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SAMMANFATTNING 

Den här rapporten syftar till att behandla projekteringen av ett passivhus. Projekteringen behandlar 
materialval, dimensionering och val av både installationssystem och byggtekniska detaljer såsom 
bärande stomme och fuktsäkerhet. Inredning och planlösning har utformats för en familj med två 
vuxna och ett barn i åtanke.  
 
En stor del av rapporten ägnas åt en djupare jämförelse mellan tre olika ytterväggskonstruktioner av 
passivhusstandard. De konstruktioner som har jämförts är en lätt träkonstruktion, en tyngre av 
betong samt en sandwichvägg av märket Weber Leca. Här behandlas olika aspekter såsom lufttäthet, 
väggtjocklek, risker med konstruktionen, U-värde, Köldbryggor, energiförbrukning, pris, och 
monteringskostnader. Syftet är bland annat att få klarhet i vilken vägg som skulle vara det bästa 
alternativet för det ovan nämnda huset. För att ge ett tillfredställande svar på detta måste två andra 
frågor först besvaras; nämligen ”vad är ett passivhus?” och ”vad är skillnaden mellan ett passivhus och vanligt 
hus?”. 
 
Någon helt klar definition på vad ett passivhus är finns dock inte, däremot har Forum för energieffektiva 
byggnader (i rapporten förkortat FEBY) tagit fram en kravspecifikation för lågenergihus. 
Kravspecifikationen innehåller bland specificerade siffror på hur stora effekt- och energibehoven får 
vara för att ett hus ska få kallas passivhus. Den största skillnaden mellan ett vanligt hus och ett 
passivhus visade sig vara just dessa siffror. Värt att notera är att inga specifika krav, förutom de på 
fönsternas U-värden, krävs av konstruktionen i sig för att få kallas ett passivhus så länge man 
uppfyller energi- och effektkraven (Erlandsson et al. , 2009). 
 
Den slutgiltiga analysen för de tre väggkonstruktionerna gjordes via en viktningstabell och resultatet 
blev att betongväggen var den bäst lämpade för ändamålet. När huset projekterades med denna vägg 
klarade huset de FEBY-krav som har behandlats i den här rapporten och kan således titulera sig 
titeln ”Projekterat för Passivhus enligt FEBY” (Erlandsson et al. , 2009). 



2 
 

ABSTRACT 

This report aims to examine the design of a passive house. The design addresses the selection of 
material, sizing and selection of both building services systems and building technical features such 
as load-bearing framework and moisture control. Interior layout is designed for a family of two 
adults and one child. 
 
A big part of the report is devoted to an in-depth comparison of three different wall constructions of 
passive house standard. The structures that have been compared are a lightweight timber structure, a 
heavier concrete structure and a sandwich wall of the brand Weber Leca. The report covers various 
aspects such as air flow, wall thickness, the risks associated with the construction, U-value, thermal 
bridges, power consumption, price, and assembly costs. The purpose is to decide what kind of wall 
that would be the best option for the house. To give a satisfactory answer to this, two other 
questions first needed to be answered; "what is a passive house?" and "what is the difference between a passive 
and an ordinary house?". 
 
It doesn´t exist a clear definition of what a passive house is, however, Forum för energieffektiva byggnader 
(roughly translated in to the Forum for energy efficient buildings, referred to in the text as: FEBY) has 
developed a specification for low energy houses. The specification contains specific numbers on how 
much power and energy a house can consume and still be called a passive house. The main 
difference between an ordinary house, and a passive house turned out to be precisely those numbers. 
It is worth noting that no specific requirements, except requirements for U-values of windows, is 
required by the design itself to be called a passive house as long as you meet the energy and power 
specification (Erlandsson et al., 2009). 
 

The final analysis for the three wall structures were made using a weighting table and the result was 
that the concrete wall was the best suited for this purpose. When the house was planned with this 
wall structure it manage to accomplish the FEBY requirements that have been addressed in this 
report and thus can be presented as "projected for Passive Houses accorded to FEBY" (Erlandsson 
et al., 2009). 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
Denna uppsats på 15 högskolepoäng skrivs som en avslutning i kursen ”AF101X – Examensarbete i 
samhällsbyggnad” på vårt tredje år på Samhällsbyggnadsprogrammet vid KTH. Godkänd uppsats resulterar i en 
kandidatexamen för författarna (Stockholm, maj 2012). 
 
För att uppnå en hållbar utveckling av vår planet måste energiförbrukningen minska.  
De senaste årens ökande energipriser i kombination med en allt större miljömedvetenhet, både bland 
beslutsfattare och befolkningen i allmänhet, har påskyndat utformandet av nya lagar och regler som 
på olika sätt ska främja jordens klimat. En del i att minska det ekologiska fotavtrycket är att minska 
bostäders energianvändning.  
 
Det finns idag ett EU-direktiv som säger att alla nybyggda hus år 2021 ska vara nollenergibyggnader, 
vilket innebär att byggnaden ej får förbruka mer energi än vad den producerar. Enligt 
Energimyndigheten är det dock inte ett rimligt mål på grund av de svenska klimatförhållandena. Det 
kommer med alla säkerhet inte införas som krav på den svenska marknaden. Boverket har istället en 
vision om att energiförbrukningen ska halveras för nyproducerade byggnader de nästkommande tio 
åren. (Norhrstedt, 2012). 
 
Om det målet ska uppnås krävs det, först och främst, hårdare lagstiftning när det kommer till 
energiförbrukning för bostäder. Eftersom det innebär högre kostnader i form av ökad 
isoleringstjocklek och högre krav på täthet än vad ett konventionellt hus kräver, kan det behövas 
någon form av ekonomiskt incitament för att fler hus av passivstandard ska byggas.  
 
I rapporten kommer ett småhus av passivhusstandard projekteras. Det innefattar framställande av 
bygg- och installationshandlingar inklusive ritningar och dimensionering. Sedan ska även en viktning 
av material för utvändigt fasadmaterial, utvändigt takmaterial samt invändiga golvmaterial 
genomföras.  
 
Någon helt klar definition på vad ett passivhus är finns dock inte, däremot har FEBY tagit fram en 
kravspecifikation för lågenergihus. Kravspecifikationen innehåller bland specificerade siffror på hur 
stora effekt- och energibehoven får vara för att ett hus ska få kallas passivhus (Erlandsson et al. , 
2009). 
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2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Syftet med rapporten är att projektera ett passivhus. Bärande delar och VVS-installationer för husets 
funktion ska dimensioneras och material ska väljas, allt med hänsyn till BBR och FEBY´s 
kravspecifikation för passivhus.  
 
Rapportens syfte är även att upplysa läsaren om fördelar respektive nackdelar med tre olika 
ytterväggskonstruktioner lämpliga för passivhus och i slutet presentera en viktad värdeanalys mellan 
de tre. Vi hoppas med analysen att ta reda på vilken av de tre väggarna som är bäst lämpad för vårt 
eget hus.  
 
De frågor som vi tänker besvara med det här arbetet lyder enligt följande: 
 

 Vad är ett passivhus? 

 Vad är skillnaden mellan ett passivhus och vanligt hus? 

 Vilken av de tre ytterväggskonstruktionerna är bäst lämpad för vårt hus? 
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3 METODIK 
Information har främst inhämtas från skriven litteratur såsom böcker och vetenskapliga rapporter.  
Dessutom har intervjuer och studiebesök genomförts i syfte att få mer verklighetsanknytning till 
ämnet. Dessa genomfördes på Dry-IT, som är en konsultfirma som tillhandahåller tjänster inom 
områdena fukt och täthet i byggnader. 
 
Även erfarenheter och kunskaper från tidigare kurser har kommit väl till användning.  
Huset har projekterats utifrån de krav som ställs i Boverkets byggregler (BBR). Dock har FEBY´s 
kravspecifikation för passivhus tillämpats vid beräkning av energi- och effektbehovet då vi velat 
projektera ett passivhus. Den ställer generellt sett hårdare krav än BBR inom dessa områden. 
 
Vid val av material för tak- och väggbeklädnad, samt golvytskikt har en viktad värdeanalys 
genomförts. Aspekter som behandlats är bland annat pris, miljöklass, utseende, och livslängd. Det 
har även genomförts en mer omfattande viktning i vår fördjupning för att ta reda på vilken av de tre 
ytterväggarna som är den bästa tekniska lösningen för vårt hus. 
 
Resultaten för huset presenteras först, eftersom resultaten för fördjupningen delvis baseras på dessa 
data. 
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3.1 AVGRÄNSNINGAR/FÖRTYDLIGANDEN 

3.1.1 Huset 

Väderdata för Borlänge finns inte i FEBY´s rapport för passivhus och istället har data för Västerås 
använts då det har antagits som den bäst approximerande lösningen (Erlandsson et al. , 2009). 
Brandskydd, akustik, dimensionering av; plattan, spikförband för takkonstruktionen och 
armeringsåtgång är exempel på saker som ej har behandlats i det här arbetet. 
 
Huset konstrueras med en betongvägg som bärande konstruktion, samma vägg är även med och 
jämförs i fördjupningsdelen. Dock skiljer sig anslutningen mellan plattan och väggen åt mellan huset 
och fördjupningen. Husets grundkonstruktion har betydligt mer isolering runt voten och även mera 
tjälisolering. 
 
I början av året släpptes en uppdatering av FEBY´s rapport från 2009. Här har vissa krav och råd 
ändrats ifrån ursprungsupplagan. Valet har ändå gjorts att använda beräkningsmodellen från 2009, 
eftersom större delen av dimensioneringarna av huset redan hade genomförts med denna när den 
nya upplagan släpptes. 

3.1.2 Fördjupningen 

För att mer rättvist kunna jämföra de tre ytterväggarna har samma grundkonstruktion använts. Som 
form för plattan valdes här ett L-stöd från Jackon Siroc och väggarna placerades så långt ut på 
kanten som möjligt, enligt tillverkarens föreskrifter. På grund av detta uppstod ett problemet med 
betongväggen. Då betongen är placerad längst in i väggen, förs lasterna ner bredvid voten istället för 
ovanpå. Det är inte säkert hur plattan reagerar denna en aning sneda belastning, se ritningsbilaga K-
06 för anslutningsdetalj. De övriga två väggarna har en mer jämnt fördelad lastupptagning så här 
uppstod inte problemet. Det valdes dock att bortses från då jämförelsen av grundkonstruktionen 
främst är tänkt att behandla köldbryggan och inte bärförmågan av plattan (Jackon Isolering, 2012). 
 
