tagits till denna effekt i beräkningarna. 

Storleken på energiförlusten beror på hur ofta luckan stängs och öppnas. I fallet att luckan används 
enbart på natten är det lätt att uppskatta förlusten; värmekapacitet, densitet och volym för luckans 
material är kända. I figur 4.1 ovan ser vi att medeltemperaturen på både träet och mineralullen är 
cirka 6°C för det dåliga fönstret och möjligen något lägre för det bättre fönstret. Eftersom luckan 
efter en hel natt hunnit uppnå det jämviktstillstånd som visas i figurerna ovan är det lätt att räkna ut 
den avgivna energin med formeln: 

 𝐸 = (𝑉𝑡𝑟ä ∙ 𝜌𝑡𝑟ä ∙ 𝑐𝑡𝑟ä + 𝑉𝑖𝑠𝑜 ∙ 𝜌𝑖𝑠𝑜 ∙ 𝑐𝑖𝑠𝑜) ∙ ∆𝑇  

,där c är den specifika värmekapaciteten. För den fönsterlucka vi räknat på erhålls en förlust på 0.04 
kWh varje gång luckan tas av från att ha uppnått jämnviktstemperaturen. Om luckan öppnas och 
stängs 30 gånger per månad blir förlusten 1.2 kWh, vilket i sammanhanget blir en marginell förlust i 
jämförelse med hur mycket energi luckan sparar, se rubriken ”Energibesparing”. Dock bör denna 
effekt has i åtanke och vid användning av fönsterlucka bör öppningar/stängningar med korta 
tidsintervall undvikas. 

 

 

Figur 4 2 Figur 4 1 
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8.5.3 Gardin 
Värmemotståndet för spalten mellan gardinen och fönstret, R=0,12𝑚2𝐾 𝑊⁄ , är lika stort som för 
fönsterspalterna. Temperturfördelningen är ganska jämn över konstruktionen, men störst 
temperaturförändring sker över gardinen som har värmemotståndet R=0,24 𝑚2𝐾 𝑊⁄ . Det framgår 
av figurerna att temperaturfördelningen är i högre grad fördelad över hela konstruktionen för det bra 
fönstret jämfört med det dåliga fönstret, vilket självfallet beror på det högre värmemotståndet hos 
det bra fönstret.  

8.5.4 Persienn 
För att tydligare åskådliggöra hur persiennen påverkar temperaturfördelningen har fönstret zoomats 
in nere vid anslutningen mot karmen. 

Av figurerna, 6.1 och 6.2, framgår att den delen av konstruktionen med störst värmemotstånd är 
fönsterspalterna mot persiennen. Därför är det där temperaturerna ändras mest.  

 

Figur 5 2 Figur 5 1 

Figur 6 1 Figur 6 2 
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8.6 Energibesparing 
Det bästa måttet på hur bra systemen fungerar, är hur mycket energi och därmed pengar, det går att 
spara. Det är dock viktigt att ha i åtanke att de system som undersökts är ”användaranpassade”. Det 
betyder att det i slutändan är helt och hållet de boende som styr hur mycket de vill spara. Använder 
de boende fönsterisoleringarna dygnet runt sparar de självklart mer energi än om de enbart 
använder den under natten. Systemen innebär allihop att utsikten ur fönstret hindras. Vår tanke har 
varit att de ska användas enbart under nätterna. Besparingskalkylen är därför baserad på att fönstren 
är isolerade åtta timmar om dygnet, sju dagar i veckan.  

Energibesparingen har beräknats för en utomhustemperatur, under natten, på 0°C. 
Årsmedeltemperaturen i Borlänge var 5°C under 2011 (SMHI, 2012) och med det som grund valdes 
att använda 0°C som bra approximation för temperaturen om natten. Detta förhållande liknar de för 
en typisk novembermånad i Borlänge. Den besparingsberäkning som har utförts motsvarar 
följaktligen hur mycket det går att spara i energi och pengar för november i Borlänge där vårt hus är 
beläget. Beräkningarna är baserade på vårt hus och den ytterväggskonstruktion och det fönster som 
används som underlag till beräkningarna är således hämtade från vårt hus. Fönstren är treglasfönster 
med storleken 1x2 m (höjd x bredd) där alla fönsterisoleringar undersökts för dels ett dåligt fönster, 
U-värde 2.5 𝑊 𝑚2𝐾⁄ , och dels ett modernt fönster, U-värde 1.3 𝑊 𝑚2𝐾⁄ . Dessa båda treglasfönster 
är utförligt beskrivna under rubriken 7.4 ”System som ska undersökas”. Besparingsberäkningarna för 
ett helt hus är baserade på ett hus med fem fönster. 

Under dessa omständigheter, och ett energipris på 1 kr/kWh, fås en besparing enligt tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2 

Resultatet påvisar en påtaglig skillnad mellan vilken effekt fönsterisoleringarna ger för ett bra 
fönster, det moderna, jämfört med det dåliga fönstret. Med det moderna fönstret är det möjligt att 
spara knappt 70 kr vid användning av fönsterlucka, att jämföra med det dåliga fönstret där samma 
fönsterisolering möjliggör en besparing på knappt 180 kr. Det bör dock påpekas att besparingar i 
denna storleksordning endast är möjliga under vinternhalvåret. På sommaren, då 
utomhustemperaturen ofta överstiger 10°C under nätterna, finns det inte lika mycket att spara på att 
använda fönsterisoleringarna eftersom skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperaturen är 
mindre.  

En mer utförlig tabell finns i bilaga B:0. 

Konstruktion U-värde Värmeflöde Förlorad energi Besparing Besparing med 5 fönster Besparing med 5 fönster
för konstruktionen genom konstruktion för en månad för en månad för en månad för en månad

W kWh kWh kWh kr
Dåliga fönstret
Bara fönster 2,5 185 44,3 - - -
Fönsterlucka 0,4 36 8,6 35,7 178,5 178,5
Gardin 1,3 79 19 25,3 126,5 126,5
Persienn 1,7 113 27,1 17,2 86 86

Moderna fönstret
Bara fönster 1,3 85 20,4 - - -
Fönsterlucka 0,3 29 6,9 13,5 67,5 67,5
Gardin 0,87 56 13,3 7,1 35,5 35,5
Persienn 1,2 79 19 1,4 7 7
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8.7 Fuktproblem 
I fallet med gardinen kan risk för kondens finnas eftersom luften i spalten mellan gardinen och 
glasrutan kommer att kylas ned då gardinen dras för. Med en utomhustemperatur på 0 °C och en 
inomhustemperatur på 20 °C får den yttre glasrutan temperaturen 7.5 °C. Beaktar man att det är 45 
procent relativ fuktighet inomhus inses att luften som kommer i kontakt med glasrutan är precis på 
gränsen till sin mättnadsånghalt och riskerar att kondensera. Därmed riskerar fuktproblem att uppstå 
om gardinalternativet används när det är minusgrader utomhus eller hög relativ fuktighet i 
inomhusluften. Ett sätt att lösa detta problem är att tillåta luftgenomströmning och på så vis 
ventilera bort fukten. Detta skulle emellertid minska den isolerande förmågan.  

För fönsterluckan finns inte samma problematik eftersom där värms luften upp och kommer därför 
få en lägre relativ fuktighet. I detta fall bidrar istället nederbörd med vatten som kan tänkas bli 
instängt när luckan stängs.  Om vatten upprepade tillfällen ligger mellan rutan och luckan kan 
fönsterkarmarna komma att fuktskadas. Vid beräkningen av systemet med luckan har det, precis som 
för de andra systemen, använts en utetemperatur på 0 °C och en inomhustemperatur på 20 °C och 
med dessa fås en temperatur i luckan på ungefär 16-17 °C (se figur 4). Att temperaturen och därmed 
mättnadsånghalten stiger kommer göra att en del fukt förångas och därmed minskar risken för 
fuktskador från fritt/kondenserat vatten (till exempel från regnstänk). Eftersom temperaturen stiger 
då luckan stängs, för de områden som riskerar att drabbas av väta, finns ingen fuktrisk eftersom 
mättnadsånghalten för den nya, högre, temperaturen av naturliga skäl är högre än för den tidigare, 
lägre, temperaturen. Däremot kan det uppstå fuktproblem i mineralullen. När luckan är stängd är 
temperaturen på insidan av isoleringen är ungefär 17 °C, och på utsidan nära 0 °C. Således finns det 
en risk för att kondens fälls ut i mineralullen i och med temperaturförändringen. Dock kan denna 
problematik undvikas om fukttransport från fönstret/väggen till luckan hindras. Luckan är som 
tidigare sagts i temperatur- och fuktbalans med utomhusluften vid öppet tillstånd, därmed kan 
fuktproblemen endast uppstå om luckan tillförs fukt från fönstret/sidostyckena i det stängda 
tillståndet (givet att luckan är tillräckligt tät mot regn).  

Persiennalternativt ger inga fuktproblem eftersom ingen fukt stängs in någonstans. 

8.8 Diskussion  
Det finns potential inom detta område vilket våra energibesparingsberäkningar visar. Det vi ser som 
den största fördelen med fönsterisolering är möjligheten att använda redan existererande 
komponenter i huset till att isolera fönster. Gardiner och persienner finns ju redan i nästan alla 
byggnader, skulle bara deras utformning och uppbyggnad förändras en aning skulle en hel del energi 
kunna sparas utan stor investeringskostnad. Detta är ett enkelt sätt att spara energi! Detta gäller 
framförallt fönster med dåligt U-värde utan lågemissionsskikt. Den persienn vi räknade på sparade 
exempelvis hel del energi och den hade inte speciellt låg emissivitet (0.5). 

Större ingrepp såsom fönsterluckor eller utanpåliggande rulljalusier tror vi i de flesta fall är svåra att 
få ekonomi i. För även om besparingen är större än för persienner och gardiner gör nog 
investeringskostnad att det inte finns någon lönsamhet. Installeras vår fönsterlucka på det nya 
fönstret är de ekonomiska vinsterna så blygsamma att de knappast kan vara aktuella, inte ens om 
man bortser från att många tycker att luckorna gör byggnaden mindre stilren.  
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Kanske kan större ingrepp, som till exempel fönsterluckor, vara ett alternativ för speciella byggnader. 
På byggnader med stora sammanhängande fönsterytor som perioder står oanvända passar 
fönsterisolering bra. Då blir installationen enklare och isoleringen kan användas under längre 
tidsintervall. En stor isolerande jalusi skulle exempelvis kunna rullas för en kontorsfasad. Ett annat 
fall där fönsterisolering är ett alternativ är i husprojekt som är nischade åt energisparhållet. 
Fönsterisoleringen kan då göra ett redan energisnålt hus ännu snålare genom att angripa fönstren 
som annars är en köldbrygga som är svår att göra energisnålare.  

Vid ökande energipriser blir fönsterisoleringen mer lönsam och det är möjligt att vi av den 
anledningen kommer få se mer av fönsterisolering i framtiden. Det finns förvisso andra synvinklar än 
de ekonomiska; ur miljösynpunkt är det bra med fönsterisolering eftersom energi kan sparas.  

En aspekt vi inte valt att beakta i detta arbete är vilket solskydd fönsterisoleringarna erbjuder.  För 
om dagens marknad synas, framkommer att just solskyddet är ett viktigt funktionskrav hos de 
fönsterisoleringar som används. Gällande solskyddande funktionen är, som tidigare sagts i arbetet, 
de utvändiga fönsterisoleringarna överlägest bäst eftersom de hindrar solen, och därmed värmen, 
från att tränga in i huset. Med detta funktionskrav är följaktligen fönsterluckan det bästa alternativet. 

Just solskyddinstallationer är något som kanske kan bana väg för ett mer utbrett användande av 
fönsterisolering. När till exempel automatiska solskyddsmarkiser installeras skulle även isolering 
kunna byggas in i samma system. Hur som helst kan man ha i bakhuvudet att det går att spara både 
pengar och energi på fönsterisolering. 
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Bilaga A1. Materialval Taktäckning 

Förutsättningar 
Huset har två olika tak, dels ett sadeltak över huvuddelen av huset, och dels ett svagt lutande 
pulpettak över köksdelen av huset. Den svaga lutningen på kökstaket gör att vissa 
taktäckningsmaterial inte går att använda, till exempel takpannor. De taktäckningsmaterial som är 
aktuella är främst olika typer av takpapp. För att få en mer intressant materialvalsprocess väljer vi 
därför att utföra en materialvalsprocess för huvudtaket och inte för kökstaket. 

Taket över huvuddelen av huset: Sadeltak med taklutning 27 grader. Taklängd 13.7 m, horisontell 
bredd på hela taket är 6.2 m, dvs 3.1 m från takkant till taknock. Den verkliga takarean är 13.7 ∙

� 6.2
cos27

� = 95.33 𝑚2 och höjden på taket är 3.1 ∙ tan 27 = 1.6 𝑚 mätt från takfoten till taknocken. 

Enligt BBR 6:5325 (Boverkets byggregler) bör hänsyn tas till taklutningen vid val av material. För 
huvudtaket, det vi kommer att utföra materialvalsprocess för, är taklutningen är tillräcklig och 
medför därmed inga begränsningar av material på grund av taklutningen. De material vi kommer att 
undersöka är tegel-, betongtakpannor och plåttak.  

Material att undersöka 
Betongtakpannor (Standardbetongtakpannor, röd färg, ytbehandlad). 

Tegeltakpannor (en-kupiga pannor, falsade, ej färgade, dvs naturlig tegelfärg).  

Plåttak (aluminium), profilerad plåt på takåsar, omålad.  

Det taktäckningsmaterial som vi väljer specificeras mer utförligt efter genomgånget 
materialvalsprocess, under rubriken ”Valt material”. 

Krav/kategorier för undersökningen 
• Investeringskostnad 
• Estetik 
• Brandskydd 
• Fuktskydd 
• Miljöbedömning 
• Livslängd 
• Möjlighet att gå på taket  
• Snöavrinning  
• Beständighet 
• Frostbeständighet 
• Tyngd 

Nedan kommer vi gå igenom varje kategori och motivera hur vi tänkt och hänvisa till eventuella krav 
från BBR eller dylikt. För varje kategori kommer de olika materialen betygsättas. Dessa betyg 
sammanställs sedan i bilaga A2 det även framgår hur vi valt att värdera de olika kategorierna 
sinsemellan. 
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Brandskydd 
Enligt BBR: Taktäckningsmaterial har klassbeteckningen B(roof). För ytskikt är klass A1 det högsta 
kravet och klass E det lägsta. Eftersom vårt kökstak ligger på lägre höjd än huvudtaket och 
intilliggande fasad måste taktäckningsmaterialet, för kökstaket, vara obrännbart enligt BBR 5:536. 
Enligt 5:62 ska taktäckningen utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt 
att taktäckningen endast kan ge ett begränsat bidrag till branden.  Tillsammans med föregående krav 
(5:536) innebär detta att vårt taktäckningsmaterial för kökstaket måste vara obrännbart. Det bör 
utformas med material av klass A2-s1,d0 där s1 innebär att byggnadsdelen får ange mycket 
begränsad mängd med brandgaser och d0 att brinnande droppar/partiklar ej får avges från 
byggnadsdelen.  

Sammanfattningsvis: kökstaket ska vara obrännbart (klass A2-s1,d0). Huvudtaket bör ha klass B(roof). 

Klassning av material:  

Tegel är närmast obrännbart och har väldigt bra brandskydd. Detta eftersom teglet redan vid 
tillverkning bränns i ca 1000 grader Celsius. Det avges heller inga giftiga ångor vid brand, till skillnad 
från till exempel ytbehandlat trä. Sammantaget är tegel det bästa valet gällande brandskydd. 
(Tegelinformation, 2012) 

Betong har en god beständighet mot brand (Riksantikvarieämbetet betong, 2009). 

Plåt- och aluminiumtak, har inte lika bra brandskydd som tegel och betong. Brandskyddet är 
visserligen betydligt bättre än för trä, men plåttak blir väldigt varma vid brand, detta gör att plåttak 
kan förlora form och hållfasthet och att det leds värme väldigt bra, vilket inte är önskevärt vid brand. 

Betyg: Betongpannor 5 Tegelpannor 4 
 Aluminiumtak 3 

Snöavrinning 
Det står inget specifikt i BBR om snöavrinning på tak, endast om vikten av snörasskydd. Det bedöms 
dock inte vara aktuellt i detta fall på grund av liten risk för personskador från just snöras.  

Plåttak är närmast självrensande från snö, det vill säga de har bra snöavrinning. Både tegel- och 
betongtakpannor har bra snöavrinning, men betongen har dock bättre än teglet. För både teglet och 
betongen är snöavrinningen bäst då de är helt nya. När takpannorna blir äldre kan det börja växa och 
mossa som rent allmänt försämrar snöavrinningen. Dock växer det inte mossa på ytbehandlade 
betongtakpannor varför dessa har bättre snöavrinning än tegeltakpannor.  

Sammanfattningsvis: Plåt har bäst snöavrinning, följt av betongtakpannor och sist tegelpannor (Din 
byggare, 2011). 

Betyg: Betongpannor 3 Tegelpannor 4 
 Aluminiumtak 5 

Livslängd 
Enligt takentreprenör Jönssons tak och bygg har tegel en livslängd på över 60 år medan 
betongtakpannor har ca 40 års livslängd.   
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För plåttak är det mer svårbedömt. Beroende på vilka källor som använts kan livslängd för plåttak 
beräknas till 20-100 år. Bedömningen från vår sida är att livslängden är ungefär 30 år. Att det finns så 
många olika uppgifter på plåttaks livslängd beror delvis på vad man menar med livslängd. Vissa 
räknar livslängden tills man måste byta tak, andra till när man måste göra omfattande underhåll till 
exempel. 

Betyg: Betongpannor 3 Tegelpannor 5 
 Aluminiumtak 2 

Estetik 
De estetiska krav vi ställer på taket är att taket, som är ett sadeltak, ska passa med huset som i övrigt 
har en klassisk stil. Fasaden kommer troligtvis (vi ska ju inte föregå materialvalet för fasaden), vara av 
träpanel. Vi vill inte ha ett tak som sticker ut. 

Vår bedömning är att tegeltakpannor har bäst estetik, sedan betongtakpannor och sist plåttak. Detta 
eftersom att takpannor är mer klassiskt till träfasad och att tegel- är vackrare än betongtakpannor.  

Betyg: Betongpannor 5 Tegelpannor 3 
 Aluminiumtak 2 

Investeringskostnad 
Följande prisuppgifter är alla hämtade från Bygganalys lilla prisbok 2011 och hänsyn har inte tagits till 
arbetskostnader. 

Betongtakpannorna (standardbetongtakpannor) kostar ungefär 245 kr/kvm. 

Tegelpannor(enkupiga, falsade) kostar ungefär 150 kr/kvm. 

Plåttak (profilerad plåt på takåsar) kostar ungefär 153 kr/kvm. 

Betyg: Betongpannor 1 Tegelpannor 4 
 Aluminiumtak 4 

Tyngd 
Tegel: ca 35 kg/kvm (Monier, tegel, 2012). 