Vid beräkning av värmegenomgångskoefficienten (U-värdet) för Betongväggen så har köldbryggorna 
från de plasthullingar som håller fast isoleringen försummats. Vid U-värdeberäkningar av 
Sandwichväggen har köldbryggorna i blockens skarvar försummats. Det eftersom intresse endast 
finns i att jämföra den köldbrygga som uppstår i skarven mellan plattan och väggen, inte i de olika 
väggtyperna.  
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4 RESULTAT HUSET 

4.1 FASTIGHETEN 

Fastigheten som huset ligger på är Sjöängen 5:17 i Huddinge kommun men är geografiskt placerat i 
Borlänge. Området är ett före detta sommarstugeområde. Vatten-, avlopps- och elledningar, 
fjärrvärme och fibernät för bredband är framdraget i vägen nordväst om fastigheten. Det befintliga 
huset på fastigheten kommer att rivas och det nya kommer att byggas på samma plats, se 
ritningsbilaga A-01för situationsplan. Huset kommer då vara beläget på en höjd med utsikt söderut. 

 
Figur 1 - Fasadritning sett utifrån vägen 

 
Figur 2 – Sektionsritning sett från baksidan 
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4.2 PLANLÖSNING 

Boarea (BOA 139 kvm) 
Bruttototalarea (BTA 144 kvm) 
Tempererad area (ATemp 144 kvm) 
Biarea (BIA 0 kvm) 
 
För planritning se ritningsbilaga A-02 
För fasadritning se ritningsbilaga A-04, A-05,A-06 & A-07 
För sektionsritning se ritningsbilaga A-08 
Huset har projekterats utifrån tre ledord; användarvänlighet, flexibilitet och miljömedvetenhet.  
 
Användarvänlighet: 
Huset är en enplansvilla med ingång i marknivå vilket gör att det är lätt att komma in för äldre och 
handikappade. allt golv, utom det i våtutrymmena, är av samma sort och det gör att det bara finns 
trösklar in till badrummet och tvättstugan. Vidare är alla dörrar och korridorer dimensionerade så att 
en rullstol enkelt kan ta sig runt i huset. 
 
Vardagsrummet och köket, de rum där man oftast umgås med sina vänner, har prioriterats och 
nästan halva husets yta utgörs av dessa två rum. Här valdes balkar istället för takstolar för att bevara 
den höga takhöjden. Köket är placerat direkt bredvid hallen vilket är praktiskt vid matinköp.  
Över den norra halva delen av huset har ett innertak installerats för att dölja installationer och 
fungera som vindsförvaring. Här är takhöjden 2,4 m medan den i vardagsrummet och köket stiger 
upp till 4,2 meter. 
 
Driftcentraler för fjärrvärme och golvvärme är placerade i tvättstugan. Här har innerväggarna 
tjockare än i övriga rum för att bättre absorbera bullret från maskinerna. 
 
Flexibilitet: 
Hjärtväggen i mitten av huset visade sig efter beräkningar inte behöva vara bärande. Fördelen med 
att all last istället tas upp av ytterväggarna är att innerväggarna kan flyttas, alternativt rivas, utan att 
behöva bekymra sig för bärförmågan. 
 
Miljömedvetenhet: 

Målet, att projektera ett hus av passivhusstandard, har lett till ett välisolerat klimatskal och på så sett 
en låg energiförbrukning. Betong valdes som bärande konstruktion eftersom det buffrar värme bra 
vilket resulterar i ett temperaturstabilt inneklimat. Fördelen med ett oorganiskt material är att det inte 
ruttnar och ger en lång livslängd. (Erlandsson et al. , 2012) 
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4.3 KONSTRUKTION 

4.3.1 Grund 

Markförhållanden, med ett tunt jordlager ovanpå berg, gör att platta på mark har valts som 
grundläggningsmetod. Under betongplattan, 100 mm, finns ett isoleringslager bestående av 300 mm 
cellplast. För att förhindra att fukt sugs upp i konstruktionen finns ett kapillärbrytande skikt 
bestående av 200 mm makadam, 8-16 mm. Den grundläggs på en fiberduk som förhindrar finkornigt 
material att tränga upp i makadamen. Runt grunden har det placerats dräneringsrör, dessa är belägna 
under plattans lägsta punkt. Plattan gjuts med två olika betongkvalitéer där votens vattencementtal är 
lägre än för övriga plattan. På så sätt minskas uttorkningstiden avsevärt. För ritning på grund se 
ritningsbilaga K-02 (Augustsson, 2012) (Rockwoll, 2012). 

4.3.2 Bärande konstruktion och tak 

Bärande stomme består av ytterväggar i betong där lasterna från taket tas upp av ytterväggarna mot 
sydost och nordväst, se ritningsbilaga K-01. 
Takets består av Kerto-S balkar 90x600 mm som har en spännvidd på 12,16 meter och en lutning 
mot horisontalplanet på 9 grader. Dessa är förhindrade mot vippning av spikförband som gjuts in i 
stommen. Beräkningar visade att väggen i mitten av huset ej behövde vara bärande. Se efterföljande 
rubrik för resultat av lastnedräkningar. Se ritningsbilaga K-03 för takkonstruktionen. 

4.3.3 Lastnedräkning 

Beräkningarna syftar till att bestämma minsta erforderliga höjd på den takbalk som nämnts i 
föregående kapitel. Stommen och plattan är av betong och eftersom lasterna är så pass små behöver 
dessa ej kontrollberäknas. Bilden nedan visar en principskiss över modellformuleringen för 
lastnedräkningarna för takbalken. 

 
Figur 3 - Principskiss över takbalkens lastfall 
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4.3.3.1 Laster och Lastnedräkning 

De laster som beräkningarna har tagit hänsyn till är snölasten och egentyngden av taket. Den 
karakteristiska snölasten har bestämts enligt tabell C-9 i EKS 8 för Borlänge. (CEN, 2004). Den 
takbalk som har dimensionerats är den som ligger näst längst ut då det är den som tar upp mest last 
(Johannesson & Vretblad, 2011). För takets uppbyggnad se ritningsbilaga K-03. För lastberäkningar 
se bilaga F. 

4.3.3.2 Brott- och bruksgränskontroller  

För brottgränstillståndet har lasterna kombinerats enligt ekvation 6.10b från föreläsning fyra i kursen 
Byggkonstruktionslära AF1005 på KTH (Norlin, 2012).  
 
De brottkriterier som har kontrollerats är följande: 

 Böjspänning σm.d < fm.d * kh 

 Tryckhållfastheten vid upplagen σc.90.d < fc.90.d * kc.90 

 Skjuvspänning τv.d< f v.0.d 
Det brottkriterium som visade sig vara dimensionerande var böjspänningen och det gav en 

dimension på Kerto-S-Balken på 500*90 mm. 

 
För bruksgränstillståndet har lasterna kombinerats enligt ekvation 6.14a från föreläsning fyra i kursen 
Byggkonstruktionslära AF1005 på KTH (Norlin, 2012).  
 
 
 
De bruksgränstillstånd som kontrollerats är följande: 

 Omedelbar böjdeformation ≤ Spännvidden*/300 

 Slutlig böjdeformation ≤ Spännvidden*/200 
(*Spännvidden är i det här fallet 12.16 meter.) 
 
Det som visade sig dimensionerande i det var den momentana böjningen och det resulterade i en 
dimension på Kerto-S-balken på 600*90 mm. Det blev även den valda dimensionen för takbalken. 
För beräkningar se bilaga F.  
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4.3.3.3 Sammanfattning 

Vald balk: Kerto S 600*90 mm vilket ger följande resultat: 
 
Brottgränstillståndet 
(Last: 3,81 kN/m balk) 
 
Böjspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt: fm.d * kh =27 MPa 

 Beräknad spänning: σm.d =13 MPa 

 Utnyttjandegrad: 48 % 
 
Tryckhållfastheten vid upplagen: 

 Dimensionerande lasteffekt: fc.90.d * kc.90=7 MPa 

 Beräknad spänning: σc.90.d= 1,59 MPa 

 Utnyttjandegrad: 23 % 
 
Skjuvspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt: f v.0.d=2,7 MPa 

 Beräknad spänning: τv.d=0,76 MPa 

 Utnyttjandegrad: 28 % 
 
Bruksgränstillståndet 
(Last: 2,9 kN/m balk) 
 

 Omedelbar nedböjning: 4 cm 

 Krav:4,1 cm 
 

 Slutlig Nedböjning: 5,3 cm 

 Krav: 6,1 cm 
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4.4 KLIMATSKALET 

Huset har en golvarea på 144 kvm och en takhöjd på 4,2 meter på det högsta stället. Tanken är att 
huset ska vara av passivhusstandard vilket har lett till stor isoleringstjocklek. Under plattan finns 300 
mm cellplast, i ytterväggar finns 400 mm cellplast och i takkonstruktionen finns ca 600 mm isolering. 
Vid byggnation av passivhus är det viktigt med lufttäthet vilket har beaktats i och med valet av en 
betongvägg som yttervägg. Det ställs även höga krav på fönstrens U-värden. (Erlandsson et al. , 
2009). 
 
Grunden består inifrån sett av:  
(för detaljer se ritningsbilaga K-02) 

 14 mm Ekparkett (se kap 4.6.3 Golvmaterial) 

 Plastfolie med foam (fungerar både som fuktspärr och ljudabsorbent) 

 30 mm avjämning 

 100 mm betong 

 300 mm cellplast 

 200 mm makadam 

 fiberduk 
 
Ytterväggen består av: 
(för detaljer se ritningsbilaga K-02) 

 160 mm betong  

 400 mm cellplast 

 30 mm puts (se kap 4.6.2 Fasadmaterial) 
 
Taket består av  
(för detaljer se ritningsbilaga K-03) 

 Plåttak Plannja trend (se kap 4.6.5 Utvändigt takmaterial) 

 45x70 mm bärläkt c/c 290 mm 

 2 mm underlagspapp  

 22x95 mm råspont 

 45 mm luftspalt mellan 45x95 mm regel c/c 800 mm 

 600 mm mineralull mellan 600x90 Kerto-S Balk c/c 800 

 0,2 mm PE-folie 

 45 mineralull mellan 45x45 regel c/c 300 mm 

 12,5 mm takgips 
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4.4.1 U-värden (krav samt resultat) 

Värmegenomgångskoefficienten har räknats ut med U-värdesmetoden och λ-värdesmetoden. 
Medelvärdet från respektive beräkningsmetod har sedan använts i effekt och energiberäkningarna. U-
värden för fönster och dörrar har tagits från återförsäljaren. Se bilaga D & E för beräkningar. Den 
bedömt största köldbryggan, anslutning mellan yttervägg och golvplattan, har beräknats med hjälp av 
programmet COMSOL värden på köldbryggor har tagits från Isolerguiden (Brodd, 2006).  
Valda fönster är från fönsterförsäljaren kronfönster med ett u-värde på 0,6 W/m2K (Kronfönster, 
2012). Sammanfattning av resultaten ses i figur 4 nedan. 
 