Betongtakpannor: ca 50 kg/kvm (Monier, betong, 2012). 

Aluminiumtak: 2 kg/kvm (Din byggare, 2011). 

En fördel med tegeltakpannor jämfört med andra typer av takpannor, till exempel betong, är att de 
väger mindre. Plåttaket är självklart avsevärt mycket lättare än takpannor och det är också en av de 
största fördelarna med plåttak. Därför byggs ofta förrådsbodar och andra mindre byggnader med 
plåttak.  

Betyg: Betongpannor 2 Tegelpannor 1 
 Aluminiumtak 5 
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Miljöbedömning 
Miljöbedömningen baseras helt på miljöbedömningar gjorda av Sundahus. Sundahus är ett företag 
som gör miljö- och hälsovärderingar åt framförallt bygg- och fastighetssektorn.  

Tegel (tegelpanna, enkupig E13): bedömning A (bästa betyg). 

Betong (betongtakpanna ytbehandlad): bedömning A 

Plåttak (Plåttak täckfärg metall): bedömning C, orange pil. 

Följaktligen är tegel- och betongtakpannor ett väldigt bra val när det gäller miljöpåverkan, 
tegelpannorna är dock lite bättre än betongpannorna varav teglet får ett bättre betyg. Plåttaket ges 
lägsta betyg i vår betygsskala från 1 till 5.  

Betyg: Betongpannor 5 Tegelpannor 4 
 Aluminiumtak 1 

Fuktskydd 
Reglerna enligt BBR 6:5: ställer krav på högsta tillåtna fukttillstånd för material som används i 
byggnader. Detta för att materialets avsedda egenskaper ska uppfyllas och bibehållas. Vid 
bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd utgår man ifrån det kritiska fukttillståndet för respektive 
material och dess användning. De kritiska fukttillstånden är bland annat satta för att minska risken 
för mögel och bakterier på och i material, men även andra egenskaper kan behöva undersökas 
beroende på materialets användning.  

Enligt BBR 6:5:1 ska byggnader uppföras så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 
olägenheter och mikrobakteriell tillväxt som kan påverka människans hälsa.  

För yttertak gäller enligt BBR 6:5325 att hänsyn bör tas till dels taklutningen och dels till att vissa 
taktäckningsmaterial kan skadas av isbildning.  

Taktäckningsmaterialet (tillsammans med underlagstäckningen) har till uppgift att leda bort 
regnvatten. Vid slagregn finns risk för att vattnet kommer in under takpannorna, då ska vattnet ledas 
bort av underlagstäckningen (Fuktsäkerhet, 2012).  

Tak med bra lutning ger bättre skydd mot nederbörd och fukt än tak med svag lutning, detta 
eftersom det blir svårare att leda bort vattnet.  

Betongtakpannor ger ett tätare tak än med dito gjorda av tegel. Detta beror främst på högre 
måttnoggrannhet och att betong är ett tätare material. Generellt gäller för plåttak att skarvarna är de 
svaga punkterna och svåra att skydda mot fukt.  Vid profilerat plåttak finns risk för kapillärsugning vid 
skarvarna, men med speciell sidoöverlapp kan man förhindra detta.  

När det gäller takpannor ger de falsade takpannorna bättre skydd än de ofalsade, eftersom tätheten 
ökar. Svagheten för takpannor är att det kan tränga in vatten vid slagregn.  Eftersom tegel har större 
porvolym och större porer och därmed snabbare kapillärsugning än betong, drar vi slutsatsen att 
betong är bättre ur fuktskyddssynpunkt. Dessutom har tegel högre ånggenomsläpplighet än betong 
(Nevander, Elmarsson, 2006). 
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Vår bedömning, grundat av ovanstående, är att takpannor, både betong och tegel, är bättre ur 
fuktsynpunkt än plåttak.  

Betyg: Betongpannor 3 Tegelpannor 4 
 Aluminiumtak 2 

Frostbeständighet 
Aluminium påverkas inte av låga temperaturer och har således en god frostbeständighet 
(Riksantikvarieämbetet aluminium, 2009). 

Betongen har dålig frostbeständighet, framförallt då den är starkt fuktig med vattenfyllda sprickor 
samtidigt som temperaturen växlar mycket. I marina miljöer finns även risk för saltsprängning 
(Riksantikvarieämbetet betong, 2009). Även för tegel är frostbeständigheten mindre god. Om 
hålrummen i teglet är mättade med vatten kan teglet sprängas sönder genom frysning. Eftersom 
tegel är ett poröst material kan det innehålla en betydande del vatten (Riksantikvarieämbetet tegel, 
2009). 

Betyg: Betongpannor 2 Tegelpannor 2 
 Aluminiumtak 5 

Möjlighet att gå på tak 
Det är viktigt, framförallt ur underhållssynpunkt, att man kan gå på taket utan att riskera sin egen 
säkerhet eller förstöra taktäckningsmaterialet.  När vi satt betyg i denna kategori har vi tänkt att 
ingen av de aktuella materialen kan få en 5a i betyg eftersom inget av materialen är lika bra och 
säkert att gå på som t.ex. takpapp.  

För takpannor, betong och tegel bör man vara noga med att trampa på rätt ställe för att inte förstöra 
takpannorna. Däremot har man inte samma möjlighet att gå på plåttak eftersom det lätt bucklas.  
Därför är det viktigt att man vid läggning av plåttak planerar, så att man hela tiden har något att stå 
på, t.ex. bärreglar eller stege eftersom själva plåttaket ofta inte är hållfast nog att stå på.  

Betyg: Betongpannor 3 Tegelpannor 3 
 Aluminiumtak 1 

Beständighet 
Med kravet ”beständighet” avses främst beständighet mot kemisk nedbrytning, det vill säga inte mot 
frost, brand eller annat. 

Aluminium har god beständighet i de flesta atmosfäriska förhållanden och i vatten. Dock kan det 
uppstå problem vid angrepp av starka syror och baser(Riksantikvarieämbetet, aluminium, 2009).  

Betong har normalt sätt god beständighet mot vatten och svaga syror. Däremot är beständigheten 
sämre mot starka syror(Riksantikvarieämbetet, betong, 2009).    

Tegel däremot har till skillnad från de övriga två materialen väldigt bra beständighet. Teglet är 
okänsligt för kemisk nedbrytning och är ett stabilt material ur 
åldringssynpunkt(Riksantikvarieämbetet, tegel, 2009).  
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Sammantaget gör vi bedömningen att tegeltak har bäst beständighet, att aluminiumtak inte har lika 
bra och betongtak sämst beständighet av de tre materialen. 

Betyg: Betongpannor 3 Tegelpannor 5 
 Aluminiumtak 4 

Valt material: Tegelpannor 
Valet föll på 1-kupig falsade tegelpannor med klassisk naturröd färg. Produkten heter ”Bender, 
Lertegel Hansa, Falsat”. Den har en vikt på 39 kr/kvm och kräver en taklutning på minst 14 grader 
(Benders, 2012). Husets tak har en lutning på 27 grader vilket alltså är tillräckligt. ”Lertegel Hansa” 
läggs med läktavstånd 330 millimeter. 
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Bilaga A2: Materialval taktäckningsmaterial, sammanställning

Investeringskostnader
Material á-pris Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor 245 Priser taktäckning, bilda 1
Betongtakpannor 150 Priser taktäckning, bilda 4
Aluminiumtak 153 Priser taktäckning, bilda 4

Miljöbedömning
Material Bedömning Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor A, vit pil Sundahus 5
Betongtakpannor A, gul pil Sundahus 4
Aluminiumtak C Sundahus 1

*A är bäst, E är sämst. Vit pil är bättre än gul pil

Snöavrinning
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor Bra snöavrinning www.dinbyggare.se 3
Betongtakpannor Snön rasar av snabbt, bättre än tegel www.dinbyggare.se 4
Aluminiumtak Självrensande från snö www.dinbyggare.se 5

Estetik
Material Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor Egen bedömning 5
Betongtakpannor Egen bedömning 3
Aluminiumtak Egen bedömning 2

Brandskydd
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor Närmast obrännbart http://www.raa.se/cms/materialguiden 5
Betongtakpannor God beständighet mot brand http://www.raa.se/cms/materialguiden 4
Aluminiumtak Inte lika bra skydd som övriga http://www.raa.se/cms/materialguiden 3

Beständighet
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor Mycket beständigt och stabilt http://www.raa.se/cms/materialguiden 5
Betongtakpannor God beständighet, sämre mot syror än aluminium http://www.raa.se/cms/materialguiden 3
Aluminiumtak God beständighet i de flesta förhållandena http://www.raa.se/cms/materialguiden 4

Frostbeständighet
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor Dålig frostbeständighet http://www.raa.se/cms/materialguiden 2
Betongtakpannor Dålig frostbeständighet, främst då den är fuktig http://www.raa.se/cms/materialguiden 2
Aluminiumtak Påverkas ej av låga temperaturer http://www.raa.se/cms/materialguiden 5

Tyngd
Material Vikt/kvm tak Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor 35 www.monier.se 2
Betongtakpannor 50 www.monier.se 1
Aluminiumtak 2 www.dinbyggare.se 5

Livslängd
Material År Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor 60 www.j-takbygg.se 5
Betongtakpannor 40 www.j-takbygg.se 3
Aluminiumtak 30 www.dinbyggare.se 2
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Möjlighet att gå på taket
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor Bra så länge man trampar på rätt ställen Egen bedömning 3
Betongtakpannor Bra så länge man trampar på rätt ställen Egen bedömning 3
Aluminiumtak Undvik att gå på www.dinbyggare.se 1

Fuktskydd
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegeltakpannor Bra, tegel har snabbare kapillärsugning än betong Fukthandboken 3
Betongtakpannor Bra, betong är tätare än tegel Fukthandboken 4
Aluminiumtak Bra, skarvarna är svaga punkterna Fukthandboken 2
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Materialval, taktäckning. Viktning av betyg

Material Tegeltakpannor Betongtakpannor Plåttak (aluminium)
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Investeringskostnad 0,12 1 0,12 4 0,48 4 0,48
Estetik 0,15 5 0,75 3 0,45 2 0,3
Brandskydd 0,1 5 0,5 4 0,4 3 0,3
Miljöbedömning 0,12 5 0,6 4 0,48 1 0,12
Livslängd 0,05 5 0,25 3 0,15 2 0,1
Möjlighet att gå på tak 0,04 3 0,12 3 0,12 1 0,04
Snöavrinning 0,11 3 0,33 4 0,44 5 0,55
Beständighet 0,1 5 0,5 3 0,3 4 0,4
Frostbeständighet 0,08 2 0,16 2 0,16 5 0,4
Tyngd 0,05 2 0,1 1 0,05 5 0,25
Fuktskydd 0,08 3 0,24 4 0,32 2 0,16
Summa 1 3,67 3,35 3,1

Vårt val av taktäckningsmaterial är tegeltakpannor.

BILAGOR Grupp 32.  
Andersson-Vass, Berzell

Page 9 of 108



Bilaga A3. Materialval Fasad 

Material att undersöka: 
Träpanel, stående, lockläkt gran (mer utförligt specificerat längre ned i dokumentet).  

Tegel (fasadtegel, ej tegelstomme).  Borstat på tvären, för att fasaden ska få ”liv”. Täta och tunna 
spår i det bruna teglet.  

Puts, hydrauliskt bindemedel.  

Det material vi väljer kommer att specificeras under rubriken ”Valt material”.  

Krav/kategorier 
• Estetik 
• Underhåll 
• Investeringskostnad 
• Brandskydd 
• Fuktskydd 
• Miljöbedömning 
• Livslängd 
• Frostbeständighet 
• Beständighet (mot biologisk och kemisk nedbrytning) 
• Känsla  

Underhåll 
För en träfasad är underhållet väldigt viktigt och man bör se över fasaden med jämna mellanrum. 
Framförallt handlar det om att tvätta och måla om fasaden, men skulle någon panel vara trasig så bör 
denna bytas ut direkt. Underhållet av fasaden är viktigt av flera skäl, dels av estetiska skäl och dels av 
tekniska skäl. En träfasad med flagnad färg som är blekt efter år av solsken ser inte lika stilig ut som 
den gjorde nymålad. Viktigaste anledningen till att man målar om, är dock de tekniska skälen. 
Färgskiktet skyddar virket mot både nedbrytande UV-strålning och att träet suger åt sig fukt. En 
träfasad behöver underhållas för att inte fuktskadas. Mer att läsa om fuktskador finns under 
katergorin ”Beständighet”. 

Hur ofta en träfasad behöver underhållas är varierande och beror både på klimatet och på 
ytbehandlingssystemet. För en täckmålad träpanelfasad behövs underhåll ungefär vart tionde år 
medan en oljad eller klarlackad träfasad kräver underhåll vart fjärde år. (Träguiden, 2012)   

För en putsad fasad är underhållet viktigt för att minska risken för fuktskador. Fasader av puts är 
känsliga för fukt och risken för fuktskador ökar vid skador i putsen. Därför är det viktigt att man 
underhåller fasaden och reparerar skador omgående. (Anticimex, 1, 2012) 

En tegelfasad är närmast underhållsfri. Själva tegelstenarna behöver inget underhåll, däremot 
behöver fogarna underhållas ungefär vart trettionde år.  Om fasaden är regnutsatt kan nämligen 
fogarna lakas ur. Om så sker riskerar fogmassan att ansamlas i botten av luftspalten, som är bakom 
skalmuren, och försvåra för vattnet att rinna undan. (Stockholms läns museum, tegel, 2012)   
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Betyg: Tegel 5  Trä 2  Puts 2 

Livslängd 
Livslängden är ett relativt begrepp eftersom den beror på i fall man räknar med underhåll och 
eventuell renovering av fasaden. Därför kommer vi inte ta alltför stor hänsyn till livslängden i vårt 
materialval.  

För tegel är livslängden omtvistad. Tegelstenarna/pannorna kräver inget underhåll och har en lång 
livslängd. Dock kommer de till slut se så pass gamla och slitna att det krävs ett byte även fast de rent 
tekniskt fortfarande fyller en funktion.  Ibland anges teglets livslängd till 100 år, men ofta håller teglet 
hela husets livslängd. (Wahlgren, 2009) 

En putsad fasad har en livslängd på ungefär 50 år med normalt underhåll. (Stockholms läns museum, 
puts, 2012)   

För träpanelfasader är det svårt att noga bestämma livslängd. Livslängden påverkas av virkeskvaliten, 
underhållsintensiteten, färgtyp, klimatet och hur utsatt fasaden är för regn och sol. För normalt 
underhåll bedöms livslängden till 30-50 år. (Fastighetsbyrån, 2011) 

Betyg: Tegel 5  Trä 2  Puts 3 

Beständighet (mot biologisk och kemisk nedbrytning) 
För trä beror beständigheten på träslaget, om det är kärnved eller splintved och hur virket är 
impregnerat. Rent generellt har splintveden låg beständighet och kärnveden hög beständighet. I 
oskyddat tillstånd har trä dålig beständighet och är känsligt för angrepp av missfärgande svampar och 
rötsvampar. Risken för svampangrepp ökar med fuktkvoten och därför är det viktigt med fuktskydd. 
Förutom svampar riskerar även virket att angripas av skadeinsekter (såsom husbock och trägnagare). 
Precis som svamparna trivs skadeinsekterna bäst i fuktigt och varmt klimat vilket ökar vikten av att 
undvika fuktskador. Därutöver har trä ganska dålig beständighet mot ljus. Solens UV-strålning bryter 
ned ligninet i virket vilket resulterar i en med tiden allt gråare färg. Däremot har trä god beständighet 
mot kemikalier och klarar relativt bra av syror med pH>2 och baser med pH<10. (Träguiden, 2012), 
(Riksantikvarieämbetet, tegel 2009) 

Om putsen har ett hydrauliskt bindemedel, t.ex. cement, får putsen en god beständighet eftersom 
cement har god beständighet. Dock påverkas putsen negativt av sura angrepp vilka kan leda till bland 
annat karbonatisering. (Byggnadsmaterial, Burström) 

Betyg: Tegel 5  Trä 1  Puts 3 

Brandskydd 
I BBR finns krav för brandskydd: 

Enligt 5:55 får fasadbeklädnaderna endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning vid brand 
så att möjligheten till utrymning och brandsläckning är tillfredställande. Fasadbeklädnader bör 
uppfylla kraven för klass D-s2,d2. (klass A är högst, E är lägst). S2 innebär att byggnadsdelen får avge 
begränsad mängd med brandgaser, d2 betyder att det inte finns något krav på begränsning av 
brinnande droppar och partiklar.  
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Enligt 5:22 tillhör vårt småhus (två våningar) byggnadsklass Br2 och det innebär enligt 5:552 att 
ytterväggarna bör utformas så att brandspridningen begränsas och att fasadbeklädnader bör uppfylla 
kraven för klass D-s2, d2.  

Obehandlat trä antänds väldigt lätt och har brandklass D-s2, d0, men genom att brandimpregnera 
träet kan man nå brandklass B eller C. (Institutet för träteknisk forskning, 2003) 

Tegel kan inte brinna eftersom det bränns redan vid tillverkningen i cirka 1000 grader Celsius. Tack 
vare sin vikt och den höga värmeackumuleringen tränger värmen från en brand inte särskilt snabbt 
igenom en tegelvägg. Dessutom förlorar inte tegelväggen sin hållfasthet vid låga temperaturer utan 
först vid ungefär 400 grader. Inga giftiga ångor avges heller vid brand, till skillnad från till exempel 
ytbehandlat trä. Sammantaget är tegel det bästa valet gällande brandskydd. (Tegelinformation, 2012) 

Även en putsfasad har bra brandskydd, dels eftersom puts bränns vid tillverkningen.  

Betyg: Tegel 5  Trä 2  Puts 3 

Frostbeständighet: 
Tegel kan skadas av frost om vatten tar sig in i teglet och sedan fryser till, dessutom är tegel ett 
poröst material. Tegel är alltså känsligt för frostsprängning. (Riksantikvarieämbetet, tegel 2009) 

För puts är porstrukturen väldigt viktig för dess frostbeständighet. För att få en puts med bra 
frostbeständighet måste putsen innehålla runda luftporer som förblir luftfyllda även då putsen är 
kapillärmättad, detta eftersom vattnet måste ges utrymme att expandera då den omvandlas till 
iskristaller. För att uppnå detta är det väldigt noga hur man applicerar putsen på väggen och hur 
länge den får torka. (Balksten, 2005) 

Rent generellt har puts med hydrauliskt bindemedel bättre frostbeständighet än puts med icke 
hydrauliskt bindemedel. (Balksten, 2005)  

Trä är generellt sätt frostbeständigt men blir sprödare vid låga temperaturer vilket påverkar 
hållfastheten negativt. (Riksantikvarieämbetet, tegel 2009) 

 Betyg: Tegel 1  Trä 5  Puts 3 

Fuktskydd 
Tegelfasader står emot fukt bra.  Det som kan orsaka fuktskador är om murbruket lakas ur och 
ansamlas i luftspalten så att vatten inte kan rinna undan eller om fasaden på annat sätt har gått 
sönder. (Anticimex, 2, 2012) 

Träfasader behöver målas om med jämna mellanrum. Utan färgen är träfasaden mycket utsatt för 
fukt. Utan färgen står trä inte emot fukt lika bra som tegel och puts. (Anticimex, 3, 2012) 

Putsfasader kan vara mycket känsliga för fukt och problemen kan bli omfattande. Det går inte att 
åtgärda eventuella fuktskador inifrån, utan man måste riva bort putsen och den utvändiga 
isoleringen för att kunna åtgärda eventuella fuktskador, vilket blir en dyr affär. Skadorna är svåra att 
upptäcka tidigt eftersom det inte är själva putsen som drabbats utan vägglagren innanför. Vattnet 
tränger in genom otätheter i putsen. Luftspalt är att rekommendera för att skydda mot fuktskador. 
(Anticimex, 1, 2012) 
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När slagregn träffar en putsfasad kommer först allt vatten sugas in i putsen. För fasadputs är det ur 
fuktteknisk synvinkel därför avgörande vilket underlag det är. Ett finporöst material, exempelvis 
lättbetong, kan kapillärt suga vatten från putsen även efter regnet upphört. Ett grovporöst material 
kan däremot bara suga vatten då det regnar, därmed går uttorkningen snabbare för det grovporösa 
materialet.  