 
Figur 4 - Ѱ-, U-värden och Σ U*A för huset, för beräkningar se bilaga D & E 

4.4.2 Effekt- och energianvändning (Krav och resultat) 

Effektbehovet per rum har handberäknats enligt FEBY´s formel för effektbehov, se bilaga C 
(Erlandsson et al. , 2009). Effektkravet för passivhus med en bostadsarea<200m2 är i klimatzon II 
enligt FEBY 13 W/m2. Resultatet för huset ses i figur 5 nedan. Definition av klimatzon II enligt BBR 
2012 (Boverket, 2011).  
  

Byggnadsdel U‐värde

[W/(m
2
*K)]

Area

[m
2
]

Σ U*A

[W/K]

Tak 0,062 145,79 9,04

Vägg 0,084 120,71 10,14

Grund 0,078 144 11,23

Fönster 0,6 32,95 19,77

Dörr 0,69 4,74 3,27

U‐värde Σ U*A 53,45

Byggnadsdel Ѱ‐Värde

[W/(m*K)]

längd

[m]

Σ Ѱ*A

[W/K]

Bottenbjälkslag
*

0,047 48 2,256

Fönster & Dörrar 0,02 81,8 1,636

Takfot 0,04 48,3 1,932

Hörn 0,04 13 0,52

köldbrygga Σ Ѱ*L 6,344

Totala  Σ U*A [W/K] 59,80

Köldbryggor

U‐värden
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Energiförbrukningen för passivhushus i klimatzon II bör enligt FEBY vara <54kWh/m2 för icke 
eluppvärmda byggnader. Det är dock endast ett råd och inte ett krav för att klassas som passivhus. 
En ingående förutsättning för huset var att det inte fick göra av med mer än 16 MWh. Som ses i figur 
6 uppfylls båda dess krav/råd (Erlandsson et al. , 2009). För en fullständig definition av vad ett 
passivhus är, se kapitel 5.1 Vad är ett passiv hus? 
 

 
Figur 5 – Sammanfattning av effektbehov för huset, för beräkningar se bilaga C 

  
Figur 6 - Energibehov för huset, resultatet är beräknat enligt FEBY, för beräkning se bilaga C 

  

Rum Effekt:

[W]

Area

[m
2
]

Effekt/Area

[W/m
2
]

Kök 333,61 23,2 14,38

Vardagsrum 543,12 52,34 10,38

Hall 93,55 9,33 10,03

Sovrum 1 188,34 19,88 9,47

Sovrum 2 118,05 9,66 12,22

Badrum 62 8,14 7,62

Tvättstuga 12,78 9,07 1,41

Kontor 98,38 6,73 14,62

Korridor 44,16 5,65 7,82

Totalt: 1493,99 144 10,37

Effektbehov:  12,9 W/m
2

Effektbehov

Effekten i varje rum beräknas utan 
hänsyn tagen till från‐ eller tilluften 
då den förvärms innan den 
distribueras . Värmesystemet ska 
alltså bara täcka upp för 
värmeförluster via klimatskalet samt 
för läckluften, och det är denna 
effekt vi vill ha.

Det verkliga effektbehovet för hela 
huset när ventilationen är 
inkluderad.

Huset

[MWh]

Per kvadratmeter

[kWh/m2]

Krav  16 111,11

Resultat 7,3 50,69

Energibehov
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4.5 INSTALLATIONER 

4.5.1 Värme 

Fjärrvärme är framdraget till vägen nordväst om tomten. Den kopplas till en fjärrvärmecentral i 
tvättstugan. I centralen finns två värmeväxlare, en för tappvarmvattnet och en för golvärmen. 
Vattenburen golvvärme har bland annat valts för komforten, skönt att det är varmt om fötterna, och 
estetiken, då radiatorer inte är speciellt snygga. Fjärrvärmecentralen som har valts är Castor från 
SweTherm som har digital styrning av både tappvarmvattnet och golvvärmen. (SweTherm, 2012).  
 
Värmen ska distribueras med vattenburen golvvärme med separata slingor till varje rum. 
Golvvärmesystemet är från Danfoss och vid dimensionering av systemet har deras 
dimensioneringsprogram använts, se bilaga C för beräkningar. Effektbehovet per rum är, vid 
dimensionering av golvvärmesystemet, beräknat exklusive värmeförluster via markkonstruktionen 
eftersom beräkningsprogrammet tog hänsyn till det. Centrumavståndet mellan slingorna har satts till 
300 mm och avståndet till ytterväggarna är 150 mm för att minska risken för kallras från fönster. 
Värmeslingorna har i största möjliga mån ej dragits under väggarna för att underlätta vid eventuellt 
läckage. Vid beräkning av effektbehovet visade det sig att tvättstugan inte hade något värmebehov 
och det rummet har därför ingen egen värmeslinga utan värms istället upp av de ledningar som går ut 
till de övriga rummen (Danfoss, 2012).  
 
Det går inte heller någon värmeslinga i badrummet närmast väggen för att underlätta dragningen av 
spillvattenledningarna. För dragning av golvvärmeslingor ritningsbilaga V-04 

4.5.2 Ventilation  

Syftet med ventilation är att bibehålla en god luftkvalitet inomhus. I takt med stigande energipriser 
och ökad miljömedvetenhet har kraven på energiåtervinning av frånluften ökat. Det blir allt mer 
vanligt med FTX-aggregat där både från- och tilluftsflödena kan styras. Utöver detta kan värmen i 
frånluften användas till att värma upp den inkommande tilluften med hjälp av en värmeväxlare.  
 
FTX-aggregatet är av modell Heru 115 T som är ett energiåtervinningsaggregat anpassad för bland 
annat villor där stora krav ställs på högtemperaturverkningsgrad, låg energiförbrukning, låg ljudnivå 
och hög driftsäkerhet. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med en återvinningsgrad på upp till 
84 %. Den är även utrustat med en eftervärmare som värmer upp luften innan den distribueras. Det 
gör att luften som blåses in i rummen håller en temperatur på 20 C°. Ett kylbatteri för kylning av 
tilluften sommartid finns för att förhindra övertemperaturer inomhus. (Östberg, 2012).  
 
Från tryckfallsberäkningarna fås det dimensionerande statiska tryckfallet till ca 150 Pascal och från 
ventilationsflödesberäkningarna fås det dimensionerande luftflöde på 49 l/s. Enligt figur 7 nedan ger 
detta fläktens varvtal till 1980 varv per minut (r.p.m.) och en specifik fläkteffekt på 2,41 kW/m3s. För 
beräkningar se bilaga B. 
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Figur 7 - Transformatoreffekt, varvtal och SPF 

Kanaler närmast tilluftsdonen har dimensionerna 80 mm och 100 mm närmast frånluftsdonen. 
Övriga kanaler är dimensionerade efter luftflödena. FTX-aggregatet är placerat i tvättstugan, 
luftintaget sitter på fasaden mot nordost (entrésidan) och luftutblåset är placerat på taket. 
Distribueringskanalerna är till störst del placerad ovanför innertaket i den norra delen av huset, 
undantaget är frånluftskanalen från köket som är placerad längs vinkeln mellan tak och vägg. I köket 
finns även en köksfläkt av modell ”luftig BF570” med separat kanaldragning av dimension 120 mm 
som inte passerar värmeväxlaren. (IKEA, 2012). Se bilaga B för systemschema och 
tryckfallsberäkning.  
 
Till- och frånluftsdon är placerade efter principen att luften ska tillföras i de ”rena” zonerna och 
bortföras i de rummen med störst andel föroreningar. Tilluftsdonet i sovrummen och kontoren är 
placerade i taket medan tilluftsdonen till vardagsrummet är placerade på väggen. Frånluftsdonen i 
våtrum och tvättstuga är belägna i taket. Förhoppningen är att vald placering av don kommer leda till 
ett bra luftflöde genom huset. Se ritningsbilaga V-05 & V-06 för rördragning. 
 
Donen är av modell VST 80 mm som är en rund tilluftventil med luftriktare (Luftbutiken (a), 2012). 
Frånluftsventilen är av modell KSO -100 mm som har ett universalfäste (LuftButiken (b), 2012).  
 
Vid beräkning av ventilationsluftflödet blev minimikravet på 0,35 l/s*m2 dimensionerande vilket gav 
ett ventilationsflöde på 49 l/s, för beräkning av ventilationsflödet se bilaga B. Ventilationsflödet 
fördelades enligt figur 8 nedan. För tryckfallsberäkningar, strypning av kanaler och systemschema se 
bilaga B. Hur luftomsättningen i huset kan kontrolleras via spårgasmätning redovisas också i bilaga B. 
 



20 
 

 
Figur 8 - Fördelning av ventilationsflöden 

4.5.3 Sanitet  

Vid dimensionering och val av sanitetsledningar har föreläsningshäftet Dimensionering av tapp-, spill och 
dagvattenledningar använts (Eriksson, 2012). De rum som har behov av spill- och tappvattenledningar 
är köket, tvättstugan och badrummet. Alla sanitetsledningar dras in i huset på samma ställe, detta för 
att minimera antalet hål i klimatskärmen. Både tappvatten och spillvatten gjuts in i plattan men i 
tvättstugan och badrummet kommer ledningarna att dras in i rummet via innertaket för att minimera 
risken för fuktskador. Väl inne i rummen så dras ledningarna synligt för att underlätta vid eventuellt 
läckage och minimera genomföringar genom tätskiktet. 

4.5.3.1 Kalltappvatten 

Kalltappvatten dras fram till fjärrvärmecentralen i tvättstugan där det distribueras vidare till köket, 
badrummet och tvättstugan. I köket kopplas diskmaskinen ihop med diskbänksblandaren med 
medföljande slang. För dimensioner, material och dragning, se bilaga A och ritningsbilaga V-01. 