För fasad med träpanel är det viktigt med luftspalt bakom träpanelen eftersom vatten ganska lätt 
tränger igenom fogarna. Däremot står träpanelen emot slagregn bra. Träpanel med luftspalt bakom 
tätar enligt tvåstegsprincipen och vatten hindras från att tränga in till den innanför liggande delen av 
väggen.  

Skalmurar, exempelvis av tegel, absorberar allt slagregn som senare avdunstar vid torrperioder. 
Därför byggs ytterväggen med luftspalt mellan skalmuren och inre delen av väggen. 

Styckena ovan har Fukthandboken (Nevander, Elmarsson, 2006) som källa.  

Vår bedömning, med ovanstående som grund, är att tegelfasaden ger bäst fuktskydd och att 
putsfasaden ger det sämst skydd. Att putsfasaden klassas som sämst beror främst på svårigheten att 
upptäcka eventuella fuktskador och det omfattande och kostsamma ingrepp i fasaden som sedan 
följer.   

Betyg: Tegel 5  Trä 4  Puts 2 

Miljöbedömning 
Miljöbedömningen baseras helt på miljöbedömningarna gjorda av Sundahus.  

• Tegel (Röd haga fasadtegel, borstad): 

Miljöbedömning A, vit pil.  

• Träpanel (planhyvlad furu, brandimpregnerad): 

Miljöbedömning B, gul pil 

• Puts (fasadputs 10): 

miljöbedömning B, gul pil. 

Som synes har dessa tre samma miljöpåverkan, dock bör man ha i åtanke att det är annat som 
påverkar än själva materialet. För träfasaden tillkommer effekten av målarfärgen och eventuell 
impregnering, medan det för tegelfasaden även bör tas hänsyn till vilket murbruk man använder. Vi 
har dock inte tagit hänsyn till alla dessa parametrar. 

Betyg: Tegel 5  Trä 3  Puts 3 

Estetik 
De krav vi har på fasaden när det gäller estetiken är främst att det ska vara ett naturligt utseende 
som inte sticker ut. Vi vill samtidigt att fasaden ska vara ”varm” och ”levande”. Därtill är samspelet 
med taket viktigt. Vi valde i materialvalet för taktäckningsmaterialet ett tak med tegelpannor, vanlig 
tegelfärg.   
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Med dessa estetiska mål i åtanke är vi av den åsikten att träpanelen är den mest lämpade. Detta till 
stor för dess naturliga utseende och att den passar bra ihop med tegeltaket. En tegelvägg 
tillsammans med ett tegeltak vore enligt vår uppfattning alltför mycket tegel. Därför placeras teglet 
på sista plats i denna kategori. 

Betyg: Tegel 2  Trä 5  Puts 4 

Investeringskostnad 
Använder oss av ”Bygganalys lilla prisbok”, 2011. Priser för fasadbeklädnaden är: 

• Fasadtegel (Fasadtegel Tj 120, beklädnadsmurning)  1450kr/kvm 
• Träpanel (Lockpanel Tj 22 inkl. målning)  865 kr/kvm 
• Puts (fasadputs i mönster)   1130 kr/kvm 

Betyg: Tegel 1  Trä 5  Puts 3 

Känslan 
Vilken känsla en fasad ger beror dels på hur levande den känns, men också värmelagringen. Det är, 
enligt vår åsikt, önskvärt med en varm fasad att luta sig mot under sommaren.  

Med dessa krav i åtanke är vi av den åsikten att tegelfasaden är det bästa valet.  Det eftersom en 
tegelvägg har god värmelägraring och en behaglig yta. Dessutom ger den ett levande och robust 
intryck. Sist placerar vi träpanelen i denna kategori, främst eftersom träpanelen inte värms upp lika 
mycket som de andra materialen under sommaren.  

Betyg: Tegel 5  Trä 3  Puts 4 

Valt material 
Vi väljer träpanelfasad. Här har vi valt en stående lockläktpanel av gran med jämnt avstånd mellan 
botten- och lockbräda. Den lockläkt vi använder är en med finsågad yta, 16x45 mm, sort G4-0 
(fyrsidig sortering, högsta klass på virket).  

Att vi använder gran istället för furu är främst för att granens splint tar upp vatten långsammare än 
furu vilket gör den mer beständig.  
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Bilaga A4. Materialval, fasad. Sammanställning av resultat 

Miljöbedömning
Material Bedömning* Källa Vårt betyg
Tegelfasad A, vit pil Sundahus 5
Träpanel B, gul pil Sundahus 3
Puts B, gul pil Sundahus 3

*A är bäst, E är sämst. Vit pil är bättre än gul pil

Fuktskydd
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegelfasad Bra så länge fasaden  Fukthandboken, anticimex 5
Träpanel Bra, men krävs undeFukthandboken, anticimex 4
Puts Dåligt, svårt att uppt  Fukthandboken, anticimex 2

Estetik
Material Källa Vårt betyg
Tegelfasad Egen bedömning 2
Träpanel Egen bedömning 5
Puts Egen bedömning 4

Investeringskostnader
Material kr/kvm Källa Vårt betyg
Tegelfasad 1450 Bygganalys lilla prisbok 1
Träpanel 865 Bygganalys lilla prisbok 5
Puts 1130 Bygganalys lilla prisbok 3

Brandskydd
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegelfasad Närmast obrännbartwww.tegelinformation.se 5
Träpanel För behandlat trä: br    www.brandskyddatra.info 2
Puts Bättre än trä, sämre  Egen bedömning 3

Underhåll
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegelfasad Närmast underhållsf www.stockholmslansmuseum.se 5
Träpanel Ommålning och tvät   www.tragudien.se 2
Puts Bristande underhåll   www.anticimex.com 2

Livslängd
Material Livslängd, år Källa Vårt betyg
Tegelfasad 100 www.byggnadsvard.se 5
Träpanel 30-50 www.fastighetsbyran.se 2
Puts 50 www.stockholmslansmuseum.se 3
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Beständighet (biologisk och kemisk nedbrytning)
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegelfasad Mycket god beständhttp://www.raa.se/cms/materialguiden 5
Träpanel Dålig beständighet, m   www.traguiden.se 1
Puts God beständighet Byggnadsmaterial (Burström) 3

Frostbeständighet
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Tegelfasad Poröst material, kän   http://www.raa.se/cms/materialguiden 1
Träpanel God frostbeständighhttp://www.raa.se/cms/materialguiden 5
Puts Frostbeständigheten     http://publications.lib.chalmers.se 3

Känsla
Material Källa Vårt betyg
Tegelfasad Egen bedömning 5
Träpanel Egen bedömning 3
Puts Egen bedömning 4
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Materialval, fasaden. Viktning av betyg

Material Tegelfasad Träpanel Puts
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Miljöbedömning 0,05 5 0,25 3 0,15 3 0,15
Fuktskydd 0,1 5 0,5 4 0,4 2 0,2
Estetik 0,2 2 0,4 5 1 4 0,8
Investeringskostnad 0,16 1 0,16 5 0,8 3 0,48
Brandskydd 0,09 5 0,45 2 0,18 3 0,27
Underhåll 0,08 5 0,4 2 0,16 2 0,16
Livslängd 0,05 5 0,25 2 0,1 3 0,15
Beständighet (kemisk och biologisk nedbrytning) 0,06 5 0,3 1 0,06 3 0,18
Frostbeständighet 0,15 1 0,15 5 0,75 3 0,45
Känsla 0,06 5 0,3 3 0,18 4 0,24
Summa 1 3,16 3,78 3,08

Vårt val av fasadmaterial är således Träpanel.
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Bilaga A5 Materialval. Köksgolv 

Material att undersöka 
Massiv björk, naturoljebehandlat. 

Linoleumgolv. 

Klinker (tätsintrad). 

Det material vi väljer kommer att specificeras under rubriken ”Valt material”.  

Krav/kategorier 
• Estetik 
• Underhåll 
• Investeringskostnad 
• Livslängd 
• Fuktskydd 
• Miljöbedömning 
• Beständighet 
• Halkrisk 
• Städbarhet 
• Hårdhet 
• Värmebehaglighet 
• Underhåll 

Underhåll 
Trägolvet: ”Kräver periodiskt underhåll för att behålla sin lyster” (Golvbranschen, trägolv, 2011). 
 
Linoleumgolv kan underhållas med medel som återställer golvets lyster och finish (Golvbranschen, 
linoleumgolv, 2011).  

Klinker: ”Tätsintrade plattor eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas” (Byggkeramik rådet, 
2012) 

Betyg:  Massiv björk 2  Linoleumgolv 4
  Klinker 5 

Städbarhet 
För björkgolvet gäller: ”Torra städmetoder såsom dammsugning är att föredra. Fukttorkning med 
en hårt urvriden skurduk kan göras vid behov. I vattnet tillsätts med fördel en återfettande golvsåpa. 
En återfettande golvsåpa har en fetthalt på 20-30 % och skall ej jämföras med vanlig gul- eller 
grönsåpa” (Golvbranschen, trägolv, 2011). 

Linoleumgolv kan städas med både våta och torra metoder (Golvbranschen, linoleumgolv, 2011). 

På klinker kan man använda de flesta rengöringsmedel.  Bra att testa lite först för att vara säker 
(Byggkeramik rådet, 2012). 

BILAGOR Grupp 32.  
Andersson-Vass, Berzell

Page 18 of 108



Betyg:  Massiv björk 2  Linoleumgolv 4
  Klinker 5 

Livslängd 
Livslängden styrs ofta av estetiska faktorer och inte efter hur länge materialen håller. Massiva trägolv 
har en lång livslängd eftersom de kan slipas om några gånger, livslängden anges oftast som 60 år 
(Fastighetsbyrån, 2011). 

Linoleummattan är slitstark och kan dessutom ”självläka” vid mindre skador. Dock riskerar den ett 
tristare utseende efter några decennier. En vanlig livslängd är 15-20 år (Fastighetsbyrån, 2011). 

Klinker håller väldigt länge, oftast längre än huset det är placerat i (Fastighetsbyrån, 2011). 

Betyg:  Massiv björk 4  Linoleumgolv 3
  Klinker 5 

Fuktskydd (både skydd mot underliggande material och för golvmaterialet) 
Enligt BBR skall ”byggnader utformas så att skador, mikrobiell tillväxt, elak lukt eller andra hygieniska 
olägenheter till följd av byggfukt eller inträngande fukt inte uppkommer”. 

Enligt allmänt råd i BBR 6:533 ska rum som kan tänkas utsättas för vattenstänk och våtrengöring ha 
ett vattenavvisande golv. Under diskmaskinen ska golvet vara vattentätt, men om golvet inte är det 
går det att lösa med en vattentät matta just där. Det är såklart lättare, och även säkrare, om hela 
golvet är vattentätt varpå vattentät matta inte behövs användas. 

Klinkers är vattentätt och passar därför för ställen där golvet kan bli blött. Linoleum är vattentätt 
men tål inte att vara blött längre tid. Däremot kan det torka ut eventuell fukt från bjälklaget. Därför 
bör linoleum vara ett bra alternativ för kök ur fuktsynpunkt eftersom vatten sällan ansamlas lång tid 
på köksgolv. Trägolvet är inte bra ur fuktsynpunkt eftersom det sväller och krymper med ändrad 
fuktkvot vilket leder till springor mellan brädorna. Detta gör att fukt riskerar att tränga in och hamna 
mellan golv och undergolv, vilket kan leda till mikrobiell tillväxt och att andra olägenheter 
uppkommer (Backman, 2009). 

Betyg:  Massiv björk 2  Linoleumgolv 4
  Klinker 5 

Investeringskostnad 
Björkgolv finns inte med i Lilla prisboken varför vi använder värdet för 22 mm tjockt ekträgolv. För 
ekträgolv är investeringskostnaden 600 kr/kvm (Lilla prisboken 2011). 

För de övriga materialen är investeringskostnaderna följande, enligt Bygganalys lilla prisbok 2011: 

• Linoleum 230 kr/kvm. 
• Klinker 1100 kr/kvm. 

Betyg:  Massiv björk 3  Linoleumgolv 5
  Klinker 1 
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Beständighet 
Trägolvet kommer att ändra färg med tiden och gå från sandgult till mer ljusgult. Trägolv kan bli 
repiga men å andra sidan går de att slipa ner om ytan missfärgas eller får stora repor. Klinkers har bra 
beständighet men går inte att laga så lätt om de går sönder. Linoleumgolvet är tåligt men skadas 
lättare än klinkers (Sättare, 2012). 

Betyg:  Massiv björk 4  Linoleumgolv 4
  Klinker 4 

Halkrisk 
Vår bedömning är att klinkergolv har mycket hög halkrisk och dess hårda yta ger ett hårt fall. Oljade 
trägolv kan även de vara ordentligt hala. Linoleumgolv däremot har minst halkrisk av dessa tre 
material och ges därför högst betyg. 

Betyg:  Massiv björk 3  Linoleumgolv 4
  Klinker 1 

Hårdhet 
Hårdheten är ett mått på ett materials förmåga att motstå laster på små ytor. Därför testas oftast 
hårdhet genom att slå med något hårt mot materialet som ska undersökas. Sedan mäts 
intrycksdjupet. Brinellskalan mäter hårdhet hos träslag (Burström, 2007). 

Björk är ett av de mjukare träslagen med en brinellhårdhet på 2.6 vilket kan jämföras med lönn 4.8 
och ek 3.7 som är två av de hårdare träslagen (Beijer byggmaterial, 2012). 

För de andra materialen finns inga värden att  tillgå varför vi har betygsatt dem efter egen 
bedömning. Linoleum bedömmer vi vara ganska hårt och tåligt. Som vi tidigare nämnt har linoleum 
även en självläkande förmåga.  

Klinkers är stenhårt och ges följaktligen högst betyg i jämförelse med de övriga. 

Betyg:  Massiv björk 2  Linoleumgolv 4
  Klinker 5 

Värmebehaglighet 
Viktiga parametrar för hur varmt ett golv upplevs är golvmaterialet värmekonduktivitet, densitet och 
värmekapacitet. Värmetrögheten, 𝑏 = �𝑐 × 𝜌 × 𝜆, är ett bra mått på hur behagligt golvet upplevs ur 
värmesynpunkt. Ju högre värde desto kallare upplevs golvet, och därmed mindre behagligt 
(Burström, 2007). 

 𝑐 

𝐽 (𝑘𝑔 × 𝐾)⁄  

𝑝           

𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝜆         

𝑊 (𝑚 × 𝐾)⁄      

𝑏 
𝐽 (𝑚2 × 𝐾 × √𝑠)⁄  

Trä 1600  500 0,13 323 

Linoleum 1400 1200 0,17 534 

Klinker 1000 1720 0,6 1016 
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Värdena i tabellen ovan är hämtade från ”Lectures on building physics” (Johanneson, 2011). I 
tabellen ovan har vi använt tabellvärden för materialen linoleum, konstruktionsträ respektive tegel. 
Tegel är liksom klinker ett keramiskt material och de borde därför ha liknande egenskaper, 
dessamma gäller för konstruktionsträ och björk. Värmetrögheten talar sitt tydliga språk: klinkers 
upplevs kallt och träet upplevs varmast. Detta stämmer även bra överrens med vår egen erfarenhet. 

Betyg:  Massiv björk 5  Linoleumgolv 3
  Klinker 1 

Estetik 
Vi vill ha ett klassiskt kök som utstrålar funktionalitet och varm trivsamhet. Huset ligger inbäddat i 
naturen och det är positivt om inomhusmiljön inte bryter av för mycket mot utomhusmiljön. Vi vill 
också utnyttja det ljus som når köket. Ovanstående är alltså de estetiska krav vi har på köksgolv. 

Trägolvet är rejält och ger köket ett klassiskt intryck. Det kommer nog också ta tillvara på 
solinstrålning och fördela ljuset i rummet. Dessutom är trägolv ett klassiskt och tidlöst golvmaterial 
som är vackert.  

Linoleumgolvet är ganska trivsamt och funktionellt, men inte lika klassiskt och rustikt som trägolv. 
Det finns många färger att välja på, så vill man ha en speciell kulör i köket passar linoleum bra. Vi vill 
ha ett mer neutralt golv och linoleum blir nog svårt att få till lika elegant som trägolvet och klinkers. 

Klinkers utstrålar funktionalitet men är enligt vår uppfattning inte lika hemtrevligt som trägolv. Dock 
är det klassiskt och rejält och man blir sugen på att laga mat husmanskost.  

Betyg:  Massiv björk 5  Linoleumgolv 3
  Klinker 2 

Brandskydd 
I BBR 5:521 står att läsa att golv ska ha ”sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på ett sådant 
sätt att de: 

- Är svåra att antända 
- Inte medverkar till snabb brandspridning 
- Inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas 
- Inte deformeras vid ringa brandpåverkan så fara kan uppstå 
- Inte faller ner eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar 
- Inte smälter och droppar utanför brandhärdens omdelbara närhet” 

För våra golvalternativ är de tre sista punkterna enligt vår bedömning inte aktuella för golv. De 
viktigaste kraven är att golvet är svårt att antänta, inte medverkar till snabb brandspridning eller 
snabbt utvecklar mycket värme eller brandgas. 

Trägolv som behandlas med olja medför en brandrisk vid själva inoljningen eftersom en del oljor är 
mycket brandfarliga och kan självantända. Det har hänt att inoljade trasor självantänt och även att 
olja sipprat ner i bjälklag till isolering där det har antänts.  
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Skriften Brandposten testade år 2007 (Johansson, Hertzberg, 2007) slumpvis utvalda linoleummattor, 
polypropenmattor och pvc-golv. De jämförde även med ett trägolv och klassade golven enligt 
Eurocode. Alla golven fick klassningen Dfl-s1 förutom PVC-mattorna som fick Bfl-s1. I denna klassning 
så är den bästa klassningen Afl-s1 och den sämsta Ffl-s2 där tecknen innan bindestrecket klassar 
brandutvecklingen och tecknen efter bindestrecket hur farliga gaser som avges. Alltså skulle PVC-
mattan vara bättre än linoleum- och trägolvet. Dock gör Brandposten ett ytterligare test som de 
tycker är mer relevant. där de fastslår att det alls inte är säkert att PVC-mattan är bäst och föreslår 
att Euroklassningen ses över. 