4.5.3.2 Varmtappvatten 

Varmtappvatten värms i en värmeväxlare i fjärrvärmecentralen. Det finns alltså inte någon 
konventionell varmvattenberedare utan vatten värms istället upp kontinuerligt allteftersom det 
används. Rören dras från värmeväxlaren till köket och badrummet. För dimensioner, material och 
dragning, se bilaga A och ritningsbilaga V-02 

4.5.3.3 Spillvatten 

Spillvatten dras från tre platser i huset, köket, badrummet och tvättstugan. I köket kopplas 
diskmaskinen ihop med avloppet för diskbänken med medföljande slang. I tvättstugan finns en 
golvbrunn för tvättmaskinen. I badrummet finns en golvbrunn för duschen och sedan anslutningar 
för WC och handfat. Luftningsledningen till spillvattensystemet är belägen i väggen till badrummet. 
För dimensioner, material och dragning, bilaga A och ritningsbilaga V-03 

Tvättstuga 20 Sovrum 1 9,8

Bad 19 Sovrum 2 9,8

Kök 10 Kontor 9,8

Σ Frånluft: 49 Varddagsrum 1a 9,8

Varddagsrum 1b 9,8

Σ Ventilation: 49 l/s

Frånluft

[l/s]

FÖRDELNING AV VENTILATIONSFLÖDEN
Tillluft

[l/s]
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4.5.3.4 Tryckfallsberäkning och val av komponenter 

En tryckfallsberäkning har utförts i det tappvattenställe där trycket antogs vara som lägst, detta för 
att kontrollera att tillräckligt flöde erhålls. Eftersom huset endast är i ett plan är det tappvattenställe 
som är längst bort det där trycket är som minst. Det var hos blandaren i köket. Spillvattenservisen låg 
vid tomtgräns på två meters djup och med ett tillgängligt vattentryck på 550 kPa. Höjdskillnaden till 
blandaren var 3 m och var av modell 9000E II av märket FM Mattson (FM Mattsson (a), 2012). 
Tillgängligt tryck i blandaren beräknades till 457 kPa vilket enligt fabrikantens trycktabell gav ett 
flöde på ca 0.15 liter per sekund, se figur 9. Då blandaren var av ECO-modell var det också 
maxflödet. För beräkningar av tryckfallet se bilaga A. 
 

 
Figur 9 - Tryckfallstabell för köksblandaren 
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Det maximala trycket i tappvattensystemet inträffar hos duschblandaren i badrummet. Denna är av 
modell 9000E vaska av märket FM Mattson (FM Mattson (b), 2012). Eftersom den, enligt fabrikantens 
trycktabell, klarar tryck uppemot 600 kPa behövs ingen tryckberäkning göras då det maximalt 
tillgängliga trycket, utan tryckförluster, är 550 kPa, och trycket kan då inte bli för högt. se figur 10. 
Vid beräkning av trycket har förluster i krökar och kopplingar försummats. För tryckberäkningar se 
bilaga A. 
För en mer överskådlig bild av sanitetsdragningarna, se systemschema i bilaga A. 

 
Figur 10 – Tryckfallstabell för duschblandaren 
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4.5.4 El 

Elinstallationerna i huset är dimensionerade och placerade enligt SS 436 40 00 som finns 
sammanfattad i Kompendium i Elteknik – Elinstallationer, och Dokumentation till elföreläsning 29 mars 
(Grafström, 2007), (Göransson, 2012).  
 
Här beskrivs ett antal elinstallationsregler, bland annat att antalet vägguttag i ett rum ska vara L/4, 
där L är rummets sammanlagda vägglängd inkl. öppningar. Då vardagsrummet och köket sitter ihop 
så har dessa regler inte varit speciellt applicerbara och placeringen av installationerna i dessa rum har 
istället varit intuitiv. Vidare har elinstallationerna delats upp i 16 stycken olika grupper där tanken har 
varit att alla mer effektkrävande maskiner ska få en egen grupp, se bilaga H för gruppindelning. Det 
för att man inte ska riskera att elen till frysen bryts bara för att man överbelastar ett vägguttag. När 
indelningen i jordfelsbrytargrupper gjordes sattes därför kyl och frys på en grupp, och resten av huset 
på den andra. För placering av elinstallationer, se ritningsbilaga E-01.  
 
När det totala effektbehovet räknades fram användes en sammanlagringsfaktor som tar hänsyn till 
sannolikheten att alla elektriska apparater används samtidigt. Vid val av säkring valdes, för att vara på 
den säkra sidan, en starkare säkring än vad som var försvarbart av uträkningarna, För beräkning av 
effektbehov och säkring, se bilaga H. 
 

 Totala effektbehovet: 10,79 kW (inklusive sammanlagringsfaktor) 
 

 Vald säkring: 20 A  

4.6 MATERIALVAL 

Vid val av fasadmaterial, invändiga golvmaterial och utvändigt takmaterial har en fördjupad 
undersökning genomförts. Krav från BBR (Boverkets byggregler) 19 har beaktats dessutom har 
ytterligare ett antal krav tagit hänsyn till. För respektive byggnadsdel har tre material jämnförts. 
Materialen har betygsatts efter hur väl vi anser att materialen uppfyller respektive krav på en skala 1-
5. kraven är viktade mot varandra. Nedan följer de krav som hämtats ur BBR 19. Se bilaga G för 
fullständigt värdeanalys. 

4.6.1 Krav från BBR 19 

”2:1 Material och produkter 
De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de avseenden som har 
betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i dessa föreskrifter och allmänna råd.” 
 
Kommentar: Alla material som används i detta projekt är testade för användning inom respektive 
användningsområde. 
  



24 
 

”2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 
Allmänt råd 
Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att 
sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid under 
vilken en byggnad eller byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet. 
Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt 
åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera. 
Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas ut under byggnadens avsedda brukstid bör 
antingen vara beständiga eller kunna skyddas, underhållas och hållas i sådant skick så att kraven i 
dessa föreskrifter uppfylls. Förväntade förändringar av egenskaperna bör beaktas vid val av material 
och tekniska lösningar. Vid ändring av byggnader bör sådana material och tekniska lösningar väljas 
som fungerar ihop med befintligt utförande. (BFS 2011:26).” 
 
Kommentar: De material som har en kortare livslängd än husets brukstid kommer monteras lättåtkomligt så att det 
finns möjlighet till underhåll och kontroll. Material som inte avses bytas ut kommer monteras på sådant sätt att 
materialets beständighet och funktion kan säkras. 
 
”5:1 Allmänna förutsättningar 
Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. 
Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska utformas 
med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser 
eller påfrestningar. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Exempel på händelser och påfrestningar som avses i föreskriftens andra stycke är 
funktionsstörningar som kan påverka flera skyddssystem eller fel på enskilda skyddssystem som har 
stor betydelse för brandskyddet. (BFS 2011:26).” 
Kommentar: Brandskyddet kommer att utformas så att brandsäkerheten är tillfredsställande. 
 
”5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning 
Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på 
ett sådant sätt att de 

– är svåra att antända, 

– inte medverkar till snabb brandspridning, 

– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 

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

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

– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. Kravnivån på material beror på 
den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i byggnaden. (BFS 2011:26).” 
 
Kommentar: Valda material ska ha sådana egenskaper så att punkterna i BBR 19 5:521 uppfylls.  
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”5:55 Ytterväggar 
Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26).” 
 
Kommentar: Vid val av fasadbeklädnadsmaterial kommer endast material som klarar krav 5:55 i BBR 19 att 
jämföras. 
  
”5:62 Taktäckning 
Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas 
samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. (BFS 2011:26) 
Allmänt råd 
Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor. 
Taktäckning bör utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lägst klass 
BROOF (t2) på underliggande material av klass A2-s1,d0. 
Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan användas på brännbart underlag på byggnader som 
är belägna minst 8 m från varandra eller på småhus. 
Brännbar taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, förutom småhus, 
inom 8 m från en skorsten ansluten till värmepanna med förbränning av fasta bränslen. På småhus 
kan material av lägst klass E användas som taktäckning på tak över uteplats, skärmtak eller liknande. 
Regler om skydd mot brandspridning från intilliggande tak finns i avsnitt 5:536 och detta gäller även 
mellan byggnader. (BFS 2011:26).” 
 
Kommentar: Endast takmaterial med brandsäkerhetsklass BROOF (t2) kommer att väljas. 
 
”6:51 Allmänt 
Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och 
mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.” 
 
Kommentar: Huset kommer att konstrueras på sådant sätt att risken för fuktskador minimeras.  
 
”6:5325 Yttertak och vindsutrymmen 
Allmänt råd 
Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutningen. 
Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid utformningen av 
taket.” 
Kommentar: Vid val av takmaterial ska lämplighet med avseende på taklutning beaktas. 
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4.6.2 Fasadmaterial  

Utöver kraven i BBR 19 har även följande krav beaktats vid val av Fasadmaterial. 

 Estetiskt tilltalande 

 Investeringskostnader 

 Brandsäkerhet 

 Underhåll 

 Fuktsäkerhet 

 Livslängd 

 Miljöpåverkan 

 Lätt att montera 

 Tålighet mot mekanisk påverkan 

 Tålighet mot biologisk påverkan 

4.6.2.1 Material 

Fasadmaterialvalet avgränsas till de material som lämpar sig för en betongvägg med utanpåliggande 
isolering. Här har följande tre systemlösningar valts: 

 Fasadtegel, för att det är en gammal beprövad metod, och rent hållbarhetsmässigt så ligger 
den väldigt bra till. 

 Fasadputs, eftersom det är en väldigt vanlig lösning på nybyggda betonghus. 

 Lockpanel, eftersom det söktes efter ett organiskt material att jämföra med de två 
föregående. 

4.6.2.2 Viktad värdeanalys 

 

 
Figur 11 – Viktning av de valda fasadmaterialen 

Material:

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Estetiskt tilltalande  0,9 2 1,8 5 4,5 3 2,7

Pris 0,8 3 2,4 4 3,2 5 4

Brandsäkerhet 0,8 5 4 5 4 3 2,4

Underhåll 0,7 5 3,5 4 2,8 3 2,1

Fuktsäkerhet 0,5 5 2,5 5 2,5 5 2,5

Livslängd 0,6 5 3 4 2,4 4 2,4

Miljöpåverkan 0,3 5 1,5 4 1,2 4 1,2

Summa: 18,7 20,6 17,3

VIKTNING ‐ FASADMATERIAL
Fasadtegel Fasadputs Trävägg
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4.6.2.3 Valt Material 

Putsad fasad fick högst sammanlagt betyg därför väljs det som fasadmaterial. Putsen som valdes var 
av märket weber.therm. En kalkcementputs används som grundputs. Den appliceras i två lager med 
armeringsnät i det första lagret. Ytputsen är av märke weber.pas silikonhartsputs och kan sprutas på 
efter det att underlaget har torkat (Weber (d), 2012). 