Hur som helst: i testet presterade trä-och linoleumgolvet ungefär lika bra i bägge testerna som 
gjordes och det är därför rimligt att ge dem samma betyg. 

Klinker däremot brinner inte förrän väldigt höga temperaturer och avger heller inga stora mängder 
gaser vid brand. Detta beror på att klinker är ett keramiskt material som bränns vid höga temperatur 
redan vid tillverkningen (Burström, 2007). 

Betyg:  Massiv björk 3  Linoleumgolv 3
  Klinker 5 

Miljöbedömning 
Miljöbedömningen baseras helt på miljöbedömningarna gjorda av Sundahus. 

• Massivt björkträgolv (Österbymogolv Björk sommarsus) 

Bedömning B, vit pil.  

• Linoleum  

Oavsett vilken tjocklek, fabrikat osv  man väljer av de som finns i Sundahus databas, är 
miljöbedömningen densamma, B.  

Miljöbedömning B, gul pil 

• Klinker (glaserad, svensk) 

Miljöbedömning A, gul pil. 

Således är alltså klinkern bäst ur en miljösynvinkel.  Dock bör man tillägga att vissa andra typer av 
klinker, t.ex. importerad glaserad klinker, hade sämre miljöbedömning (B) men ingen klinkersort 
hade sämre än just B.  

Betyg:  Massiv björk 3  Linoleumgolv 4
  Klinker 5 

Valt material 
Vi har valt ett massivt björkgolv från Österbymogolv. Information om golvet kommer från 
produkthemsidan: http://www.osterbymogolv.se/bjorkgolv.asp 

Produktinformation : 
• Tjocklek: 14 mm 
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• Bredd: (täckande) 135 mm 
• Längder: 1200/2400 mm.  
• Ett paket väger 18 kg och innehåller 1,94 m2; 4 st 1200 mm samt 4 st 2400 mm. 

Golven levereras slipade och obehandlade. 

Eftersom golvet är obehandlat måste vi välja en behandlingsmetod för att skydda och göra golvet 
mer praktiskt användbart. Eftersom vi vill behålla ljusheten i björken föll valet på att lutbehandla 
träet. Lut förhindrar att björken gulnar och skyddar även träet. För att få en mer lättstädad yta 
behandlas golvet även med golvsåpa alternativt golvolja. Att tänka på är att vara sparsam med vatten 
vid våttorkning och att använda golvsåpan (samma som vid initialbehandlingen)! På så vis återfuktas 
golvet kontinuerligt. Specifika produkter gällande golvvård: Flugger trälut, Flugger golvsåpa och 
Flugger golvolja. 

(Oksabygg, 2012. Flugger, 2012) 
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Bilaga A6. Materialval, köksgolv. Sammanställning av resultat

Underhåll
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Massiv björk Kräver periodiskt underhåll http://www.golvbranschen.se 2
Linoleumgolv Kan underhållas http://www.golvbranschen.se 4
Klinker Underhållsfritt Byggkeramikrådet 5

Städbarhet
Material Bedömning Källa Vårt betyg
Massiv björk Torra städmetoder att föredra http://www.golvbranschen.se 2
Linoleumgolv Både våta och torra metoder http://www.golvbranschen.se 4
Klinker Går att städa på nästan alla sätt Byggkeramikrådet 5

Livslängd
Material År Källa Vårt betyg
Massiv björk 60 år www.fastighetsbyran.se 4
Linoleumgolv 15-20 år www.fastighetsbyran.se 3
Klinker Länge Egen bedömning 5

Investeringskostnad
Material Pris/kvadratmeter Källa Vårt betyg
Massiv björk 600 kr Lilla prisboken 2011 3
Linoleumgolv 230 kr Lilla prisboken 2011 5
Klinker 1 100 kr Lilla prisboken 2011 1

Beständighet
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Massiv björk Kan repas men går att slipa om Egen bedömning 4
Linoleumgolv Hållbart Egen bedömning 4
Klinker Väldigt hållbart men svårt att laga Egen bedömning 4

Halkrisk
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Massiv björk Ganska hala Egen bedöming 3
Linoleumgolv Mindre hala Egen bedöming 4
Klinker Mycket hala och hårda www.byggaom.se 1

Värmebehaglighet
Material Värmetröghet Källa Vårt betyg
Massiv björk 323 Byggnadsmaterial (Burström) 5
Linoleumgolv 534 Byggnadsmaterial (Burström) 3
Klinker 1016 Byggnadsmaterial (Burström) 1

𝐽 (⁄ 𝑚2 × 𝐾 × 𝑠) 
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Estetik
Material Denstitet Källa Vårt betyg
Massiv björk Vackert Egen bedömning 5
Linoleumgolv Utstrålar funktionalitet Egen bedömning 3
Klinker Inte så mysigt Egen bedömning 2

Brandskydd
Material Euroklassning Källa Vårt betyg
Massiv björk Dfl-s1 Brandposten #36 2007 3
Linoleumgolv Dfl-s1 Brandposten #36 2007 3
Klinker Ingen uppgift, men obrännbart Egen bedömning 5

Miljöbedömning
Material Bedömning* Källa Vårt betyg
Massiv björk B, vit pil Sundahus 3
Linoleumgolv B, gul pil Sundahus 4
Klinker A, gul pil Sundahus 5

*A är bäst, E är sämst. Vit pil bättre än gul

Hårdhet
Material Kommentar Källa Vårt betyg
Massiv björk Relativt mjukt träslag Beijerbygg.se 2
Linoleumgolv Hårt och självläkande Egen bedömning 4
Klinker Stenhårt Egen bedömning 5
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Materialval, köksgolv. Viktning av betygen

Material Björkgolv Linoleum Klinker
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Underhåll 0,125 2 0,25 4 0,5 5 0,625
Städbarhet 0,125 2 0,25 4 0,5 5 0,625
Livslängd 0,05 4 0,2 3 0,15 5 0,25
Investeringskostnad 0,05 3 0,15 5 0,25 1 0,05
Beständighet 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2
Halkrisk 0,05 3 0,15 4 0,2 1 0,05
Värmebeglighet 0,1 5 0,5 3 0,3 1 0,1
Estetik 0,3 5 1,5 3 0,9 2 0,6
Hårdhet 0,05 2 0,1 4 0,2 5 0,25
Brandskydd 0,05 3 0,15 3 0,15 5 0,25
Miljöbedömning 0,05 3 0,15 4 0,2 5 0,25
Summa 1 3,6 3,55 3,25

Vårt val blir därmed Björkgolv.
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Bilaga A7 .Materialval  Referenser, materialval 
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B:0
Bilaga B:0 Energibesparing, fönsterisolering

Förutsättningar
Fönsterbredd 2 m
Timmar/dygn då systemet används 8 h
Energikostnad 1 kr/kWh
Antal fönster/hus 5 st
Vi beräknar energibesparningen för en månad då utomhustemperaturen under natten är 0 grader Celcius.
vilket kan anses motsvara oktober/november
Energikostnaderna beräknas  utifrån ovanstående värden. Dvs. för ett hus med 5 st fönster som vardera har bredden 1 m

Energibesparing, tabell 1
Handberäkning COMSOL

Konstruktion U-värdet Värmeflöde* Flöde Energi/dygn Energi/månad Besparing
W/m W/fönster Wh kWh kWh kr/fönster kr/hus

Dåliga fönstret
Bara fönster 2,5 92,4 184,7 1477,6 44,3 - - -
Fönster + lucka 0,4 18,0 36,0 288,2 8,6 35,7 35,7 178,4
Gardin 1,3 39,6 79,2 633,6 19,0 25,3 25,3 126,6
Persienn 1,7 56,5 113,0 904,0 27,1 17,2 17,2 86,0
Moderna fönstret
Bara fönster 1,3 42,4 84,8 678,4 20,4 - - -
Fönsterlucka 0,3 14,4 28,8 230,4 6,9 13,4 13,4 67,2
Gardin 0,87 27,8 55,6 444,8 13,3 7,0 7,0 35,0
Persienn 1,2 39,6 79,2 633,6 19,0 1,3 1,3 6,7

Bara vägg 0,106 5 10 80 2,4
* Total heat flux

Som en intressant jämförelse har värmeflödesberäkningar även utförts för väggkonstruktionen utan fönster.

𝑊 𝑚2𝐾⁄  
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Bilaga B1: Ekvationer och definitioner

Detta dokument listar de värden vi har använt på ingående konstanter
samt vilka ekvationer vi har använt vid beräkning av värmemotstånden för luftspalterna

Konstanter
Storhet Värde Enhet Kommentar

ε 0,1 Strålning mellan två oändligt plana ytor
v 0,0000022 För luft mellan 0 och 20 grader
σ Stefan Boltzmans konstant

0,13 Ytövergångsmotstånd, invändigt
0,04 Ytövergångsmotstånd, utvändigt

λ 0,0054 För luft mellan 0 och 20 grader
g 9,82 Gravitationskonstant

Ekvationer
Värmemotstånd

Strålning värmeövergångskoefficient pga strålning

Reulterande emittans
Vid strålning mellan två oändligt plana ytor:

Konvektion värmeövergångskoefficient pga konvektion

Nu, Nusselts tal

Krav:

Krav:

Gr, Grasshofs tal

Värmeflödestäthet q

Då värmeflödestätheten är konstant genom konstruktionen

𝑚2 𝑠⁄  

5,67 ∙ 10−8 
𝑅𝑠𝑠  
𝑅𝑠𝑠 

𝑚2𝐾 𝑊⁄  
𝑚2𝐾 𝑊⁄  
𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑊 𝑚2𝐾4⁄  

ℎ𝑟 = 4 ∙ ε12 ∙ σ ∙ 𝑇𝑚3 

𝑁𝑁 = 0,065 ∙  𝐺𝐺1 3⁄ ∙
𝐻
𝑑

−1 9⁄

 

𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  
1

ℎ𝑟 + ℎ𝑐
 

2 ∙ 105 ≤ 𝐺𝐺 ≤ 2 ∙ 107 

𝑅 =  
𝑑
λ

 

ℎ𝑟 

ℎ𝑐 

ℎ𝑐 =  
𝑁𝑁 ∙ 𝜆
𝑙

 

𝑞 =  
Δ𝑇
𝑅

 

1
ε12

=  
1
ε1

+
1
ε2

 − 1 

ε12 
𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝐺𝐺 =  
𝑔 ∙ 𝛽 ∙ 𝑙3 ∙ ∆𝑇

𝑣2
 

𝑚 𝑠2⁄  

𝑊 𝑚2⁄  

Δ𝑇 =  𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙
∆𝑇𝑠𝑡𝑠
𝑅𝑠𝑡𝑠

 

𝑑𝑑𝐺 𝛽 = 1/𝑇𝑚 

𝑁𝑁 = 0,18 ∙  𝐺𝐺1 4⁄ ∙
𝐻
𝑑

−1 9⁄

 2 ∙ 104 ≤ 𝐺𝐺 ≤ 2 ∙ 105 

𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑚2𝐾 𝑊⁄  

BILAGOR Grupp 32.  
Andersson-Vass, Berzell

Page 30 of 108



Bilaga B2.1
Iterativ beräkning utav värmemotstånd för det dåliga fönstret
Denna beräkning avser det dåliga fönstret  utan någon fönsterisolering installerad
Fönstret är ett treglasfönster med luft i fönsterspalterna och inga lågemissionskskikt på glasrutorna

Iteration 3
hr
Glasdel längd ΔT σ

m K K K
yttre spalt 0,012 275,01 280,82 277,91 5,81 0,818 5,67E-08 3,982
inre spalt 0,012 280,82 286,48 283,65 5,66 0,818 5,67E-08 4,234

hc
Glasdel längd β ΔT v Gr Nu λ

m
yttre spalt 0,012 0,0035 5,809 1,45E-06 164099,2 2,216 0,0252 4,654
inre spalt 0,012 0,0035 5,662 1,45E-06 159926,3 2,202 0,0252 4,624

Resultat
Glasdel U q ΔT

°C °C °C °C
Allmänt 0,04 0,13 0,399 2,508 0 20 20
yttre spalt 0,11579 0,1036 50,170 2,01 7,82
inre spalt 0,112891 0,1063 50,150 7,82 13,48

𝑇𝑦 𝑇𝑖 𝑇𝑚 ℎ𝑟 

ℎ𝑐 

ε12 

𝑇𝑢𝑢𝑢 𝑇𝑖𝑖𝑖𝑢 𝑅𝑢𝑡𝑢 𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢 𝑅𝑠𝑖  𝑅𝑠𝑢 𝑇𝑦 𝑇𝑖 

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝐾−1 𝑚2 𝑠⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑊 𝑚2𝐾4⁄  

λ𝑢𝑒𝑒 
𝑊 𝑚2⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  𝑊 𝑚2𝐾⁄  
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Bilaga B2.2
Iterativ beräkning utav värmemotstånd för det dåliga fönstret + fönsterlucka
Denna beräkning avser det dåliga fönstret med fönsterlucka
Fönstret är ett treglasfönster med luft i fönsterspalterna och inga lågemissionskskikt på glasrutorna

Luckans värmemotstånd
Material Tjocklek λ R

mm
Trä 0,015 0,13 0,115 2,175
Mineralull 0,07 0,036 1,944
Trä 0,015 0,13 0,115
Iteration 4
hr
Konstruktionsdel längd ΔT σ

m K K K
Inre fönsterspalt 0,012 291,09 292,05 291,57 0,96 0,818 5,67E-08 4,599
Yttre fönsterspalt 0,012 290,12 291,09 290,60 0,97 0,818 5,67E-08 4,553
Spalt mellan lucka och fönstret 0,099 289,17 290,12 289,64 0,95 0,818 5,67E-08 4,508

hc
Konstruktionsdel längd β ΔT v Gr Nu λ

m
Inre fönsterspalt 0,012 0,0035 0,96 1,45E-06 27234,83 1,415 0,0252 2,971
Yttre fönsterspalt 0,012 0,0035 0,97 1,45E-06 27385,25 1,417 0,0252 2,975
Spalt mellan lucka och fönstret 0,099 0,0035 0,95 1,45E-06 15090369 12,423 0,0252 3,162
Resultat
Konstruktionsdel U q ΔT

°C °C °C °C
Allmänt 0,04 0,13 2,175214 2,740547 0,364891 0 20 20
Inre fönsterspalt 0,1321 0,0908 7,298 19,05 18,09
Yttre fönsterspalt 0,1328 0,0903 7,298 18,09 17,12
Spalt mellan lucka och fönstret 0,1304 0,7593 7,297 17,12 16,17

Temp utsidan av luckan 0,2919 °C

𝑇𝑦 𝑇𝑖 𝑇𝑚 ℎ𝑟 

ℎ𝑐 

ε12 

𝑇𝑢𝑢𝑢 𝑇𝑖𝑖𝑖𝑢 𝑅𝑢𝑡𝑢 𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢 𝑅𝑠𝑖  𝑅𝑠𝑢 𝑇𝑦 𝑇𝑖 

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝐾−1 𝑚2 𝑠⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑊 𝑚2𝐾4⁄  

λ𝑢𝑒𝑒 
𝑊 𝑚2⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑅𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠 
𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑅𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠 
𝑚2𝐾 𝑊⁄  
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Bilaga B2.3
Iterativ beräkning utav värmemotstånd för det dåliga fönstret + gardin
Denna beräkning avser det dåliga fönstret med gardin utav cellulosafiber (lösull)
Fönstret är ett treglasfönster med luft i fönsterspalterna och inga lågemissionskskikt på glasrutorna

Gardinens värmemotstånd
Material Tjocklek λ R*

mm
Isolering, lösull 0,01 0,042 0,2381
*Värmemotståndet för det omslutande tyget försummas
Iteration 4
hr
Konstruktionsdel längd ΔT σ

m K K K
Yttre spalt 0,012 274,03 277,29 275,66 3,26 0,818182 5,67E-08 3,887
Inre spalt 0,012 277,29 280,50 278,90 3,21 0,818182 5,67E-08 4,025
Mellan gardin och fönstret 0,06 280,50 283,51 282,00 3,01 0,818182 5,67E-08 4,162

hc
Konstruktionsdel längd β ΔT v Gr Nu λ

m
Yttre spalt 0,012 0,0035 3,26 1,45E-06 92079,56 1,918 0,0252 4,028
Inre spalt 0,012 0,0035 3,21 1,45E-06 90616,73 1,911 0,0252 4,012
Mellan gardin och fönstret 0,06 0,0035 3,01 1,45E-06 10622902 10,453 0,0252 4,390

Resultat
Konstruktionsdel U q ΔT

°C °C °C °C
Allmänt 0,04 0,13 0,238095 0,77579 1,289008 0 20 20
Yttre spalt 0,1263 0,0908 7,298 1,03 4,29
Inre spalt 0,1244 0,0903 7,298 4,29 7,50
Mellan gardin och fönstret 0,1169 0,7593 7,297 7,50 10,51

𝑇𝑦 𝑇𝑖 𝑇𝑚 ℎ𝑟 

ℎ𝑐 

ε12 

𝑇𝑢𝑢𝑢 𝑇𝑖𝑖𝑖𝑢 𝑅𝑢𝑡𝑢 𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢 𝑅𝑠𝑖  𝑅𝑠𝑢 𝑇𝑦 𝑇𝑖 

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝐾−1 𝑚2 𝑠⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑊 𝑚2𝐾4⁄  

λ𝑢𝑒𝑒 
𝑊 𝑚2⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑅𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠 
𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  
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Bilaga B2.4
Iterativ beräkning utav värmemotstånd för det dåliga fönstret + persienn
Denna beräkning avser det dåliga fönstret med persienn i en av fönsterspalterna
Fönstret är ett treglasfönster med luft i fönsterspalterna och inga lågemissionskskikt på glasrutorna

Beräkning av emissivitet för fönsterspalterna
Fönsterspalt
Allmänt 0,5 0,9
Med persienn 0,474
Utan persienn 0,818

Iteration 5
hr
Konstruktionsdel längd ΔT σ

m K K K
Utanför persiennen 0,0135 274,38 279,49 276,93 5,12 0,473684 5,67E-08 2,282
Innanför persiennen 0,0135 279,49 284,53 282,01 5,04 0,473684 5,67E-08 2,410
Inre fönsterspalt 0,012 284,53 288,53 286,53 4,00 0,818182 5,67E-08 4,365

hc
Konstruktionsdel längd β ΔT v Gr Nu λ

m
Utanför persiennen 0,0135 0,0035 5,12 1,45E-06 205754,7 2,378 0,0252 4,440
Innanför persiennen 0,0135 0,0035 5,04 1,45E-06 202663,8 2,366 0,0252 4,417
Inre fönsterspalt 0,012 0,0035 4,00 1,45E-06 112935,6 2,019 0,0252 4,239

Resultat
Konstruktionsdel U q ΔT

°C °C °C °C
Allmänt 0,04 0,13 0,581479 1,719754 0 20 20
Utanför persiennen 0,1488 0,0907 34,385 1,38 6,49
Innanför persiennen 0,1465 0,0922 34,400 6,49 11,53
Inre fönsterspalt 0,1162 0,1033 34,400 11,53 15,53

𝑇𝑦 𝑇𝑖 𝑇𝑚 ℎ𝑟 

ℎ𝑐 

ε12 

𝑇𝑢𝑢𝑢 𝑇𝑖𝑖𝑖𝑢 𝑅𝑢𝑡𝑢 𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢 𝑅𝑠𝑖  𝑅𝑠𝑢 𝑇𝑦 𝑇𝑖 

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝐾−1 𝑚2 𝑠⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑊 𝑚2𝐾4⁄  

λ𝑢𝑒𝑒 
𝑊 𝑚2⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  𝑊 𝑚2𝐾⁄  

ε𝑠𝑢𝑟𝑠𝑖𝑢𝑖𝑖 ε𝑔𝑠𝑠𝑠 ε12 
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Bilaga B3.1
Iterativ beräkning utav värmemotstånd för moderna fönstret
Denna beräkning avser det moderna fönstret  utan någon fönsterisolering installerad
Fönstret är ett treglasfönster med argon i fönsterspalterna samt lågemissionsskikt på glasrutorna

Iteration 4
hr
Konstruktionsdel längd ΔT σ

m K K K
yttre spalt 0,012 274,04 281,86 277,95 7,83 0,111 5,67E-08 0,5411
inre spalt 0,012 281,86 289,64 285,75 7,77 0,111 5,67E-08 0,5880

hc
Konstruktionsdel längd β ΔT v Gr Nu λ

m
yttre spalt 0,012 0,003598 7,828 2,2E-06 98735,03 1,952 0,017 2,7652
inre spalt 0,012 0,0035 7,773 2,2E-06 95368,56 1,935 0,017 2,7414

Resultat
Konstruktionsdel U q ΔT

°C °C °C °C
Allmänt 0,04 0,13 0,7728 1,294 0 20 20
yttre spalten 0,3024 0,03968 25,88 1,04 8,86
Inre spalten 0,3004 0,03995 25,88 8,86 16,64

𝑇𝑦 𝑇𝑖 𝑇𝑚 ℎ𝑟 

ℎ𝑐 

ε12 

𝑇𝑢𝑢𝑢 𝑇𝑖𝑖𝑖𝑢 𝑅𝑢𝑡𝑢 𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢 𝑅𝑠𝑖  𝑅𝑠𝑢 𝑇𝑦 𝑇𝑖 λ𝑢𝑒𝑒 
𝑊 𝑚2⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝐾−1 𝑚2 𝑠⁄  

𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑊 𝑚2𝐾4⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  
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Bilaga B3.2
Iterativ beräkning utav värmemotstånd för moderna fönstret + fönsterlucka
Denna beräkning avser det moderna fönstret  med fönsterlucka installerad på utsidan
Fönstret är ett treglasfönster med argon i fönsterspalterna samt lågemissionsskikt på glasrutorna

Luckans värmemotstånd
Material Tjocklek λ R

mm
Trä 0,015 0,13 0,115 2,175
Mineralull 0,07 0,036 1,944
Trä 0,015 0,13 0,115

hr
Konstruktionsdel längd ΔT σ

m K K K
Inre fönsterspalt 0,012 290,19 292,21 291,20 2,02 0,111 5,67E-08 0,622
Yttre fönsterspalt 0,012 288,17 290,19 289,18 2,02 0,111 5,67E-08 0,609
Spalt mellan lucka och fönster 0,099 286,49 288,17 287,33 1,68 0,1957 5,67E-08 1,053
hc
Konstruktionsdel längd β ΔT v Gr Nu λ

m
Inre fönsterspalt 0,012 0,0035 2,015 1,45E-06 56919,96 1,701 0,017 2,410
Yttre fönsterspalt 0,012 0,0035 2,022 1,45E-06 57112,64 1,702 0,017 2,412
Spalt mellan lucka och fönster 0,099 0,0035 1,6814 1,45E-06 26669825 15,020 0,017 2,579
Resultat
Konstruktionsdel U q ΔT

°C °C °C °C
Allmänt 0,04 0,13 2,175214 3,2814 0,305 0 20 20
Inre fönsterspalt 0,3298 0,0364 6,109 19,21 17,20
Yttre fönsterspalt 0,3310 0,0363 6,108 17,20 15,18
Spalt mellan lucka och fönster 0,2753 0,3596 6,107 15,18 13,50

Temp utsidan av luckan 0,243798 °C

𝑇𝑦 𝑇𝑖 𝑇𝑚 ℎ𝑟 

ℎ𝑐 

ε12 

𝑇𝑢𝑢𝑢 𝑇𝑖𝑖𝑖𝑢 𝑅𝑢𝑡𝑢 𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢 𝑅𝑠𝑖  𝑅𝑠𝑢 𝑇𝑦 𝑇𝑖 λ𝑢𝑒𝑒 
𝑊 𝑚2⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝐾−1 𝑚2 𝑠⁄  

𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑊 𝑚2𝐾4⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑅𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠 
𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑅𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠 
𝑚2𝐾 𝑊⁄  
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Bilaga B3.3
Iterativ beräkning utav värmemotstånd för moderna fönstret + persienn
Denna beräkning avser det moderna fönstret  med rullgardin på fönstrets insida
Fönstret är ett treglasfönster med argon i fönsterspalterna samt lågemissionsskikt på glasrutorna
Gardinen är består av cellolusafibrer (lösull) med omslutande textil tyg

Beräkning av emissivitet för fönsterspalterna Gardinens värmemotstånd
Fönsterspalt Material Tjocklek λ R*
Allmänt 0,9 0,2 mm
Mellan två glas 0,111 Isolering, lösull 0,01 0,042 0,2381
Mellan glas och gardin 0,196 *Värmemotståndet för det omslutande tyget försummas

hr
Konstruktionsdel längd ΔT σ

m K K K
Yttre spalt 0,012 273,7 278,6 276,2 4,91 0,111 5,67E-08 0,531
Inre spalt 0,012 278,6 283,5 281,0 4,87 0,111 5,67E-08 0,559
Mellan gardin och fönst 0,06 283,5 286,6 285,0 3,13 0,196 5,67E-08 1,028

hc
Konstruktionsdel längd β ΔT v Gr Nu λ

m
Yttre spalt 0,012 0,0035 4,91 1,45E-06 138831,6 2,126 0,017 3,011
Inre spalt 0,012 0,0035 4,87 1,45E-06 137627,3 2,121 0,017 3,005
Mellan gardin och fönst 0,06 0,0035 3,13 1,45E-06 11067988 10,597 0,0252 4,451

Resultat
Konstruktionsdel U q ΔT

°C °C °C °C
Allmänt 0,04 0,13 0,238095 1,1536 0,867 0 20 20
Utanför persiennen 0,2823 0,070 24,40 0,69 5,59
Innanför persiennen 0,2806 0,070 24,41 5,59 10,45
Inre fönsterspalt 0,1825 0,046 24,40 10,45 13,62

𝑇𝑦 𝑇𝑖 𝑇𝑚 ℎ𝑟 

ℎ𝑐 

ε12 

𝑇𝑢𝑢𝑢 𝑇𝑖𝑖𝑖𝑢 𝑅𝑢𝑡𝑢 𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢 𝑅𝑠𝑖  𝑅𝑠𝑢 𝑇𝑦 𝑇𝑖 λ𝑢𝑒𝑒 
𝑊 𝑚2⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝐾−1 𝑚2 𝑠⁄  

𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑊 𝑚2𝐾4⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

ε𝑔𝑠𝑠𝑠 ε12 ε𝑔𝑠𝑟𝑔𝑖𝑖 

𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑅𝑔𝑠𝑟𝑔𝑖𝑖 
𝑚2𝐾 𝑊⁄  
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Bilaga B3.4
Iterativ beräkning utav värmemotstånd för moderna fönstret + persienn
Denna beräkning avser det moderna fönstret  med persienn installerad i en av fönsterspalterna
Fönstret är ett treglasfönster med argon i fönsterspalterna samt lågemissionsskikt på glasrutorna
Ansätter att persiennen har en emissivitet på 0,5 (lackad aluminium)

Beräkning av emissivitet för fönsterspalterna
Fönsterspalt
Allmänt 0,5 0,2
Med persienn 0,167
Utan persienn 0,111
hr
Konstruktionsdel längd ΔT σ

m K K K
Utanför persiennen 0,0135 273,98 278,72 276,35 4,74 0,167 5,67E-08 0,798
Innanför persiennen 0,0135 278,72 283,42 281,07 4,71 0,167 5,67E-08 0,839
Inre fönsterspalt 0,012 283,42 289,83 286,63 6,40 0,111 5,67E-08 0,593
hc
Konstruktionsdel längd β ΔT v Gr Nu λ

m
Utanför persiennen 0,0135 0,0035 4,74 1,45E-06 190602,4 2,331 0,0252 4,351
Innanför persiennen 0,0135 0,0035 4,71 1,45E-06 189423,7 2,328 0,0252 4,345
Inre fönsterspalt 0,012 0,0035 6,40 1,45E-06 180864,5 2,271 0,017 3,217

Resultat
Konstruktionsdel U q ΔT

°C °C °C °C
Allmänt 0,04 0,13 0,8195 1,220 0 20 20
Utanför persiennen 0,1942 0,0695 24,40 0,98 5,72
Innanför persiennen 0,1929 0,0700 24,41 5,72 10,42
Inre fönsterspalt 0,2624 0,0457 24,40 10,42 16,83

𝑇𝑦 𝑇𝑖 𝑇𝑚 ℎ𝑟 

ℎ𝑐 

ε12 

𝑇𝑢𝑢𝑢 𝑇𝑖𝑖𝑖𝑢 𝑅𝑢𝑡𝑢 𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢 𝑅𝑠𝑖  𝑅𝑠𝑢 𝑇𝑦 𝑇𝑖 λ𝑢𝑒𝑒 
𝑊 𝑚2⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

𝐾−1 𝑚2 𝑠⁄  

𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑊 𝑚2𝐾4⁄  

𝑊 𝑚2𝐾⁄  

ε𝑠𝑢𝑟𝑠𝑖𝑢𝑖𝑖 ε𝑔𝑠𝑠𝑠 ε12 
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

Bilaga C 1.1.1

Elritning nedervåning

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

C 1.1.2

Elritning övervåning

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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C1:2

Bilaga C1:2 Dimensionering av EL

Effektbehov
Objekt Effektbehov (W) Anmärkning
Ventilationsaggregat, FTX 250 Swegon CASA R120
Kylskåp 100
Spis 4000
Diskmaskin 2000
Mikrovågsugn 1500
Tvättmaskin 3000
Torkskåp 2000
Dammsugare 1000
Ugn 2500
Värmepump 4000
Belsyning plus TV mm 1000
Summa 21350 W
Effektbehov, kW 21,35 kW

Sammanlagringsfaktor 0,7
Dimensionerat effektbehov 14,945 kW

Huvudsäkring
Har använt två olika metoder för att bestämma huvudsäkringens storlek
A)
Vi väljer säkring enligt tabell från Vattenfalls hemsida:
Maximalt effektuttag på 17 kW ger
Säkringstorlek 25 A

B)
Om vi använder formeln: (3 fas)

Med insatta värden:
Spänning, U 400 V
Effekt, P 17 kW
cosϕ 1

Ström, I 24,54 A
Säkringstorlek 25 A

𝐼 =  
𝑃

𝑈 × 3 × cos𝜑
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C1:2

Gruppförteckning
Grupp Område Faser Säkring (A)
1 Värmepump 3-fas 16
2 Badrum nedervåning 1-fas 10
3 Kök 1-fas 10
4 Spis 3-fas 16
5 Kök, matplats 1-fas 10
6 Vardagsrum 1-fas 10
7 Sovrum nedervåning 1-fas 10
8 Badrum övervåning 1-fas 10
9 Sovrum på övervåningen 1-fas 10
10 Ventilationsaggregat 1-fas 10
11 Frys 1-fas 10
12 Kyl 1-fas 10
13 Korridoren 1-fas 10
14 Trappan 1-fas 10
15 Diskmaskin 1-fas 10
Gruppnumren hänvisar till ritning över elinstallationerna
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

C;2.1.1

Ventilation undervåning

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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VV

SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

C;2.1.2

Ventilation övervåning

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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C2:2

Bilaga C2:2, Dimensionering av ventilationssystem

Tilluft Dimensionerar den längsta kanalen
Nr Ledningsdimension Flöde längd Hastighet Friktion Engångsmotstånd Tryckförluster

v R RxL Z Δp ∑p
m (diameter) m Pa Pa Pa Pa

1 0,12 0,03 0,8 2,65 4,21 0,7 0,56 50+0,89*7,35 56,54 57,1 57,1
2 0,12 0,04 3 3,5 7,35 1,5 5,4 0,385*7,35+0,95*10,79 13,08 18,48 75,78
3 0,12 0,048 2,5 4,24 10,79 1,9 4,75 0,02*14,70 0,29 5,04 80,62
4 0,12 0,056 3,7 4,95 14,7 2,8 10,36 0,13*6,07 0,79 11,15 91,77
5 0,16 0,064 0,8 3,18 6,07 0,8 0,64 0,01*7,35 0,07 0,71 92,48
6 0,16 0,07 3 3,5 7,35 1 3 0,35*7,35+10*7,35 76,07 79,07 171,51

Frånluft Dimensionerar den längsta kanalen
Nr Ledningsdimension Flöde längd Hastighet Friktion Engångsmotstånd Tryckförluster

v R RxL Z Δp ∑p
m (diameter) m Pa Pa Pa Pa

1 0.12 0,022 3,5 1,95 2,28 0,6 2,1 0,25*10,09+80 82,52 84,62 84,62
2 0.12 0,046 1 4,1 10,09 1,9 1,9 0,36*10,09+0,66*7,35 8,48 10,35 95
3 0.16 0,07 0,3 3,5 7,35 1,1 0,33 10*7,35 73,5 73,85 168,83

Summa tilluftsflöde 70 l/s
Summa frånluftsflöde 70 l/s (Forcering köket 40 l/s)
Area 175 kvm
Ventilationsluftflöde 0,4 OK!! (större än 0,35 )

𝑚3
𝑠�  𝑚 𝑠⁄  𝑃𝑃 𝑚�  

�ζ 
ρ ×

𝑣2

2
 

𝑚3
𝑠�  𝑚 𝑠⁄  𝑃𝑃 𝑚�  

�ζ 
ρ ×

𝑣2

2
 

𝑙
𝑠 × 𝑚2�  
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C2:2

Val av ventilationsaggregat
Swegon CASA R120 FTX-system
Mått: 600x600x600 mm Placering: Tvättstugan/badrummet, ovanvåningen

Roterande värmeväxlare Effekt
Temperaturåtervinningsgrad 80 % För både tillufts- och frånluftsflödet har vi:
Frånluften från köksfläkten passerar förbi värmeväxlaren Disponibelt tryck 170 Pa

Luftflöde 70 l/s
Maximal luftmängd 120 l/s Det ger en verkningsgrad på 76 % (enligt diagram 1)
Maximal boarea 230 kvm Därmed blir den totala effekten 140 W (enligt diagram 2)

Diagram 1 Diagram 2
Bildkälla: http://www.swegon.com/Global/PDFs/Home%20ventilation/Air%20handling%20units/Swegon%20CASA%20R-series/_sv/CASA_R120.pdf

BILAGOR Grupp 32.  
Andersson-Vass, Berzell

Page 46 of 108



C2:3

Bilaga C2:3 Spårgasmätning

Släpper ut gas i ett rum och har fläktar igång som sprider gasen jämnt i luften. Därefter mäts koncentrationen innan ventilationen slås på 
Efter 0,5 h, 1 h och 2h mäter man koncentrationen igen. Sen räknar man ut luftomsättningen (n) för var och en och tar medelvärdet.
Då vet man  vilket ventilationsflöde det är i rummet

Koncentrationen från början är 
Den tidigare jämviktskoncentrationen är 
Efter tiden t är koncentrationen
Med hjälp av formeln ovan kan då luftomsättningen n bestämmas

Spårgasmätningen kan självklart även göras för bara ett rum
Ett exempel: 
Vi har ett rum med 0,5 luftomsättningar per timme. Vi släpper ut gas så att det är 500 ppm i hela rummet (omblandat). 
Vad förväntar vi oss att K är efter 0,5, 1 respektive 2 timmar?