4.6.3 Golvmaterial  

Utöver kraven i BBR 19 har även följande krav beaktats vid val av golvmaterialmaterial. 

 Estetiskt tilltalande 

 Investeringskostnader 

 Brandsäkerhet 

 Städbarhet 

 Fuktsäkerhet 

 Livslängd 

 Miljöpåverkan 

 Komfort 

 Tålighet 

 Lätt att byta vid behov 

4.6.3.1 Material 

De golvmaterial som har jämförts för applicering på alla golvytor exklusive våtrum är  

 Ekparkett 

 Linoleum 

 Marmor 

4.6.3.2 Viktad värdeanalys 

 
Figur 12 - Viktning av de valda golvmaterialen 

Material:

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Estetiskt tilltalande  0,8 4 3,2 2 1,6 4 3,2

Pris 0,4 3 1,2 5 2 3 1,2

Städbarhet 0,6 4 2,4 4 2,4 3 1,8

Miljöpåverkan 0,5 4 2 2 1 4 2

Komfort 0,6 4 2,4 3 1,8 3 1,8

Summa: 11,2 8,8 10

VIKTNING ‐ GOLVMATERIAL
Ekparkett Linoleum Marmor
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4.6.3.3 Valt material 

Det material som fick högst viktat värde enligt tabellen ovan är ekparkett. Den produkt som väljs är 
en träparket ek, Trägolv Salsa från Tarkett, som läggs på en plastfolie som både diffusionstät och 
minskar stegljud, en så kallad ”foam”. Underlaget är 100 mm tjock betongplatta med golvvärme 
(Tarkett, 2012). 

4.6.4 Golvmaterial i våtrum 

Utöver kraven i BBR 19 har även följande krav beaktats vid val av golvmaterial i våtrum. 

 Estetiskt tilltalande 

 Pris 

 Brandsäkerhet 

 Underhåll 

 Fuktsäkerhet 

 Livslängd 

 Miljöpåverkan 

 Lätt att montera 

 Tålighet mot mekanisk påverkan 

 Tålighet mot biologisk påverkan 

4.6.4.1 Material 

Eftersom höga krav ställs på fukttålighet i våtrum har vi valt att jämföra plastmatta och klinker. 

4.6.4.2 Viktad Värdeanalys 

 
Figur 13 - Viktning av de valda golvmaterialen för våtrum 

Material:

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Estetiskt tilltalande  0,8 2 1,6 5 4

Pris 0,5 5 2,5 2 1

Miljöpåverkan 0,8 2 1,6 4 3,2

Städbarhet 0,6 5 3 5 3

Beständighet 0,6 4 2,4 4 2,4

Summa: 11,1 13,6

Plastmatta Klinker

VIKTNING ‐ GOLVMATERIAL VÅTRUM
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4.6.4.3 Val av material 

Klinker fick högst betyg i undersökningen mycket på grund av dess, av oss ansedda, fina utseende. 
Klinker ska läggas i badrumet och tvättstuga med ett tätskikt lämpat för betong som underlag. 
Plattorna kommer vara svarta i storleken 600*600*9 mm (Golvpolen, 2012). 

4.6.5 Utvändigt takmaterial  

Utöver kraven i BBR 19 har även följande krav beaktats vid val av Takmaterialmaterial. 

 Estetiskt tilltalande 

 Pris 

 Brandsäkerhet 

 Underhåll 

 Fuktsäkerhet 

 Livslängd 

 Miljöpåverkan 

 Lätt att montera 

 Tålighet mot mekanisk påverkan 

 Tålighet mot biologisk påverkan 

4.6.5.1 Material 

De material som jämförs nedan är lämpade för låglutande tak.  

 Plan rostfri plåt 

 Takpapp 

 Profilerad plåt 

4.6.5.2 Viktad värdeanalys 

 
Figur 14 - Viktning av de valda takmaterialen 

Material:

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Estetiskt tilltalande  0,8 4 3,2 3 2,4 3 2,4

Pris 0,8 3 2,4 5 4 3 2,4

Brandsäkerhet 0,5 5 2,5 3 1,5 5 2,5

Underhåll 0,4 4 1,6 3 1,2 4 1,6

Montering 0,3 2 0,6 4 1,2 2 0,6

Livslängd 0,4 4 1,6 2 0,8 4 1,6

Miljöpåverkan 0,4 4 1,6 2 0,8 4 1,6

Summa: 13,5 11,9 12,7

VIKTNING ‐ UTVÄNDIGT TAKMATERIAL
Plan rostfri plåt Takpapp Profilerad plåt
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4.6.5.3 Val av takmaterial 

Plan rostfri plåt väljs som takmaterial. Det kommer fästat på bärläkt med c/c avstånd 290 mm. 
Under bärläkten finns underlagspapp och därefter råspont. Plåttaket plannja trend har valts som 
takmaterial (Plannja, 2012). 
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5  RESULTAT FÖRDJUPNING 

5.1 VAD ÄR ETT PASSIVHUS? 

Grundkonceptet med ett passivhus är att endast använda den passiva energin som människor, 
elektriska apparater och solen avger till att värma upp huset. För att få en mer specifik innebörd av 
vad ett passivhus är gav Energimyndigheten år 2009 FEBY i uppdrag att, tillsammans med 
branschen, ta fram en kravspecifikation för den svenska marknaden. I denna rapport ställdes ett antal 
krav som en byggnad måste uppfylla om den ska gå under benämningen passivhus. I den 
bemärkelsen att endast använda passiv energi till uppvärmning finns det få, om ens några, hus i 
Sverige som uppfyller detta krav. Det är inte heller ett krav enligt FEBY utan det vanliga är att någon 
form av lågeffektiv värmekälla installeras (Erlandsson et al. , 2009). 
 
När den senaste uppdateringen av FEBY-rapporten publicerades i januari 2012 fanns följande citat 
att läsa, och det sammanfattar väldigt bra vad ett passivhus är enligt svenska normer; 
 
”Passivhus är ett hus som har hög komfort, god kvalitet, använder minimalt med energi och bidrar till minskningen av 
koldioxidutsläppen.” (Erlandsson et al. , 2012) 
 
FEBY delar in Sverige i tre olika zoner och det ställs olika krav på ett hus beroende på i vilken zon 
det ligger i. Borlänge, där vårt hus är beläget, ligger i Zon II. Vi har dock använt klimatdata för 
Västerås då Borlänge inte finns representerat i de tabeller för klimatdata som FEBY tillhandahåller. 
De viktigaste kraven som ställs i zon II, och de krav vi har strävat efter att uppfylla när vi har 
projekterat vårt hus, är följande:  
 
Effektkrav: 

• Pmax = 13W/m2Atemp 
Energikrav* 

• Eköpt≤54kWhköpt/m2Atemp (Icke elvärmda byggnader) 
Byggnadskrav 

• Luftläckage genom klimatskalet får uppgå till maximalt 0,30 l/sm2 vid ± 50 Pa 
• Byggnadens genomsnittliga U-värde på fönster får vara högst 0,90 W/m2K 

Innemiljökrav 
• Tilluftstemperatur efter eftervärmare får uppgå till högst 52 grader i respektive tilluftsdon när 

systemet används som värmebärare  
• Ljud från ventilationssystemet skall klara minst ljudklass B i sovrummet (har ej behandlats i 

denna uppsats). 
 
(*Energikravet är inget krav utan snarare en rekommendation (Erlandsson et al. , 2009)) 
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Värt att nämna är att Boverkets Byggregler (BBR) alltid gäller som minimikrav för alla hus som byggs 
i Sverige. De krav som ställs enligt FEBYs kravspecifikation är dock nästan alltid svårare att uppnå. 
FEBY ställer även upp flertalet allmänna råd i sin rapport som kan användas vid projektering av 
passivhus (Erlandsson et al. , 2009).  

5.2 SKILLNADEN MELLAN PASSIVHUS OCH TRADITIONELLA HUS 

Som kapitlet innan antydde är inte speciellt många av de byggnadstekniska detaljerna, bortsett från 
fönsternas U-värde, specificerat i FEBY´s kravspecifikation. Det finns inga krav för exempelvis hur 
mycket isolering som ska finnas i klimatskalet, vilken sorts uppvärmningssystem som ska användas 
eller vilket U-värde man högst får ha på takkonstruktionen. Men de hårda effektkraven har resulterat 
i att passivhus byggs på likartade sätt för att minimera värmeförlusterna och optimera 
värmevinsterna. (IGPH (a), 2012) 
 
Det som skiljer ett passivhus från ett konventionellt hus brukar vara följande: 
 
Klimatskalet: 

• Väggarna har betydligt tjockare isolering 
• U-värden på dörrar och fönster hålls extremt låga 
• Det ställs större krav på lufttätheten 
• Fönster placeras oftast söderorienterat, för att passivt utnyttja solenergin 
• Andel fönsterarea kontra vägg hålls oftast låg. 

 
Invändigt: 

• FTX-system återvinner värmen ur frånluften 
• Elektriska apparater som tvätt- och köksprodukter är ofta av en energisnålare modell 
• Värmekällan är ofta någon form av värmepump 
• Värmedistributionssystemet är oftast luftburen värme men andra distributionssystem är 

tillåtna 
 
Värt att nämna är dock att många nya hus som byggs uppfyller de flesta av de ovanstående 
punkterna. Det kan då räcka med exempelvis lite för stor fönsterarea för att inte klara FEBY´s 
Energikrav. (IGPH (b), 2012). Grundtanken för ett passivhus visualiseras i figur 15 
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Figur 15 – Grundkonceptet för ett passivhus (Ekohus, 2012) 

 
Fördelar med passivhus 

• Billigare driftskostnad då värmen stannar kvar i huset tack vare den tjocka isoleringen. Det 
resulterar även i mindre kallras och drag då innerväggar och golv har samma temperatur som 
de byggnadsdelar som angränsar till uteluften. 

• Fukt och mögel uppkommer mycket sällan tack vare den höga lufttätheten och kontinuerliga 
luftutbytet. (IGPH (c), 2012) 

 
Nackdelar med passivhus 

• Övertemperaturer kan uppstå inomhus på sommaren om ventilationssystemet inte är rätt 
inställt och om man inte drar för någon form av skydd för fönsterna när det är som varmast. 