Formeln ger att: 

om gasen inte finns i luften i vanliga fall

Insatta värden i ekvationen ovan: t=0,5; 1 respektive 2 h

Det ger 

𝐾 − 𝐾𝐽
𝐾0 − 𝐾𝐽

=  𝑒−𝑛×𝑡 

𝐾𝐽 
𝐾0 

𝑑ä𝑟 𝑛 =  
𝐺𝑟𝐺𝑛𝑑𝐺𝑙ö det 𝑚3

ℎ�

𝐵𝐵𝑠𝐵𝑃𝑑𝑠𝑣𝐵𝑙𝐵𝑚
 𝐵𝑚𝑠 ℎ�  𝑙𝐺𝐺𝐵𝐵𝑚𝑠ä𝐵𝐵𝑛𝑡𝑛𝑡𝑒𝑛 

𝐾(𝐵) 

𝐾 = 𝑒−𝑛×𝑡 𝐾0 − 𝐾𝐽 + 𝐾𝐽 

𝐾𝐽=0 

𝐾0 = 500 ppm 

𝐾(0,5 h) = 389 ppm 𝐾(1 h) = 303ppm 𝐾(2 h) = 184ppm 

n = 0,2 𝐵𝑚𝑠 ℎ�   
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

C:3.1.1

Radiatorernas placering i huset

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

C:3.1.2

Radiatorernas placering i huset

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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C3:2

Bilaga C3:2 Principskiss, radiatorer

Den längsta stammen, den vi dimensionerar värmesystemet för, är radiatorerna på undervåningen.
Dvs i badrummet, köket, matrummet, vardagsrummet och sovrummet (alla på undervåningen)

Stam 2 (S2) är radiatorerna i korridoren och badrummet på övervåningen. 
En radiator i korridoren och en i badrummet

Stam 1 (S1) är radiatorerna i sovrummen på övervåningen. 
En radiator i varje rum
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C3:3

Bilaga C3:3 Dimensionering av värmesystemet
Radiatorventilen längst bort dimensioneras för ett tryckfall på 5 kPa
Ingångsvärden Tryckförluster

Friktion rör Engångsmotstånd Engångsmotstånd avgrening Summa Summa
Sträcka Längd Effekt Anslutning Hastighet allmänna tryckförluster tryckförluser
nr L ´Q nr u R ∑Ϛ u (gem) Ϛ (gren) i delsträckan totalt

(m) (W) (m/s) (Pa) (Pa/m) (Pa) (-) (Pa) (m/s) (-) (Pa) (Pa) (Pa)
1 7,4 459 10 0,068 2,312 9 66,6 2187 5056,344 0,13 1 8,45 5131,394 5131,394
2 13,4 984 10 0,13 8,45 38 509,2 3 25,35 0,2 1 20 554,55 5685,944
3 4,8 1478 10 0,2 20 70 336 3 60 0,15 1 11,25 407,25 6093,194
4 19 1972 15 0,15 11,25 35 665 6 67,5 0,2 1 20 752,5 6845,694
5 8,4 2394 15 0,2 20 54 453,6 6 120 0,15 1 11,25 584,85 7430,544
6 0,5 3274 20 0,15 11,25 23 11,5 0 0 0,2 1 20 31,5 7462,044
7 0,5 4459 20 0,2 20 37 18,5 41 820 0 0 0 838,5 8300,544

8 1 525 10 0,07 2,45 11 11 23 56,35 0,13 1,5 12,675 80+2071 5131
9 1 494 10 0,07 2,45 10 10 23 56,35 0,2 1,5 30 96+2298 5686

10 1 494 10 0,07 2,45 10 10 23 56,35 0,15 1,5 16,875 83+2464 6093
11 1 422 10 0,07 2,45 9 9 23 56,35 0,2 1,5 30 95+2771 6846

S1 1 880 10 0,15 11,25 28 28 5 56,25 0,15 1,5 16,875 101+6846 6947
S2 1 1185 10 0,14 9,8 45 45 5 49 0,2 1,5 30 124+6846 6970

Totala tryckförlusterna 6970 Pa
Summa tryckförluster i delsträckan för nr 8-11 7,0 kPa
Sträcka 8-11 motsvarar radiatorerna som är placerade vid sträckorna 2-5

∑P  Summa tryckförluster totalt (för tillhörande sträcka)
dvs radiator (3) och öppen ventil (20), (för alla sträckor 8-11) 
Sökes, beror på strypningen

Sträcka ∑P
8 2,45 23 5131 2071,28571
9 2,45 23 5686 2297,81633

10 2,45 23 6093 2463,93878
11 2,45 23 6846 2771,28571

ρ ×
𝑢2

2
 𝑅 × 𝐿 Ϛ × ρ × 𝑢2

2
 Ϛ (𝑔𝑔𝑔𝑔) × ρ × 𝑢(𝑔𝑔𝑔)2

2
 

𝜌𝑟𝑟𝑟 + 𝜌𝑟𝑟𝑟,𝑣𝑔𝑣𝑣𝑣𝑣 ∙ ρ ∙ 𝑢
2

2
=  ∑P 

𝜌𝑟𝑟𝑟 = 23  
𝜌𝑟𝑟𝑟,𝑣𝑔𝑣𝑣𝑣𝑣   

ρ ×
𝑢2

2
 𝜌𝑟𝑟𝑟  𝜌𝑟𝑟𝑟,𝑣𝑔𝑣𝑣𝑣𝑣   
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C3:3

Bergvärmepump
NIBE F1226, (5kW utförande)
Avgiven effekt: 4,60/3,63 kW
Värmefaktor (COP) 4,22/3,01
Mått: 1,8*0,6*0,6 m
Borrdjup: 70-100 m

Bergvärmepumpen står placerad i badrummet på nedervåningen
Detta eftersom servisledningen för tappvattnet kommer in där vilket ger en kortare rördragning

Pumpkapacitetsdiagram:
Är pumpkapaciteten tillräcklig?
Går in i pumpkapacitetsdiagrammet, för värmebärarsidan, med följande data:

flöde: 0,0628 l/s
Tryckförluster 7 kPa

Tillgängliga trycket för pumpen: 20 kPa
OK!

Bergvärmepumpen:

Bildkälla: http://www.nibeonline.com/pdf/639355-3.pdf
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

C:4.1.1

Tappvatten och sanitet
nedervåning badrum

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:302011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

C:4.1.2

Tappvatten och sanitet
nedervåning kök

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:302011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

C:4.1.3

Tappvatten och sanitet
övervåningen badrum

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:202011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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C:4.2.1

Bilaga C:4:2.1 Dimension på tappvattenlednignar
Tillvattenflöde
Ledningsnummer Funktion Normflöde Typ av ledning 1 Typ av ledning 2 Dimension, kopplingsledning Dimension, fördelningsledning Justerad dimension på fördelningsledning

l/s mm, Cu-rör mm, Cu-rör mm, Cu-rör
1 Dusch 0,2 KV, VV Kopplingsledning 15x1
2 Tvättställ 0,2 KV, VV Kopplingsledning 12x1
3 Tvättmaskin 0,2 KV Kopplingsledning 15x1
4 WC 0,1 KV Kopplingsledning 12x1
5 Tvättställ 0,2 KV, VV Kopplingsledning 12x1
6 Dusch 0,2 KV, VV Kopplingsledning 15x1
7 WC 0,1 KV Kopplingsledning 12x1
8 Diskmaskin 0,2 KV, VV Kopplingsledning 15x1
9 .. 0,4 KV, VV Fördelningsledning 15x1 18x1

10 .. 0,6 KV, VV Fördelningsledning 15x1 18x1
11 .. 0,7 KV, VV Fördelningsledning 18x1
12 .. 0,7 KV, VV Fördelningsledning 18x1
13 .. 0,5 KV, VV Fördelningsledning 15x1 18x1
14 .. 0,4 KV, VV Fördelningsledning 15x1 18x1
15 .. 0,7 KV, VV Fördelningsledning 18x1
16 Diskbänk 0,2 KV, VV Kopplingsledning 15x1
17 .. 0,4 KV, VV Fördelningsledning 15x1 18x1

Summa KV 0,7 l/s (1.6 l/s)
Summa VV 0,7 l/s (1.2 l/s)
Summa normflöde 1,4 l/s
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C:4.2.2

Bilaga C:4.2.2 Dimension på avloppsledningarna
Avloppsledningarna
Ledningsnummer Funktion Normflöde (l/s) Typ av ledning Dimension (mm) Anmärkning Fall, ‰

1 Tvättmaskin (med vattenlås) 1,2 Anslutningsledning 50 10
2 Dusch/golvbrunn 1,5 Anslutningsledning 75 10
3 Tvättställ 0,6 Anslutningsledning 50 I teorin 40 10
4 WC 1,8 Anslutningsledning 100 10
5 Dusch/golvbrunn 1,5 Anslutningsledning 75 10
6 WC 1,8 Anslutningsledning 100 10
7 Tvättställ 0,6 Anslutningsledning 50 I teorin 40 10
8 Köket (diskmaskin + diskbänk) 1,2 Anslutningsledning 50 I teorin 40 10
9 3,3 Samlingsledning 100 10

10 Hela badrummet, nedervåningen 3,9 Samlingsledning 100 10
11 2,1 Samlingsledning 75 10
12 Hela badrummet(exkl tvättmaskin), övervåningen 3,9 Samlingsledning (Luftad) 100 Vertikal
13 9 Samlingsledning (Luftad) 100 10
14 5,1 Samlingsledning 100 10
15 10,2 Samlingsledning (Luftad) 100 1:2 sedan 1:80
16 Luftningsledning 50

Summerat normflöde 10,2 l/s
Hur vi tänker för avloppsledningen från huset, dvs. ledning nr 15:
Summerat normflöde är 10,2 l/s vilket enligt diagram ger en minsta rördimension på 90 mm. (Diagram för dimensionering av spillvattenledningar, av Byggvägledning 19)
Vi går upp i dimension till 100 mm och ser i diagrammet att minsta fall då är  1:100. För att vara på den säkra sidan väljer vi att ge ledning ett fall på 1:80.
Dock innan ledningen får denna lutning låter vi den falla med lutning 1:2 ner till frostfritt djup som för Borlänge är 1,32 meter.

När avloppsröret går ut under betongplattan är nivån 32 meter över havet. Gatan som den kommunala avloppsledningen ligger under är på 30,6 m.ö.h. 
Vi räknar med att kommunala ledningen ligger 1,5 meter under denna, alltså på 29,1 m.ö.h. Det är 45 meter till gatan.
 Alltså har vi 32-1,32-29,1 = 1,58 meter som ledningen kan falla mot ledningen i gatan.
Sträckan på 45 meter med ett fall på 1:80 ger ett fall på 

Alltså är det 1,58-0,56=1,02 meter kvar ner till kommunens avloppsledning. 
Det gör inget för oftast har man en brunn som ledningen ansluts till och som sedan är ansluten till den kommunala ledningen.
Vattenlås och anslutningsrör till tvättmaskin
40mm för golvmontage. 
Bestående av spilltratt med inbyggt vattenlås, utloppsrör, rörklämma, distansklots, gummitätning och golvhuv. 
Tillverkat i vit PP/ABS.

1
80

∙ 45 = 0,5625 𝑚 
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C:4.3

Bilaga C:4.3 Servisledning, tappvatten (inkl frostfritt djup)
Dimensionering av servisledning (22x1 mm, Cu-rör)
Summa normflöde 1,4 l/s
Maximalt enskilt normflöde: 0,2 l/s

Diagram A2:1 (Från övningshäftet "Dimensionering av tapp-, spill- och dagvattenledningar") ger
Sannolikt flöde 0,4 l/s

Diagram A2:5a (Från övningshäftet "Dimensionering av tapp-, spill- och dagvattenledningar") ger
Hastighet 1,9 m/s
Tryckfall 4700 Pa/m

Frostfritt djup
Hur djupt måste servisledningen ligga? 
Förutsättning:
Ort Borlänge
Frostfritt djup 2,2 m
Multiplikator 0,6 (för lera)

Erforderligt djup: 1,32 m
Alltså måste servisledningen vara nedgrävd 1.32 m för att hamna på frostfritt djup
(givet att den täcks över med lera)

Frostfritt djup 1.32 m
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Bilaga C:4.4 Tryckfall, tappvattenledningar C:4.4

Tryckfall över ledningen "längst bort/högst upp"
För kallvattenledningarna (alla ledningar är av koppar)

Strömningsförluster
Undersöker den längsta sträckan: Tvättställ på övervåningen

Tryckfall, Friktionsförluster Engångsmotstånd, allmänna Engångsmotstånd, avgreningar  Summa Summa
Tryckfall/längdmeter Längd Tryckfall Motståndstal Motståndstal tryckförluster tryckförluster

Ledning Normflöde Sannolikt flöde Inre diameter Area Hastighet R L R*L ∑Ϛ ∑Ϛ för sträckan totalt
nr l/s l/s mm kvm m/s Pa/m m Pa (-) Pa (-) Pa Pa Pa

1 0,2 0,2 13 0,000133 1,507 7500 1,2 9000 0,3 340,6 0 0 9341 9341
9 0,4 0,3 16 0,000201 1,492 4000 0,7 2800 0 0 0,5 556,6 3357 12697

10 0,6 0,33 16 0,000201 1,641 4000 0,1 400 0,3 404,1 0,5 673,5 1478 14175
11 0,7 0,35 16 0,000201 1,741 4000 3,2 12800 0,6 909,1 0,5 757,6 14467 28641
15 0,7 0,35 16 0,000201 1,741 4500 3,3 14850 0 0 0,5 757,6 15608 44249

44,2 kPa
Tryckförluster pga höjdskillnad Tillgänglig vattentryck i servisledningen till huset
Servisledningen till huset ligger på frostfritt djup 550 kPa
Duschen är på våning 2

Tryck över blandaren, övervåningen (badrummet övervånignen, tvättstället)
Frostfrittdjup 1,32 m Tillgängligt vattentryck, servisledningen 550 kPa
Våningshöjd 3 m - Strömningsförluster 44,2 kPa
Tvättställshöjd 1,2 m - Tryckförlust pga höjdskillnad 54,2 kPa
Total höjdskillnad 5,52 m Tillgängligt tryck över blandaren 452 kPa

Tryckhöjd
ρ 1000
g 9,82
h 5,52 m

54206 Pa

54,2 kPa Vad blir det sannolika flödet över blandaren?
Med tillgängligt tryck 451,5 kPa
fås ett sannolikt flöde på drygt 0,25 l/s

Alltså:

Tryck över blandaren, tvättställ på övervåning: 0,25 l/s

Blandare:
FM Mattsson, 9000 grundmodell (9050- 0000) (krom)

Bildkälla: http://www.fmmattsson.se/upload/66204/sv-70941.jpg

Ϛ × ρ × 𝑢2

2
 Ϛ × ρ × 𝑢2

2
 

𝑃ℎö𝑗𝑗 =  𝜌𝜌𝜌 

𝑚
𝑠2�  

𝑘𝜌
𝑚3�  

𝑃ℎö𝑗𝑗 

𝑃𝑠𝑠𝑠ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
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Bilaga C:4.4 Tryckfall, tappvattenledningar C:4.4

Tryckfall över ledningen "närmast/längst ner"
För kallvattenledningarna (alla ledningar är av koppar)
Strömningsförluster
Undersöker den kortaste sträckan: Duschen på undervåningen

Tryckfall, Friktionsförluster Engångsmotstånd, allmänna (böEngångsmotstånd, avgreningar (  Summa Summa
Tryckfall/längdmeter Längd Tryckfall Motståndstal Motståndstal tryckförluster tryckförluster

Ledning Normflöde Sannolikt flöde Inre diameter Area Hastighet R L R*L ∑Ϛ ∑Ϛ för sträckan totalt
nr l/s l/s mm kvm m/s Pa/m m Pa (-) Pa (-) Pa Pa

6 0,2 0,2 10 0,000079 2,546 4000 0,25 1000 0,3 972,6788139 0 0,0 1973 1973
14 0,4 0,3 16 0,000201 1,492 3500 0,8 2800 0 0 0,25 278,3 3078 5051
13 0,5 0,32 16 0,000201 1,592 4000 0,5 2000 0 0,0 0,5 633,3 2633 7684
12 0,7 0,35 16 0,000201 1,741 5000 4,3 21500 0,6 909,1 0,5 757,6 23167 30851
15 0,7 0,35 16 0,000201 1,741 5000 3,3 16500 0 0 0,5 757,6 17258 48108

Tryckförluster pga höjdskillnad Tillgänglig vattentryck i servisledningen till huset 48 kPa
Servisledningen till huset ligger på frostfritt djup 550 kPa
Duschen är på våning 1

Tryck över blandaren, övervåningen (badrummet undervåningen duschen
Frostfrittdjup 1,32 m Tillgängligt vattentryck, servisledningen 550 kPa
Duschhöjd 2 m - Strömningsförluster 48,1 kPa
Total höjdskillnad 3,32 m - Tryckförlust pga höjdskillnad 32,6 kPa

Tryckhöjd Tillgängligt tryck över duschen (dusc 469 kPa
ρ 1000
g 9,82

h 3,32 m Vad blir det sannolika flödet över blandaren?
Med tillgängligt tryck 469,3 kPa

32602 Pa fås ett sannolikt flöde på drygt 0,22 l/s
32,6 kPa Alltså:

Tryck över blandaren, dusch på undervåningen 0,22 l/s

Vald blandare:
FM Mattsson, 9000 160 c/c, utlopp ned (9210 1000) 
(tryckbalanserad termostatblandare)

Bildkälla: www.fmmattsson.se/upload/66254/sv-72548.jpg

Ϛ × ρ × 𝑢2

2
 Ϛ × ρ × 𝑢2

2
 

𝑃ℎö𝑗𝑗 =  𝜌𝜌𝜌 

𝑚
𝑠2�  

𝑘𝜌
𝑚3�  

𝑃ℎö𝑗𝑗 

𝑃𝑠𝑠𝑠ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:1

Tak och vindsbjälklag, överblick

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:162011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:2

Takås detalj

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:102011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D3

Anslutning: mellanbjälklag och yttervägg.
Ligger till grund för beräkning av
köldbrygga.
Konstruktionsritning för mellanbjälklaget

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:102011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:4

Vindsbjälklag detalj

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:102011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D5

Lilla taket (kökstaket)

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:102011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:6

Anslutning grund och vägg

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:102011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:7

Anslutning grund och vägg,
översikt

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:252011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:8

Yttervägg

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:102011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:9

Yttervägg och fönster

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:102011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:10

Ytterväggshörn

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:102011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:11

Planlösning nedervåning

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:12

Planlösning övervåning

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

D:13

BÄRANDE STRUKTUR
MELLANBJÄLKLAG OCH
KÖKSTAKET (LILLA TAKET)

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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Energibehov Bilaga E1

 Bilaga E1: Husets energibehov

Detta dokument innehåller beräkningar för husets transmissions-, ventilations- och
läckflödsförluster. Detta resulterar sedan i en uppskattning av husets, och de ingående
rummens, energibehov.
För att räkna ut detta finns U-värdes- och areaberäkningar. Slutligen räknas varje rums radiator-
effektbehov fram. 
Index av typ vägg5 betyder att värdet hänförs till rum nummer 5 på ritningen över
rumsuppdelning (se bilaga E2).

Data för vidare beräkningar, ort: Borlänge

Gradtimmar 130000 3600 K s 4.68 10
8

 K s Gradtimmar i grundenhet

EUT1 30 K

Tinne 21K Antagen innetemperatur

Dimensionerande utetemperatur 
för lätta byggnaderθdim Tinne EUT1 4K 55 K

θmedel 4K Medeltemperatur i Borlänge

Vid uppskattning av antalet gradtimmar har utgåtts från Thorbjörn Erikssons
föreläsningsanteckningar där tabeller är hämtade från VVS-handboken. 
Eftersom Borlänge inte finns med bland orterna har vi uppskattat normaltemperaturen med
hänsyn till Borlänges placering jämfört med de orter som är med i tabellen.  