• Dyrare att bygga än ett vanligt hus, man brukar räkna med en extra kostnad för isolering med 
15-20 000kr, passivhusfönster 15-20 000kr och en värmeväxlare 10 000 kr. Normalt kostar 
det 0-8% mer att bygga ett passivhus jämfört med ett konventionellt hus. Dock så sparas den 
extra kostnaden in inom några år tack vare de lägre driftskostnaderna (Passivhuscentrum, 
2012). 

• Mindre boyta på grund av de tjocka väggarna 
• Desto mer lik en kub ett hus är, desto mindre är den ytterväggsarea som angränsar till 

uteluften, och desto energisnålare är huset. Det här gör att avancerade arkitektoniska detaljer 
och stora glasytor kan vara svårt att få in i ett passivhus 
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5.3 PRESENTATION AV DE OLIKA VÄGGKONSTRUKTIONERNA 

5.3.1 Betongvägg 

 
Figur 16 - Betongväggen som ska granskas i fördjupningen 

Betongväggen består av 160 mm platsgjuten betongvägg med 400 mm utanpåliggande 
cellplastisolering. Fasaden är en nätarmerad puts. Se ritningsbilaga K-06 & K-07 för ritningsdetaljer 
av betongväggen. 
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 Fördelen med en betongvägg är:  

 Att den har låg produktionskostnad 

 Puts och isolering på betongvägg ger en vägg som kräver lite underhåll 

 Jämnare inomhustemperatur tack vare betongens värmelagringsförmåga (Betongbanken, 
1998) 

5.3.1.1 Inköpspris 

Väggens materialkostnader exklusive moms och arbetskostnad är ca 1360 kr/m2 ytterväggsarea 
(Wikells, 2012). 

5.3.1.2 Effektberäkning 

Värmegenomgångskoefficienten för betongväggen har beräknats till 0,084 W/m2K. Den bedömt 
värsta köldbryggan, anslutningen mellan betongväggen och grundplattan, har beräknats med hjälp av 
datasimuleringsprogrammet COMSOL Multiphysics. Till övriga kölbryggor har schablonvärden 
använts (Brodd, 2006). För beräkning se bilaga E. 

5.3.1.3 Monterbarhet 

Betongväggen kan gjutas på plats eller prefabriceras. Vid det förstnämnda måste en form byggas. Se 
bilaga I för monteringsanvisning (Betongbanken, 1998).  

5.3.1.4 Risker 

Platsgjuten betong bedöms som diffusionstät vilket innebär att ingen ångspärr behövs, dessutom 
finns ingen risk för kondens. Däremot måste betongen kunna torka ut både inåt och utåt, för att få 
bort byggfukten. Om i stället betongväggen är prefabricerad kan problemet med byggfukt minskas 
men i skarvar och vinklar kan det bli problem med lufttätheten (SP, Fukttekniskbedömning, 2012).  
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5.3.2 Sandwichvägg 

 
Figur 17 - Sandwichväggen som ska granskas i fördjupningen 

Sandwichväggen består av färdiga block av märket Weber Leca Isoblock Rex och är en sammansatt 
produkt med isolering av polyuretan mellan två Leca murblock. På in och utsidan appliceras ett 
putsskikt som hålls fast av ett nät. Se ritning K-08 & K-09 för ritningsdetaljer av sandwichväggen. 
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Denna konstruktion valdes eftersom den är en utmanare till de lite mer konventionella betong- och 
utfackningsväggarna. Fördelen med denna är att den fortfarande är en relativt tung konstruktion och 
den kan därför utnyttja den värmetröghet som tunga material tillhandahåller. Ytterligare en fördel är 
att man inte behöver ha någon ångspärr i väggen tack vare den stora tätheten. En tung stenvägg kan 
lätt buffra och jämna ut variationer i både fukt och temperatur vilket ger ett behagligare 
inomhusklimat. Tyngden hjälper även till att absorbera ljud och vibrationer. Underhållsmässigt är 
den också väldigt bra, en putsad fasad klarar sig vanligtvis med en renovering efter 20-25 år. (Weber 
(b), 2012) 

5.3.2.1 Inköpspris 

Väggens materialkostnader exklusive moms och arbetskostnad är 1850 kr/m2 ytterväggsarea 
(Nilsson, 2012). 

5.3.2.2 Effektberäkning 

Värmegenomgångskoefficienten är enligt tillverkarens hemsida är 0,07 W/m2K (Weber (a), 2012). 
Den bedömt värsta köldbryggan, anslutningen mellan sandwichväggen och grundplattan, har 
beräknats med hjälp av datasimuleringsprogrammet COMSOL Multiphysics. Till övriga kölbryggor 
har schablonvärden använts (Brodd, 2006). För beräkning se bilaga E. 

5.3.2.3 Monterbarhet  

Den stora fördelen med Weber Leca Isoblock Rex är att de är designade för att de ska kunna 
monteras av en vanlig lekman. Ett block väger 22,6 kg så de är relativt lätthanterliga. På webers 
hemsida finns instruktioner att hämta hem om hur du själv ska kunna montera dina block. De varnar 
dock för att man inte ska ta sig vatten över huvudet och istället rådfråga en behörig hantverkare om 
man känner sig osäker (Weber (c), 2012). 

5.3.2.4 Risker 

Störst risk för fuktproblem finns i anslutningar mellan yttervägg och tak. Här kläms plastfolien på 
plats mellan det översta blocket och en regel/takbalken. Under den understa stenen läggs ett glidskikt 
av grundmurspapp. Anledningen är att undvika att fukt från grundplattan tränger upp i 
konstruktionen. Dessutom finns det, då plattan rör på sig, risk för att väggen/fasaden spricker.  
(Weber (c), 2012).  
 
Sunvisson menar också (av egen erfarenhet) att det kan bli svår att klara täthetskraven med denna typ 
av konstruktion bland annat på grund av svårigheterna att få till tätheten kring fönster. Ett av de 
största problemen ligger i att få putsskiten täta runt fönsterkarmen (Sunvisson & Modin, 2012). 
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5.3.3 Trävägg 

 
Figur 18 - Träväggen som ska granskas i fördjupningen 

Träväggen består av isolering i tre skikt med träregelverk i de två yttre. Fasadmaterialet är en 
lockpanel med luftspalt. En diffusionsspärr finns mellan de två inre isoleringslagerna. Se ritning K-10 
& K-11 för ritningsdetaljer av träväggen.  
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5.3.3.1 Inköpspris 

Väggens materialkostnader exklusive moms och arbetskostnad 616 kr/m2 ytterväggsarea (Wikells, 
2012). 

5.3.3.2 Effektberäkning 

Värmegenomgångskoefficienten för träväggen har beräknats med två metoder, U- samt λ-
värdesmetoden, medelvärdet av dessa blev 0,099 W/m2K. Den bedömt värsta köldbryggan, 
anslutningen mellan träväggen och grundplattan, har beräknats med hjälp av 
datasimuleringsprogrammet COMSOL Multiphysics. För beräkning se bilaga E 

5.3.3.3 Monterbarhet 

Träväggen kan monteras med olika grader av prefabricering. Fördelen med prefabricering är att taket 
snabbt kan monteras så att konstruktionen skyddas. Tanken är att den yttre regeldelen kommer 
prefabricerad. Se figur 18 för väggens utformning (Augustsson, 2012). 

5.3.3.4 Risker 

Trä är ett organiskt material och är därför känsligt för fukt. Det är viktigt att väderskydda 
konstruktionen under byggskedet. För att undvika att fukt sugs upp i konstruktionen monteras en s-
list samt en plastfolie under syllarna. Fuktspärren dras in en bit i väggen för att skapa en 
installationszon. På så sätt undviks punktering av diffusionsspärren. Det är viktigt att plastfolien 
monteras på den inre tredjedelen av väggen för att undvika att den fuktiga inomhusluften blir så kall 
att den kondenserar mot diffusionsspärren. För att säkerställa lufttätheten mellan plattan och 
ytterväggen dras plastfolien under den inre syllen och upp en bit på insidan av gipsskivan. När sedan 
golvet avjämnas kan plastfolien skäras av jämns med avjämningen. En svag punkt i diffusionsspärren 
är skarvarna mellan de olika remsorna. För att minska skarvarna ska remsorna monteras horisontellt 
och om lott. För att sammanfoga plasterna ska en åldersbeständig dubbelhäftande tejp användas, 
exempelvis ett butylgummiband som är utvecklat för att sammanfoga så kallade lågenergiytor som 
plaster är. Även i anslutningen mellan fuktspärren i tak och vägg används denna typ av tejp. Innan 
väggen färdigställs måste det säkerställas att ingen byggfukt byggs in i konstruktionen. Mikrobiell 
påväxt kan ske på trä redan vid en fuktkvot på över 16 %, varför inget trä över denna fuktkvot får 
byggas in i en konstruktion. Trä som har/haft denna fuktkvot över en längre tid bör bytas ut. (ATC, 
2012) (SP, Fuktteknisk bedömning, Yttervägg - regelvägg med fasadbeklädnad, 2012) (Sunvisson & 
Modin, 2012). 
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5.3.4 Sammanfattning av fördjupningen i siffror 

För att få en lättöverskådlig bedömning av de jämförda konstruktionerna följer nedan en 
sammanfattning av de siffor vi har fått fram i arbetet med fördjupningen. Denna tabell är en del av 
bedömningen till den viktning som genomförs i kapitel 5.3.5 Viktning 
 

 
Figur 19 - Sammanfattning av fördjupningen i siffror 

5.3.5 Viktning  

 
Figur 20 - Viktning till fördjupningen mellan de tre väggkonstruktionerna 

5.3.5.1 Kommentar till viktning 

Viktningen har baserats på egna bedömningar av de resultat vi erhållit i arbetet med fördjupningen.  
 
Kostnad  
Träväggen var klart billigast och får därför det högsta värdet, notera att detta endast är 
materialkostnad exklusive moms, arbetskostnad är ej heller inräknat. 
  