Övriga värden ovan är hämtade från VVS-handboken, förutom innetemperaturen som antas till
21 grader. Denna används enbart för beräkning av effektbehov.
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Energibehov Bilaga E1

 Transmission

Vh 2.5m 2.5m Halva vägghöjden

Väggareor 

vägg1 5.5m 2 3 m( ) Vh 28.75 m
2



vägg2 5.575m 3m( ) Vh 21.438 m
2



vägg3 4.65m 6.5m 7m( ) Vh 45.375 m
2



vägg4 3.5m Vh 8.75 m
2



vägg5 5.5m 2 2.5 m( ) Vh 26.25 m
2



vägg6 3.35m( ) Vh( ) 8.375 m
2



vägg7 3.65m( ) Vh 9.125 m
2



vägg8 3.35m( ) Vh 8.375 m
2



vägg9 13m 1m 3.5m 3.5m( ) Vh 52.5 m
2



Väggtot vägg1 vägg2 vägg3 vägg4 vägg5 vägg6 vägg7 vägg8 vägg9 208.938 m
2



Golv och takareor

golv1 5.5m 3 m 16.5 m
2



golv2 5.575m 3.5 m 2m 3.35 m 26.212 m
2



golv3 6.5m 7 m 45.5 m
2



golv4 3.5m 3.5 m 12.25 m
2



tak5 2.5m 5.5 m 13.75 m
2



tak6 4.3m 3.350 m 14.405 m
2



tak7 3.5m 4.3 m 15.05 m
2



tak8 1.85m 3.5 m 2.35m 2.5 m 12.35 m
2



tak9 1.2m 8 m 1m 3.5 1.54( )m 14.64 m
2



golv9 1m 3.5 m 3.5m
2



golvtaktot golv1 golv2 golv3 golv4 tak5 tak6 tak7 tak8 tak9 170.658 m
2
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Energibehov Bilaga E1

Fönsterareor 

fönster1 2.6m
2



fönster2 2.6m
2



fönster3 11.76m
2



fönster4 0m
2



fönster5 2.6m
2


 U -värde fönster. Värdet motsvarar ett modernt
treglasfönster. För beräkning av U-värdrt för fönstret, se
bilaga B:3.1

fönster6 2.6m
2



fönster7 2.6m
2



fönster8 1.3m
2


ufönster 1.3

W

m
2
K 


fönster9 1.5m

2


fönsterareatot 27.56m
2



Uvärde för golvet

Nedifrån räknat:
Mark 
Cellplast 300 mm
Betong 150 mm
Träparkett 20 mm

DGcellplast 0.3m
DGbetong 0.150m
DGparkett 0.02m

λträ 0.13
W

m K( )
 λcellplast 0.036

W

m K( )


λbetong 1.7
W

m K( )


λspånskiva 0.14
W

m K( )


λminull 0.036
W

m K( )
 λgips 0.25

W

m K( )


Rsi 0.13
m

2
K 

W
 Rse 0.04

m
2

K 
W



Rträ
DGparkett

λträ
0.154

K s
3



kg
 Rbetong

DGbetong

λbetong
0.088

K s
3



kg


Rcellplast
DGcellplast

λcellplast
8.333

K s
3



kg


Rgolv Rträ Rbetong Rcellplast 8.575
K s

3


kg
 ugolv

1

Rgolv
0.117

kg

K s
3
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Energibehov Bilaga E1

Uvärde för vägg

λ-värdesmetoden för ytterväggen där b=regelbredd

λtot cc b λ1 λ2( )
λ1 2 cc b( ) λ2 b[ ]

2 cc b( ) b


Inifrån räknat:
 Gipsskivor 2*13mm
PE-folie
Stående träreglar 45*145 med
mellanliggande minull (cc=600mm)
Liggande träreglar 100*45 med
mellanliggande minull (cc=600)
Stående träreglar 45*145 med
mellanliggande minull (cc=600mm)
Utegipsskiva 9mm
Fasad 

Dgips 0.013m
Dregel1 0.170m
Bregel1 0.045m
cc1 0.6m
Dregel2 0.045m
Bregel2 0.045m
cc2 0.6m
Dutegips 0.009m

Rgips1
2 Dgips

λgips
0.104

K s
3



kg


Risovägg 2
Dregel1

λtot cc1 Bregel1 λminull λträ( )






Dregel2

λtot cc2 Bregel2 λminull λträ( )






 9.707
K s

3


kg


Rgips2
Dutegips

λgips
0.036

K s
3



kg
 Rfasad 0.3

m
2

K 
W



Rtotvägg Rsi Rse Rgips1 Rgips2 Risovägg Rfasad 10.317
K s

3


kg


uvägg
1

Rtotvägg
0.097

kg

K s
3




Uvärde för tak

Inifrån räknat:
Gipsskivor 2*13mm
Mineralull 400mm
Spånskiva 12mm

DTGips 0.013m
DTminull 0.6m
DTspån 0.012m

Rgips
2DTGips

λgips
0.104

K s
3



kg
 Risotak

DTminull

λminull
16.667

K s
3



kg


Rspånskiva
DTspån

λspånskiva
0.086

K s
3



kg
 Rtottak Rgips Risotak Rspånskiva 16.856

K s
3



kg


utak
1

Rtottak
0.059

kg

K s
3
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Energibehov Bilaga E1

Summa UA beräkningar (transmissionsflödet)

UA1 vägg1 fönster1( )uvägg[ ] fönster1 ufönster 5.915
m

2
kg

K s
3




UA2 vägg2 fönster2( ) uvägg fönster2 ufönster 5.206
m

2
kg

K s
3




UA3 vägg3 fönster3( )uvägg fönster3 ufönster[ ] 18.546
m

2
kg

K s
3




UA4 vägg4 fönster4( ) uvägg fönster4 ufönster 0.848
m

2
kg

K s
3




Golvet separat ty annan dimensionerande temperaturdifferens

UA1´ ugolv golv1 1.924
m

2
kg

K s
3




UA2´ ugolv golv2 3.057
m

2
kg

K s
3




UA3´ ugolv golv3 5.306
m

2
kg

K s
3




UA4´ ugolv golv4 1.429
m

2
kg

K s
3




UA5 vägg5 fönster5( ) uvägg tak5 utak fönster5 ufönster[ ] 6.488
m

2
kg

K s
3




UA6 vägg6 fönster6( ) uvägg tak6 utak fönster6 ufönster 4.794
m

2
kg

K s
3




UA7 vägg7 fönster7( ) uvägg tak7 utak fönster7 ufönster 4.905
m

2
kg

K s
3




UA8 vägg8 fönster8( ) uvägg tak8 utak fönster8 ufönster 3.108
m

2
kg

K s
3




UA9 vägg9 fönster9( ) uvägg golv9 utak fönster9 ufönster 7.101
m

2
kg

K s
3




Utransväggotak UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 UA8 UA9 56.912
m

2
kg

K s
3




Utransgolv UA1´ UA2´ UA3´ UA4´ 11.715
m

2
kg

K s
3
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Genomsnittligvärmegenomgångskoefficient
Utransväggotak Utransgolv( )

golvtaktot Väggtot
0.181

kg

K s
3




Resultat transmission

EffektbehovTrans Utransväggotak θdim Utransgolv θmedel 3.177 10
3

 W

ÅrsenergiTrans Utransväggotak Gradtimmar Utransgolv θmedel 3600 24 365 s 2.811 10
10

 J

MWhtrans
ÅrsenergiTrans

3600 1000000
7.809 J OBS! Utan hänsyn till köldbryggor

Läckluftsförluster

Antar 25 kubikmeter luftläckage per timma. Detta antas fördelat jämt på alla rummen 9
rummen, dvs läckrum (läckage per rum)=25/9:

Läckrum 0.00077
m

3

s


Cpluft 1007
J

kg K( )
 ρ 1.290

kg

m
3



Eläck Läckrum Cpluft ρ θdim

Resultat läckförluster

ÅrsenergiLäck
25m

3

3600s
Cpluft ρ Gradtimmar 4.222 10

9
 J

MWhläck
ÅrsenergiLäck

3600 1000000( )
1.173 J

BILAGOR Grupp 32.  
Andersson-Vass, Berzell

Page 80 of 108



Energibehov Bilaga E1

Ventilationsförluster

Ventilationsflöden i varje rum

Vent1 0.01
m

3

s
 Vent2 0.017

m
3

s
 Vent3 0.015

m
3

s
 Vent4 0.022

m
3

s


Vent5 0.008
m

3

s
Vent9 0

m
3

s
 Vent6 0.008

m
3

s
 Vent7 0.008

m
3

s
 Vent8 0.02

m
3

s


Lvent 58 10
3


m

3

s


n 0.8 Verkningsgrad värmeväxlare

Resultat ventilationsförluster

EffektbehovVent Lvent Cpluft ρ θdim( ) 1 n( ) 828.781 W

ÅrsenergiVent Lvent Cpluft ρ Gradtimmar 1 n( ) 7.052 10
9

 J

MWhvent
ÅrsenergiVent

3600 1000000
1.959 J

Tappvarmvatten

Schablonvärde för energiförbrukning tappvarmvatten

MWhtapp 5J

http://www.energikunskap.se/sv/VANLIGA-FRAGOR/I-hemmet/Hur-mycket-el-i-kW-anvander-e
n-normal-villa-i-genomsnitt/

Hushållsel

Schablonvärde för hushållsel

MWhhusel 6.1J

http://www.energikunskap.se/sv/VANLIGA-FRAGOR/I-hemmet/Hur-mycket-el-i-kW-anvander
-en-normal-villa-i-genomsnitt/
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Totalt  
En faktor på 1,08 har multiplicerats med transmissionsförlusterna för att ta hänsyn till 
köldbryggor vid total energiförbrukning:

Resultat totalt

MWhtot MWhtrans 1.08 MWhvent MWhtapp MWhläck MWhhusel 22.665 J

Eftersom vi installerar en bergvärmepump (räknar med COP=3) blir behovet av köpt el betydligt
lägre:

MWhel MWhtrans 1.08 MWhtapp( ) 0.33 MWhvent MWhläck MWhhusel 13.665 J

MWhtrans 1.08 8.434 J MWhvent 1.959 J MWhtapp 5 J MWhläck 1.173 J

MWhhusel 6.1 J

Varje rums radiatoreffektbehov

Här räknas transmissionsförluster genom väggar och tak, sedan transmissionsförluster genom
golv och slutligen läckluftsförluster.

rum1 UA1 θdim UA1´ θmedel Eläck 388.017 W

rum2 UA2 θdim UA2´ θmedel Eläck 353.564 W

rum3 UA3 θdim UA3´ θmedel Eläck 1.096 10
3

 W

rum4 UA4 θdim UA4´ θmedel Eläck 107.375 W

rum5 UA5 θdim Eläck 411.857 W

rum6 UA6 θdim Eläck 318.702 W

rum7 UA7 θdim Eläck 324.805 W

rum8 UA8 θdim Eläck 225.977 W

rum9 UA9 θdim Eläck 445.567 W

rum1 rum2 rum3 rum4 rum6 rum7 rum8 rum9 3.26 10
3

 W
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SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

E:2

Indelning i radiatorområden för
beräkning av radiatoreffektbehov

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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 Bilaga E3
 Beräkning av köldbrygga.

Den köldbrygga som undersöks är den mellan ytterväggen och mellanbjälklaget.
I vår fördjupning har vi undersökt hur fönster påverkar värmeflödet genom en vägg, och
därför undersöker vi nu vilken påverkan mellanbjälklaget har. Ritning över
mellanbjälklagetsanslutning till ytterväggen finns i bilaga D

 Köldbryggor 
En köldbrygga är en konstruktionsdetalj som bryter igen en konstruktionsdel med
högre värmemotstånd. Detta medför att värmeflödet ökar lokalt kring köldbryggan. En
köldbrygga ger såles en högre värmetransport än i omgivande byggnaddsdelar vilket
resulterar i ökat energibehov. Dessutom blir de inre ytorna vid köldbryggan nedkylda
vilket kan resultera i kondens men ger också sämre komfort (t.ex. kallras vid fönster)
samt försmutsning.
Köldbryggor kan delas in i olika kategorier beroende på vad som förorskar dem.
Köldbryggan som uppstår vid mellanbjälklagsanslutningen till yttervägg är ett exempel
på en köldbrygga som uppstår pga "konstruktiv utformning". 

En köldbrygga karakteriseras av  extra transmissioner för konstruktionen i jämförelse
med den "vanliga" konstruktionen (dvs konstruktionen utan köldbrygga). Vid
beräkningar av läckflödeskoefficienten (motsvarigheten till U-värde för en köldbrygga)
används just detta samband. 

Rent generellt kan transmissionen genom en konstruktion, i detta fall en yttervägg,
beskrivas som:

ϕ U A ΔT
W

m






Ekvation A

U värmegenomgångskoefficient
W

m
2

K







A Area m

2 
ΔT temperaturskillnad

Värmeflödet genom en köldbrygga (mellanbjälklag - yttervägg)

ϕtot ϕvägg ϕextra
W

m






där ϕ(tot) är det totala värmeflödet genom konstruktionen,ϕ(vägg) är
värmeflödet genom den obrutna väggen och ϕ(extra) är det extra värmeflöde
som uppkommer på grund av köldbryggan. 

Alternativt kan värmeflödet uttryckas enligt följande formlen:

ϕtot ϕvägg L1( ) ϕvägg L2( ) ϕköldbrygga
W

m






Ekvation
B
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Den formeln uttrycker att det totala värmeflödet genom konstruktionen är
summan av värmeflödet genom obrutna väggen ovanför köldbryggan (längden
L1), värmeflödet genom obrutna väggen nedanför köldbryggan (längden L2)
samt värmeflödet genom köldbryggan.

Hur måtten L1 och L2 är definerade framgår
ur figur 1

Figur 1

ϕ(köldbrygga) är värmeflödet genom köldbryggan

ϕköldbrygga ψköldbrygga L3 ΔT
W

m






Ekvation C
givet 1 m i z-led 

ψ (köldbrygga) är läckflödeskoefficienten, ett mått på
transmitterat läckflöde genom köldbryggan
L är köldbryggans utbredning (se figur 1)
∆T är temperaturskillnaden (oftast mellan utomhus- och
inomhusluften)
Formlen ovan 

Kombination av ekvation A, B och C ger följande ekvation, givet en meter i z-led

ϕtot Uvägg L1 L2  L ψköldbrygga L  ΔT
W

m






W

m
2

K









Uvägg 0.106

L1 0.735 m( )

L2 0.910 m( )

L3 0.305 m( )

ΔT 20 0 20

ϕtot 4.77
W

m






Fås från simulering i COMSOL
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ψköldbrygga

ϕtot

ΔT









Uvägg L1 L2 








L3









0.21
W

m K






 Sammanfattning : 

Den köldbrygga som undersökts är den för mellanbjälklagets
anslutning till ytterväggen. Ritningen över denna byggdetalj
finns i bilaga D.
Läckflödeskoefficienten för denna köldbrygga är 0.21
(W/mK)
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Bilaga F. Kostnadsanalys
Artiklar Kostnad/enhet Antal Enhet Kostnad Källa

Konstruktion
Innervägg 640 98 kvm 62720 Sektionsfakta
Yttervägg 2340 216 kvm 505440 Sektionsfakta
Kökstaket (lilla taket) med bjälklag 1927 25 kvm 48175 Sektionsfakta
Takstolar med takbeklädnad 795 120 kvm 95400 Sektionsfakta
Platta på mark 2791 105 kvm 293055 Sektionsfakta
Mellanbjälklag 1458 130 kvm 189540 Sektionsfakta
Trappa 19318 1 st 19318 Sektionsfakta
Innergolv parkett 600 140 kvm 84000 Lilla prisboken
Klínker WC 231 40 kvm 9240 Sektionsfakta
Vindsbjälklag 710 80 kvm 56800 Sektionsfakta
Kakel WC 360 80 kvm 28800 Sektionsfakta
Ytterdörr 14521 1 st 14521 Sektionsfakta
Altandörr 8170 1 st 8170 Sektionsfakta
Innerdörr 1225 7 st 8575 www.pricerunner.se
Fönster 8990 10 st 89900 Sektionsfakta
Köksinredning 26665 1 st 26665 Sektionsfakta
Badrumsinredning 6317 2 st 12634 Sektionsfakta

Värme- och sanitetsinstallationer
Hall 3299 1 3299 Sektionsfakta
WC 12766 2 25532 Sektionsfakta
Vardagsrum 7855 1 7855 Sektionsfakta
Kök 8644 1 8644 Sektionsfakta
Sovrum 3332 4 13328 Sektionsfakta
Bergvärmepump F1226 55250 1 55250 www.nibe.se

El-installationer
Hall 3945 1 3945 Sektionsfakta
WC 8404 2 16808 Sektionsfakta
Vardagsrum 8428 1 8428 Sektionsfakta
Kök 21435 1 21435 Sektionsfakta
Sovrum 5263 4 21052 Sektionsfakta
Elcentral 17285 1 17285 Sektionsfakta
Teleanläggning 11495 1 11495 Sektionsfakta

Vent-installationer
Kök 4834 1 4834 Sektionsfakta
Hall 1650 1 1650 Sektionsfakta
Vardagsrum 2673 1 2673 Sektionsfakta
Sovrum 1100 5 5500 Sektionsfakta
Badrum 1379 2 2758 Sektionsfakta
Ventilationsaggregat 22190 1 22190 Sektionsfakta

Övrigt
Spis 10000 1 10000 www.pricerunner.se
Diskmaskin 6000 1 6000 www.pricerunner.se
Kyl 12000 1 12000 www.pricerunner.se
Frys 12000 1 12000 www.pricerunner.se
Tvättmaskin 8000 1 8000 www.pricerunner.se

Totalkostnad 1854914 kr
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 BILAGA G 
Dimensionering av konstruktionsdel;
Mellanbjälklag
Planlösningen har inneburit en lång spännvidd för mellanbjälklaget. Därför kommer denna rapport
undersöka vilka dimensioner som krävs för att klara den aktuella spännvidden med lättbalkar.

Lbalk 5.96 spännvidden, mellan centrumlinjerna för 
de motstående ytterväggarna

cc 0.6 m( ) c / c avståndet mellan balkarna

Area som belastar balken:

Abalk Lbalk cc 3.576 m
2 

Avåning 13 Lbalk 77.48 m
2 

 Egenskaper hos tvärsnittet - Lättbalk

Flänsen 
Konstruktionsträ, hållfasthetsklass C30
Vald storlek: 45 x 95 (mm)

m( )bf 0.095 m( )

m( )hf 0.045 m( )

Livet 
Hård träfiberskiva
Vald storlek: 15 x 300 mm

m( )bw 0.015 m( )

m( )hw 0.30 m( )

h 2 hf hw 0.39 m( )
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 Hållfasthetsegenskaper  
Enligt EN 1995-1-1 avsnitt 2.4 ska hållfasthetsvärdena dimensioneras enligt:

fd Kmod

fk

γM











där γM 1.3 En partialfaktor som är materialspecifik, dock har den samma
värde för konstruktionsvirke och träfiberskivor

K (mod) är en omräkningsfaktor som beaktar inverkan av
fuktkvot och lastvaraktighet
Värdet ges av EN 1995-1-1 avsnitt 3, tabell 3.1 och beror
på två faktorer:

Kmod.C30 0.8

Kmod.fiber 0.65

Klimatklass 

I vårt fall är det klimatklass 1 enligt EN 1995-1-1
avnitt 2.3.1.3. Klimatklass 1 innebär "ett klimat med
20 grader och RF som bara överstiger 65% någon
gång per år"

Lastens varaktighet
Enligt EN 1995-1-1 avsnitt 3.1.3 skall K(mod) väljas
för den  minsta varaktigheten om det är fler än en last
De laster som påverkar mellanbjälklaget har följande
varaktigheter (enligt tabell 6-1 EKS 8):

Nyttiglast = Medium1.
Egentyngd = Permanent2.