Tjocklek [mm]

Pris [kr/m
2
]

U‐värde [W/(m
2
K)]

Köldbrygga [W/(mK)]

Effektbehov [W/m
2
]

Energiförbrukning [kWh/m
2
]

0,233

15,3

56,8

616

SAMMANFATTNING I SIFFROR

0,262

15,2

56,5

590 530

0,07

0,265

14,9

55,6

TräväggBetongvägg Sandwichvägg

470

1360

0,084

1850

0,099

Material:

Vikt betyg viktat betyg betyg viktat betyg Betyg Viktat betyg

Kostnad 0,6 3 1,8 2 1,2 5 3

Monterbarhet 0,5 4 2 5 2,5 2 1

U‐värde 1 4 4 5 5 3 3

Risker 0,3 5 1,5 3 0,9 3 0,9

Estetik 0,8 5 4 4 3,2 4 3,2

Summa: 13,3 12,8 11,1

TräväggBetongvägg Sandwichvägg

VIKTNING FÖRDJUPNING
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Monterbarhet 
Det faktum att sandwichväggen kan monteras utan några fackmässiga förkunskapskrav ger den det 
högsta värdet. Betongväggens form får ses som relativt enkel att montera, det finns även alternativet 
att köpa prefabricerade betongväggar och det ger betongväggen det nästa högsta värdet. Träväggen 
har många olika moment i monteringsskedet. Det i kombination med att den består av flertalet olika 
komponenter gör att dess montage kan vara svår att bemästra utan någon tidigare erfarenhet.  
 
U-värde 
Sandwichväggen har det lägsta U-värdet och får därför det högsta värdet. De övriga två väggarna får 
sedan lägre betyg baserade på deras U-värde 
 
Risker 
Om betongväggen gjuts på plats kommer skarven mellan plattan och väggen att vara i princip lufttät. 
Så länge man får ut byggfukten ur konstruktionen så bör inga problem uppstå. Därför har den fått 
det högsta värdet. Sandwichväggens många skarvar kan vara ett problem om de inte utförs på rätt 
sätt. Här finns en risk för försämrat U-värde och köldbryggor kan uppstå. Träväggen till stor del 
gjord av trä som är fuktkänsligt och det finns därför risk för mögel och andra fuktrelaterade problem 
om PE-folien punkteras eller monteras på felaktigt sätt. 
 
Estetik 
 
Utseendemässigt skiljer sig inte betongväggen och sandwichväggen speciellt mycket åt utifrån sett då 
de båda är belagda med puts. Dock så är tjockleken på putsen olika och det gör betongväggens 
putslager mer beständigt mot slitage. Det i kombination med att betongväggens insida väl lämpar sig 
för både tapet och målning gör att den får ett högre betyg än sandwichväggen. Sandwichväggens är 
putsad och det lämnar mindre valfrihet åt interiören. Lockpanelen anser vi minst attraktiv och den 
får därför det lägsta betyget. 

5.4 DISKUSSION OCH SLUTSATS  

 I framtiden tror vi att alla hus kommer byggas som lågenergihus. En av anledningarna till att fler hus 
idag inte byggs med denna teknik är troligen den ökade produktionskostnaden som den extra 
isoleringen, de energieffektiva fönsterna och FTX-systemet tillför. Denna kostnad kan det vara svårt 
för en byggherre att räkna hem igen vid en försäljning. Det är pengar som brukaren kommer spara in 
under en längre period, vilket kan vara svårt att övertyga dem om vid försäljningstillfället. 
 
För att jämförelsen ska vara någorlunda rättvis vid beräkning av effektbehoven har vi valt samma 
grund- och takkonstruktions till alla tre väggtyperna även fast att de inte är optimala. Trots detta är 
det svårt att göra en rättvis jämförelse då väggarna varken har samma tjocklek eller U-värde.  
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Det tre väggarna vi har jämfört håller inte måtten för ett passivhus när vi applicerade dem på vårt 
hus. Kravet var 13W/m2 och ingen av väggarna nådde det kravet, se figur 19. Se bilaga C för 
energiförbrukningen. Den bidragande faktorn till det anser vi är den beräknade köldbryggan i 
anslutning mellan golv och vägg. Plattan vi valde till fördjupningen hade mindre tjälisolering samt 
mycket mindre isolering på utsidan av voten än den vi valde till vårt hus. Anledningen till det var,  
som sagt, att vi hade svårt att hitta en konstruktionslösning som gick att applicera på alla tre väggarna 
med likvärdigt resultat. Värt att notera är att denna är en standardplatta och köldbryggan här uppgick 
till fyra gånger storleken på den köldbrygga som beräknades till den plattan vi hade valt till huset. 
Köldbryggans storlek uppgick till nästintill samma för de tre väggtyperna som syns i figur 19.  
 
Det finns fördelar och nackdelar med alla tre väggtyper; med den platsgjutna betongväggen blir 
problemen med lufttäthet och fukttransporter små, produktionskostnaderna är relativt låga och ett 
stabilare inneklimat kan uppnås tack vare betongens värmelagringsförmåga. En nackdel är att 
betongväggen kommer innehålla en stor mängd byggfukt som måste ha möjlighet att torka ut, inget 
organiskt material får därför monteras i kontakt med väggen. En annan nackdel jämfört med en 
prefabricerad betongvägg är att arbetsbelastningen på plats blir större, en form måste konstrueras 
och betongen måste armeras. Detta kan dock lösas om man väljer att köpa prefabricerade väggdelar. 
 
När det gäller sandwichväggen är monterbarheten en stor fördel med blockens hanterbara storlek 
och vikt i kombination med det låga u-värdet. Dock bör det tas i beaktning att u-värdet är hämtat 
från tillverkaren och det är sannolikt att denna vill framställa sig själv i god dager. Vidare har, vid 
beräkningarna, skarvarna försummats mellan blocken och det är sannolikt att U-värdet blir lite 
sämre, i verkligen på grund av detta.  Avsaknaden av organiskt material och den relativt tunga 
stommen gör att materialet kan lagra både värme och fukt utan risk för skada. En av nackdelarna är 
osäkerheten gällande lufttäthet en annan är det höga priset. 
 
Ur miljösynpunkt är träväggen att föredra på grunda av att allt material kan återanvändas vid rivning. 
Det organiska materialet kan även vara en nackdel då det kan vara grogrund för mögel mm, om 
väggen blir utsatt för stor fuktpåverkan.  Träväggen har det sämst u-värde och det kan bli problem 
med lufttätheten vid punktering av plastfolien och i skarvar.  
 
En slutsats vi kan dra är att det är väldigt viktigt med tjälisolering och extra isolering på utsidan av 
voterna för att minska värmeförlusterna via klimatskalet. Vidare har det varit väldigt svårt att 
projektera ett passivhus och vi har flera gånger fått rita om konstruktionen för att till slut ha hittat en 
lösning som uppfyller de krav som ställs på ett passivhus. För att nå upp till det högt ställda kraven 
krävs noggrann planering för att undvika köldbryggor och alltför stora fönsteraeror. 
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5.5 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA ARBETEN 

Som nämnt ovan så var det svårt att jämföra de tre ytterväggarna rättvist då det enda kravet vi ställde 
på dem var att de skulle vara av passivhusstandard. Och eftersom denna definition egentligen endast 
säger att väggen ifråga ska ge ett tillräckligt lågt effekt- och energikrav till det huset den byggs in i, så 
är det en ganska luddig beskrivning. Ett framtida arbete skulle därför kunna var att jämföra tre väggar 
som har samma isoleringstjocklek, u-värde eller pris. Det för att få en mer rättvis jämförelse. 
 
Faktorer som hållfasthet och beräknad fukttransport är andra aspekter kan ligga till grunden för ett 
intressant arbete. Ökade möjligheter till fördjupningar i ämnet kommer möjligöras genom framtida 
kurser. 
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7 BILAGOR - TABELLER OCH UTRÄKNINGAR 

A - SANITET 

1. Tappvarmvatten (Systemschema) 
2. Tappvarmvatten (dimensionering och flöde) 
3. Tappkallvatten (Systemschema) 
4. Tappkallvatten (dimensionering, flöde och tryckfallsberäkningar) 
5. Spillvatten (Systemschema) 
6. Spillvatten (dimensionering och flöde)) 

B - VENTILATION 

1. Dimensionerande luftflöde 
2. Tilluft - Systemschema 
3. Tilluft – Dimensionering och tryckfallsberäkning 
4. Frånluft- Systemschema 
5. Frånluft – Dimensionering och tryckfallsberäkning 
6. Spårgasmätning 

C - VÄRME (EFFEKT- OCH ENERGIBERÄKNINGAR) 

1. Effektbehov per rum 
2. Effektbehov per rum exklusive grundkonstruktionens transmissionsförluster 
3. Effekt- och energibehov hela huset (FEBY) 
4. Effekt- och energibehov hela huset (FEBY) (Fördjupning - Betongvägg) 
5. Effekt- och energibehov hela huset (FEBY) (Fördjupning - Sandwichvägg) 
6. Effekt- och energibehov hela huset (FEBY) (Fördjupning - Trävägg) 
7. Golvvärme – Dimensionering 

D - U-VÄRDEN 

1. Betongvägg 
2. Sandwichvägg 
3. Trävägg 
4. Tak 
5. Platta 
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E - KÖLDBRYGGOR (COMSOL) 

1. Huset – Betongvägg 
2. Fördjupning – Betongvägg 
3. Fördjupning - Sandwichvägg 
4. Fördjupning – Trävägg 

F - LASTBERÄKNINGAR 

G – MATERIALVAL 

H - ELBERÄKNINGAR 

1. Effektbehov 
2. Gruppförteckning 

I – MONTERINGSANVISNINGAR 



A	‐	Sanitet	
1. Tappvarmvatten (Systemschema) 

2. Tappvarmvatten (dimensionering och flöde) 

3. Tappkallvatten (Systemschema) 

4. Tappkallvatten (dimensionering, flöde och tryckfallsberäkningar) 

5. Spillvatten (Systemschema) 

6. Spillvatten (dimensionering och flöde)) 

   





Ledning

 nr

Funktion Normflöde 

[l/s]

Kommentar Ledningstyp Dim. enligt 

kopplings‐

lednings‐

tabell

Dim. enligt 

fördelnings‐

lednings‐

tabell

Justerad dim. pga

kopplingsledning 

är större än

 fördelningsledning

Typ av rör

1 Handfat 0,2 Koppl. 15x1 ‐ Cu

2 Dusch 0,2 Koppl. 15x1 ‐ Cu

3 Diskbänk 0,2 Koppl. 15x1 ‐ Cu

7 Till golvvärme 0,08 Koppl. 15x1 Cu

4 Till badrum 0,3 (1+2) 0,4 men max är 0,3) Fördel. ‐ 15x1 18x1 Cu

5 Till kök 0,2 (endast 3) Fördel. ‐ 15x1 18x1 Cu

6 Från Värmeväxlare 0,5 (4+5) Fördel. ‐ 15x1 18x1 Cu

TAPPVARMVATTEN ‐ DIMENSIONERING





Led. 