Således ska vi välja K(mod) för medel varaktighet

 Karakteristiska värden  Dimensionerande värden

Flänsen, konstruktionsträ, C30

fm.d.fläns 18.46 10
6

 Pa( )
fm.k.fläns 30 MPa( )

fv.d.fläns 2.46 10
6

 Pa( )
fv.k.fläns 4.0 MPa( )

ft.0.d.fläns 11.08 10
6

 Pa( )
ft.0.k.fläns 18 MPa( )

fc.0.d.fläns 14.15 10
6

 Pa( )
fc.0.k.fläns 23 MPa( )

E0.mean.fläns 12 10
9

 Pa( )
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 Karakteristiska värden  Dimensionerande värden

Livet, hård träfiberskiva 

fm.k.liv 32 MPa( )
fm.d.liv 16 10

6
 Pa( )

fv.k.liv 16 MPa( )
fv.d.liv 8 10

6
 Pa( )

ft.k.liv 23 MPa( )
ft.d.liv 11.5 10

6
 Pa( )

fc.k.liv 24 MPa( )
fc.d.liv 12 10

6
 Pa( )

E0.mean.liv 4.6 10
9

 Pa( )

 Laster 

Mellanbjälklagsbalken ska dimensioneras.
Huset är konstruerat med bärande ytterväggar och innerväggarna är icke-bärande.
Därför kommer varken snölast eller takets egentyngd att belasta mellanbjälklaget.
De enda lasterna som bärs av mellanbjälklaget är nyttiglasten för övre våningen samt
egentyngderna för övervåningen och själva bjälklaget.

 Nyttiglast 

Karakteristiska grundvärdet för utbredda nyttiglasten för bjälklag i bostäder (kategori A):

qk 2.0 10
3


N

m
2









Nationellt värde, tabell C-1, EKS 8

Nyttiglast klassas som en last med medel varaktighet enligt tabell 6-1, EKS 8

EN 1990, Bilaga A1 föreskriver att följande partialkoefficienter skall användas för det
dimensionerade värdet för nyttiglasten:

ψ0 0.7 Lastreduktionsfaktor, värdet ges för rum i bostäder (kategori A) tabell A1:1 EN1990

γQ 1.5 Enligt bilaga A1 EN1990

Nationellt tillägg (enligt bilaga NA, EN 1990)
γd 0.91 Säkerhetsfaktor som gäller för säkerhetsklass 2. Säkerhetsklass 2 definieras i

EKS 5, paragraf 10, som "Normal risk för personskador".
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qnyttig.d γd γQ ψ0 qk 1.911 10
3


N

m
2









Ytterliggare reduktionsfaktorer: 

Behöver ej reducera lasten pga antal våningar eftersom huset endast har två våningar
Reduktion av nyttiglast vid stor belastad bjälklagsyta:

      Enligt avsnitt 6.3.1.2, EN 1991-1-1 kan nyttiglasten reduceras med faktorn α om:

αA
5

7






ψ0
10

Abalk









 3.296 α är större än 1.0 så ska ingen
lastreduktionsfaktor pga stor bjälklagsyta
användas

Alltså kommer inga ytterliggare reduktionsfaktorer påverka den utbredda nyttiglasten.

 Egentyngd 

Av kapitel 5 EN 1991-1-1 framgår vad som ingår i begreppet egentyngd.
För detta aktuella fall ingår följande i egentyngden för bjälklaget.

Icke bärande element (innerväggar mm)

Träreglar och isolering i mellanväggarna försummas.
Den enda komponenten i mellanväggarna vars tyngd har en påtaglig inverkan är
gipsskivorna. Innerväggarna i detta hus är uppbyggda med en gipsskiva, 13 mm tjocklek,
på var sida om väggen.

Gipsskivor i innerväggarna

Linnervägg 23.2 m( ) Sammanlagd längd på innerväggarna

Hinnervägg 2.5 m( ) Höjden på innerväggen

dgips 0.013 m( ) 13 mm gipskskivor

Vgips.vägg 2 dgips Hinnervägg Linnervägg 1.508 m
3 

N

m
3









γgips 15 10
3

 Tyngden ges av EN 1991-1-1 bilaga A

N

m
2









Ggips.innerväggar.k Vgips.vägg γgips
1

Avåning









 291.946

Egentyngden för icke-bärande element (för övervåningen) justeras upp till 0.5 kN/kvm. 
Denna uppskattning har sin grund i egenvikten för gipsskivorna (0.3 kN/kvm) och justeras
sedan upp för att ta hänsyn till de element som tidigare försummats (träreglar och
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isolering i väggarna) . Dessutom finns risken för att någon av mellanväggarna står
placerade rakt över en av mellanbjälklagsbalkarna vilket vore ogynnsamt ur lastsynpunkt. 

Egentyngden för de icke bärande elementen är således

Gicke.bärande.k 0.5 10
3


N

m
2









Bjälklaget 

Här kommer egentyngden för de i bjälklaget ingående elementen specifieras.
Värdena på materialens tyngder är alla hämtade från SS EN 1991-1-1, bilaga A.
Två förenklingar har gjorts: vi räknar på egentyngden för lättbalk som vore den en solid
träbalk, och egentyngden för mineralullen beräknas som vore det mineralull över hela
bjälklagsytan. 
Egentligen är det bara mineralull mellan lättbalkarna och det är en lättbalk och ingen
solid träbalk. Dessa förenklingar bedöms vara godtagbara eftersom de ogynnsamma
lasterna ökar vilket leder till en marginell överdimensionering av balken. Det innebär
därför ingen säkerthetsrisk.

Spånskiva 

dspån 0.022 m( )

γspån 7. 10
3


N

m
3









Gspån.k dspån γspån 154
N

m
2









Gipsskiva 

dgips 0.013 m( )

γgips 15 10
3


N

m
3









Ggips.k dgips γgips 195
N

m
2









Mineralull 
N

m
3









γminull 0.3 10
3



dminull hw m( )
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N

m
2









Gminull.k γminull dminull 90

Träbalk (lättbalk)
N

m
3









γträ.C30 4.6 10
3

 Konstruktionsvirke av klass C30 

dträ.C30 h 0.39 m( )

Vträ.C30 dträ.C30 bf Lbalk 0.221 m
3 

n
13

cc
21.667 antalet balkar i bjälklaget

N

m
2









Gträ.C30

γträ.C30 Vträ.C30 n 
Avåning

284.05

 Totala egentyngden
N

m
2









Gicke.bärande.k 500

N

m
2









Gbjälklag.k Gspån.k Ggips.k Gminull.k Gträ.C30 723.05

Gegenvikt.k Gicke.bärande.k Gbjälklag.k 1.223 10
3


N

m
2









 Dimensionerande värde, egenvikten (brottgränstillstånd)

Nationellt tillägg (enligt bilaga NA, EN 1990)
γd 0.91 Säkerhetsfaktor som gäller för säkerhetsklass 2. Säkerhetsklass 2 definieras

i EKS 5, paragraf 10, som "Normal risk för personskador".

γG 1.35 Värdet gäller för ogynnsam lasteffekt enligt EN 1990 bilaga A1

Gegenvikt.d γd γG Gegenvikt.k 1.503 10
3


N

m
2
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 Dimensionerande utbredd last

Gegenvikt.d 1.503 10
3


N

m
2









qnyttig.d 1.911 10
3


N

m
2









qnyttig.d.2 qnyttig.d cc 1.147 10
3


N

m
2









Gegenvikt.d.2 Gegenvikt.d cc 901.51 N

m
2









qEd Gegenvikt.d.2 qnyttig.d.2 2.048 10
3


N

m






 Maximalt moment

Balken är fritt upplagd, statiskt bestämd, 
och belastas av en jämnt fördelad utbredd last.
Enligt Byggformler och tabeller (Johannesson och Vretblad, 2011, Liber)
fås det maximala moment i mitten av balken och får värdet:

Mmax

qEd Lbalk
2







8
9.094 10

3
 Nm( )

 Maximal tvärkraft
Den maximala tvärkraften för balken är över upplagen. Följdaktligen kommer den
maximala tvärkraften vara ekvivalent med (vertikala) upplagsreaktionerna.
Upplagsreaktionerna är lika stora för de båda stöden.

Vmax

qEd Lbalk 
2

6.103 10
3

 N( )
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 Spänningsfördelning 
Eftersom tvärsnittet består av två olika material, med olika elasticitetsmoduler och olika
värden på hållfastheten mm, används metoden med fiktiv bredd.
Som referensvärde vi valt livet. Således är det bredden för flänsen som ändras.

Förhållandet mellan fiktiv bredd och ursprunglig bredd för flänsen:

E0.mean.fläns

E0.mean.liv
2.609

Den fiktiva bredden för flänsen blir således:

bf.f

E0.mean.fläns

E0.mean.liv









bf 0.248 m( )

 Tyngdpunkten
Tyngdpunkten för tvärsnittet är i mitten av livet på grund av symmetri. 
Detta gäller både för det verkliga och för det fiktiva tvärsnittet. 
Eftersom det handlar om ett dubbelsymmetriskt tvärsnitt 
kommer det neutrala lagret vara i samma punkt 
som tyngdpunkten, dvs i mitten av livet. 

 Tröghetsmomentet (med avseende på tyngdpunkten)
Vid beräkning av tröghetsmomentet har steiners sats använts
för att lägga ihop tröghetsmomenten för de ingående delarna
av tvärsnittet (flänsarna och livet).

Ifiktiv

bf.f hf
3







6







bw hw
3







12








bf.f hf hw hf 2





2







 7.012 10
4

 m
4 

Brottvillkor 
Följande brottvillkor ställs på konstruktionen enligt EN 1995-1-1 avsnitt 9.1.1

flänsen 
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σm.d fm.d.fläns kh Momentbärförmåga, undersöks för flänsens yttersta kant

σt.d ft.0.d.fläns Dragspänning, undersöks för centrum för den fläns som utsätts
för dragspänningar

σc.d fc.0.d.fläns Tryckspänning, undersöks för centrum för den fläns som utsätts
för tryckspänningar

För flänsen skall dessutom spänningarna ökas med kvoten mellan elasticitetsmodulerna

σfläns.verklig σfläns.fiktiv

E0.mean.fläns

E0.mean.liv











Detta behöver dock ej utföras för livet eftersom dess bredd är oförändrad (om man jämför
det verkliga med det fiktiva tvärsnittet)

Livet 

σm.d fm.d.liv Momentbärförmåga, undersöks för gränsen mellan livet och
flänsen.

τ fv.d.liv Kontroll av skjuvspänningen

Momentbärförmågan

σm.d

Mmax y 
Ifiktiv









fm.d kh

k (h) är en partialkoefficient som ökar hållfastheten hos materialet. Enligt EN
1995-1-1 avsnitt 3.2 ska denna koefficient användas för konstruktionsträet.
Den ska ej användas för livet, som består av hård träfiberskiva. För flänsen,
konstruktionsträt, får k(h) följande värde:

Obs! om k(h) har  ett värde som är större än 1.3 så skall
värdet 1.3 användas istället.
I detta fall skall alltså k(h) = 1.272 användas eftersom
detta värde är minst

kh
0.150

hf









0.2

1.272

y är avståndet från tyngdpunkten till den aktuella punkt som 
spänningarna beräknas för

ym.fläns
h

2
0.195 m( )

ym.liv

hw

2
0.15 m( )
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 Flänsen σm.d.fläns

Mmax ym.fläns 
Ifiktiv









E0.mean.fläns

E0.mean.liv









 6.597 10
6

 Pa( )

OK !!
fm.d.fläns kh 2.349 10

7
 Pa( )

 Livet 
σm.d.liv

Mmax ym.liv 
Ifiktiv









1.945 10
6

 Pa( )

OK !!!
fm.d.liv 1.6 10

7
 Pa( )

Hållfasthet med avseende på tryckspänning, flänsen

σc.d.fläns

Mmax yc.fläns 
Ifiktiv









E0.mean.fläns

E0.mean.liv
 fc.0.d.fläns

yc.fläns hw

hf

2









 0.323 m( )

σc.fläns

Mmax yc.fläns 
Ifiktiv









E0.mean.fläns

E0.mean.liv









 1.091 10
7

 Pa( )

σc.fläns 1.091 10
7

 Pa( )

OK !!!!

fc.0.d.fläns 1.415 10
7

 Pa( )

Hållfasthet med avseende på dragspänning, flänsen

σt.d.fläns

Mmax yt.fläns 
Ifiktiv









E0.mean.fläns

E0.mean.liv
 ft.0.d.fläns

yt.fläns hw

hf

2









 0.323 m( )

σt.d.fläns

Mmax yt.fläns 
Ifiktiv









E0.mean.fläns

E0.mean.liv
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σt.d.fläns 1.091 10
7

 Pa( ) OK!!!

ft.0.d.fläns 1.108 10
7

 Pa( )

Kontroll av skjuvspänningen

Lättbalkens uppbyggnad, med I-tvärsnitt, medför att det är mest intressant att
undersöka skjuvspännignarna för livet. 
Enligt "Design of timber structures", kap 5, kan det generella uttrycket för
skjuvspänning förenklas till

τv

Vz.Ed Sy.fiktiv 
Ifiktiv bw 

VEd

Aliv


N( )
VEd Vmax 6.103 10

3


Aliv bw hw 4.5 10
3

 m
2 

τv fv.d.liv Kontroll:

Pa( ) OK !!!
τv

VEd

Aliv
1.356 10

6


Pa( )
fv.d.liv 8 10

6


 Kontroll av brukgränstillstånd - Deformation
Enligt EN 1995-1-1 avsnitt 7.2 ska följande deformationskrav användas

uinst

Lbalk

500
 ufin

Lbalk

300


Lättbalken består av två olika material
Problemet som uppstår är att dels påverkas elasticitetsmodulen av krypningen, och
dels påverkas elasticitetsmodulen för de två materialen olika.

Elasticitetsmodulen påverkas av krypningen på främst två sätt:
Deformationen och börjbarheten hos tvärsnittet ökar med tiden, dvs E för1.
materialet ökar
Interna spänningsfördelningen förändras med tiden. Detta medför att de2.
delarna av tvärsnittet som är mer benägna att krypa kommer att lastas av, de
kommer alltså ta upp mindre spänning.

      De delar av tvärrsnittet som inte är krypbenägna kommer ta åt sig en större
del av spännignarna
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På grund av dessa effekter, som båda påverkar elasticitetsmodulen, används
medelvärden för elastictetsmodulen, E(mean), och inte som annars brukligt 0.5%
kvantilen, E(0.05). Detta för att kunna förutse den mest troliga
spänningsfördelningen.

Ytterliggare ett problem är att K(def), som styr hur krypningsbenäget materialet är, har
olika värden för de två ingående materialen. Hänsyn måste därför tas även till detta.

Förenkling: Vid deformationsberäkningarna kommer beräkningarna utföras för ett
tvärsnittet utan liv. Flänsarna kommer fortfarande behålla sina positionen jämfört med
varandra, men emellan dem kommer det endast vara luft (istället för träfiberskivan).
Denna förenkling kan göras eftersom det är just i flänsarna som de mest betydande
deformationerna sker, men framförallt för att förenklingen är ogynnsam för
konstruktionen. 

Enligt boken "Byggformler och tabeller" (Johannesson och Vretblad, 2011, Liber) blir
den maximala nedböjningen följande, givet fritt upplagd balk och jämnt fördelad
utbredd last 

uinst 0.013
qEd Lbalk

3






E0.mean.liv Ifiktiv











 1.748 10
3

 m( )

Trots att vi, efter förenklingen, endast räknar på deformationen för flänsarna, utförs
beräknignarna med elasticitetsmodulen för livet. Detta eftersom det är det fiktiv
tvärsnittet som undersöks, detta tvärsnitt har elasticitetsmodulen för livet
(träfiberskivan)

 Slutliga nedböjningen

Vid beräkning av den slutliga nedböjning u(fin) måste hänsyn tas till att
nyttiglasten har medel varaktighet. Den allmänna formlen för slutliga
nedböjningen är gjord för permanenta laster. De laster som inte är permanenta
måste därför omvandlas till quasi-permanenta laster. En quasi-permanentlast är
en "fiktiv" last som har den storlek som den nyttigalasten skulle ha om den var
permanent, dvs om den skulle belasta bjälklaget under väldigt lång tid.
Sammantaget måste beräkningen för den slutliga nedböjnignen delas upp i
nedböjningen orsakad av egentyngden respektive nyttiglasten

Slutlig nedböjning pga egentyngd

m( )
uinst.egen 0.013

Gegenvikt.d.2 Lbalk
3







E0.mean.liv Ifiktiv











 7.692 10
4



Kdef.fläns 0.6 Enligt EN 1995
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m( )
ufin.egen uinst.egen 1 Kdef.fläns  1.231 10

3


Slutlig nedböjning pga nyttiglast

m( )
uinst.nyttig 0.013

qnyttig.d.2 Lbalk
3







E0.mean.liv Ifiktiv











 9.783 10
4



ψ2 0.3 Enligt EKS 8, paragraf 16, för nyttiglast i rum i bostäder

m( )
ufin.nyttiglast uinst.nyttig 1 ψ2 Kdef.fläns  1.154 10

3


Total slutlig nedböjning

ufin.tot ufin.egen ufin.nyttiglast 2.385 10
3



Kontroll av brottgränskrav

uinst 1.748 10
3


uinst

Lbalk

500
 OK !!!

Lbalk

500
0.012

ufin.tot 2.385 10
3


OK !!!!

ufin.tot

Lbalk

300
 Lbalk

300
0.02
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Plan 1+0,000

Plan 2+3,000

Takfot+6,000

SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

H:1

FASAD MOT NORDÖST

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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Plan 1+0,000

Plan 2+3,000

Takfot+6,000

SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

H:2

FASAD MOT SYDVÄST

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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Plan 1+0,000

Plan 2+3,000

Takfot+6,000

SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

H:3

FASAD MOT NORDVÄST

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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Plan 1+0,000

Plan 2+3,000

Takfot+6,000

SKALA NUMMER

BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

H:4

FASAD MOT SYDÖST

AF101X CB, VAV

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1:1002011-05-09

EL-KonstruktörenE tel. 08-790 60 00

Byggnadskontruktören tel. 08-790 60 00K

VVS-KonstruktörenV tel. 08-790 60 00

Arkitekten tel. 08-790 60 00A
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Plan 1+0,000

Plan 2+3,000

Takfot+6,000

SKALA NUMMER BETDATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

 1 : 100 H5

10/5-2012

SEKTIONSRITNING
TOMT 5:15 SJÖÄNGEN II

AF101X CB, VAV

Arkitektritning tel. 0768516244A

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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SKALA NUMMER BETDATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

H6

10/5-2012

VY FRÅN SÖDER
TOMT 5:15 SJÖÄNGEN II

AF101X CB, VAV

Arkitektritning tel. 0768516244A

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

BILAGOR Grupp 32.  
Andersson-Vass, Berzell

Page 106 of 108



SKALA NUMMER BETDATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

H7

10/5-2012

VY FRÅN ÖST
TOMT 5:15 SJÖÄNGEN II

AF101X CB, VAV

Arkitektritning tel. 0768516244A

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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SKALA NUMMER BETDATUM ANSVARIG

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

H8

10/5-2012

VY FRÅN VÄST
TOMT 5:15 SJÖÄNGEN II

AF101X CB, VAV

Arkitektritning tel. 0768516244A

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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