Nr.

Funktion Normflöde 

[l/s]

Kommentar Led.typ Dim. enl. 

Koppl.tab

.

Dim. 

enl. 

Förd.t

ab.

Justerad dim.    

pga kopplingsl. 

är större än      

fördelningsl.

Lä
n
gd [m
]

M
at
e
ri
al Tryck‐fall

[kPa/m]

H
as
t.
[m

/s
] Tryck‐fall

[kPa]

1 WC 0,1 Koppl. 12x1 ‐ Cu

2 Handfat  0,2 Koppl. 15x1 ‐ Cu

3 Dusch 0,2 Koppl. 15x1 ‐ Cu

4 Tvättmaskin 0,2 Koppl. 15x1 ‐ Cu

5 Diskbänk 0,2 Koppl. 15x1 ‐ Cu

6 Diskmaskin 0,2 Koppl. 15x1 ‐ Cu

7 Till WC & handfat 0,3 (1+2) Fördel. ‐ 15x1 18x1 Cu

8 Till badrum  0,3 (1+2+3) (0,5 men max är 0,3) Fördel. ‐ 15x1 18x1 Cu

9 Tvättmaskin och badrum 0,5 (4+8) Fördel. ‐ 15x1 18x1 Cu

10 Till kök 0,4 (5+6) Fördel. ‐ 15x1 18x1 10,9 Cu 5 2 54,5

11 In till huset 1,6 (VV+KV+Gårdsbevattning)  Servis ‐ 32x2.9 ‐ 16,2 plast 0,5 3,4 8,1

Tryckfall pga höjd: ρ*g*h= 1*10*3= 30 kPa Σ Tryckfall: 62,6 kPa

Tillgängligt tryck i blandaren: 457,4 kPa

Detta ger ett flöde på ca 0,15 l/s, klart godkänt!

TAPPKALLVATTEN ‐ DIMENSIONERING & TRYCKFALLBERÄKNING 

550‐62,6‐30=

Det minsta tryckfallet är inte heller det några problem eftersom även utan tryckförluster, vid 550 kPa, levererar 
vår duschblandare rätt flöde.

Beräknar det största tryckfallet vilket kommer vara  i den längsta ledningen eftersom huset är i ett plan. Denna 
går från tomtgräns till diskbänken i köket. Blandaren är av ECO‐model och har ett maxflöde på 0,15 l/s, därför 
går bara trycktabellen dit.





Ledning

 nr.

Funktion Normflöde 

[l/s]

Kommentar Typ av ledning Dimension 

[mm]

Typ av rör Luftad Lutning

[promille]

1 WC 1,8 Anslutning 100 PEH Nej 10

2 Handfat 0,6 Anslutning 40 PEH Nej 15

3 Dusch 1,5 Anslutning 75 PEH Nej 15

4 Tvättmaskin 1,5 Anslutning 75 PEH Nej 15

5 Diskbänk 0,6 Anslutning 40 PEH Nej 15

6 Diskmaskin (kopplas ihop med diskbänk) 0,6 Anslutning 40 PEH Nej 15

7 Från Handfat och dusch 2,1 (2+3) Samlingsledning 75 PEH Nej 15

8 Från Badrum 3,9 (1+2+3) Samlingsledning 100 PEH Ja 10

9 Från badrum och tvättmaskin 5,4 (4+8) Samlingsledning 100 PEH Ja 10

10 Från kök 1,2 (5+6) Samlingsledning 50 PEH Ja 15

11 Ut från Huset 6,6 (9+10) Samlingsledning 100 PEH Ja 10

‐ I badrummet luftningsledning 75 PEH ‐ VertikalLuftningsledning

SPILLVATTENLEDING ‐ DIMENSIONERING



B	‐	Ventilation	
1. Dimensionerande luftflöde 

2. Tilluft ‐ Systemschema 

3. Tilluft – Dimensionering och tryckfallsberäkning 

4. Frånluft‐ Systemschema 

5. Frånluft – Dimensionering och tryckfallsberäkning 

6. Spårgasmätning 

   



Ventilationsluftflöde - minimikrav

Det finns tre olika sorters uträkningar enligt BBR och den som ger det högsta värdet är
dimensionerande (BBR, 2002)

Areor 

Ahall 9m
2



Akök 22.92m
2



Avrum 51.8m
2



Asov1 19.17m
2



Asov2 8.97m
2



Abad 7.48m
2



Atvätt 8.13m
2



Akontor 6.35m
2



Akorridor 5m
2



Atot Ahall Akök Avrum Asov1 Asov2 Abad Atvätt Akontor Akorridor

Atot 138.82 m
2



0.35
l

s m
2


__________________________________________________________________________________

METOD 1:

Enligt metod ett ska tilluftflödet vara minst:

Vilket i vårt fall ger ett flöde på: 0.35
l

s m
2

 
Atot 0.049

m
3

s


__________________________________________________________________________________



METOD 2:

Tilluftflöde enligt följande:

Vsovplats 4
l

s


Vvrumhall 0.35
l

s m
2




antal sovplatser( )

Tilluften i vårt fall blir då: Vsovplats n Vvrumhall  Avrum Ahall  n
n 3

__________________________________________________________________________________

METOD 3:

Frånluftflöde enligt följande:

Vkök 10
l

s


Vbad 10
l

s
1

l

s m
2











Abad 5m
2














0.012
m

3

s


Vtvätt 10
l

s
1

l

s m
2











Atvätt 5m
2





 0.013

m
3

s


Frånluften blir då: Vkök Vbad Vtvätt 0.036
m

3

s


__________________________________________________________________________________

Det högsta värdet fås enligt Metod 1 varför den blir dimensionerande

Vårt ventilationsluftsflöde är således: 0.049
m

3

s






St
rä
ck
a

Lä
n
gd
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]
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]
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]

ρ
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R
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m
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R
*
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[P
a]

 Σ
ζ

Σζ
*
ρ
*
u
^
2
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 [
P
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u
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 [
m
/s
]

ζ.
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en

ζ.
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*
ρ
*
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Su
m
m
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an

 [
P
a]

Su
m
m
a 
tr
yc
kf
ö
rl
u
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e
r

 t
o
ta
lt
 [
P
a]

A 3,1 9,8 80 1,951 2,283 0,95 2,945 1,1+1,1+50 4 0,88 8,448 63,59 63,59

B 1 19,6 80 3,901 9,132 3 3 4 0,05 0,48 3,48 67,07

C 3 29,4 100 3,745 8,416 2 6 5 0,03 0,45 6,45 73,52

D 2,4 39,2 100 4,994 14,96 3,5 8,4 3 1,7 9,18 17,58 91,1

E 0,5 49 160 2,438 3,567 1,6 0,8 0,8 91,9

F 5,4 49 160 2,438 3,567 1,8 9,72 10 35,67172952 45,39172952 137,2917

G 0,6 9,8 80 2 2,4 0,95 0,57 50+1,1+∆p.G 4 0,1 0,96 52,63+∆p.G

H 1,5 9,8 80 2 2,4 0,95 1,425 50+∆p.H 4 0,9 8,64 60,07+∆p.H

I 1,5 9,8 80 2 2,4 0,95 1,425 50+∆p.I 5 0,93 13,95 65,43+∆p.I

J 3 9,8 80 2 2,4 0,95 2,85 50+1,1+∆p.J 3 1,1 5,94 59,89+∆p.J

Tryckfall i spjäll

∆p.G 10,96 Pa

∆p.H 7 Pa

∆p.I 8,45 Pa

∆p.J 31,16 Pa

TILLUFT ‐ DIMENSIONERING & TRYCKFALLSBERÄKNING
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]
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a]

u
.m

ed
 [
m
/s
]

ζ.
gr
en

ζ.
gr
en

*
ρ
*
u
.m

ed
/2

Su
m
m
a 
tr
yc
kf
ö
rl
u
st
e
r

 i 
d
el
st
rä
ck
an

  [
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m
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 [
P
a]

A 1,4 19 100 2,42 3,51 1 1,4 80+1,5 5 0,55 8,25 91,15 91,15

B 0,1 39 100 4,968 14,81 3,5 0,35 0 6 0,35 7,56 7,91 99,06

C 1 49 160 2,438 3,57 5 5 0 0 0 0 5 104,06

D 2 49 160 2,438 3,57 5 10 10 35,67 0 0 0 45,67173 149,73

E 1 20 100 2,6 4,06 1 1 80+1,5+∆p.E 5 0,5 7,5 90+∆p.E

F 11 10 100 1,3 1,01 0,3 3,3 80+1+∆p.F 6 ‐0,3 ‐6,48 77,8+∆p.F

Tryckfall i spjäll

∆p.E  1,15 Pa

∆p.F 21,3 Pa

FRÅNLUFT ‐ DIMENSIONERING & TRYCKFALLSBERÄKNING



Kontroll av luftomsättningen med spårgasmätning 

Använder formel (14/7) i Kompendium i Installationsteknik: (Mundt & Malmström, 2008)

Kt KJ

K0 KJ 
e

nt( )


Kt

h 3600 s
där 
Kt=koncentration vid tid t

K0=koncentration vid t=0 i ppm

KJ=jämnviktskoncentration, 0 im ingen spårgas i uteluft.

n=antal luftomsättningar
t=tiden

Luftflödet i huset är 49l/s och volymen av huset är 475m3 enligt tidigare beräkningar.

49
l

s
0.049

m
3

s


m
3

h
2.778 10

4


m
3

s


0.048
m

3

s
172.8

m
3

h
 Q 172.8

m
3

h
 Luftomsättning m^3/h

Luftomsättning i omsättningar/h, formel (8/10) från
Kompendium i Installationsteknik (Mundt & Malmström, 2008)n

Q

804m
3

0.215
1

h


KJ 0 K0 500 ppm

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

t 0.5 h

Kt K0 KJ e n t( )
KJ 449.055 ppm

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

t2 2 t 1 h

Kt2 K0 KJ e
n t2 

KJ 403.301 ppm



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

t3 4 t 2 h

Kt3 K0 KJ e
n t3 

KJ 325.303 ppm

Om luftomsättningen är 30 % mindre än vad som avsetts så kommer koncentrationen av spårgas
efter 2h
att vara:

n2 0.7 n 0.15
1

h


Kt4 K0 KJ e
n2 t3 

KJ 370.078 ppm

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



HERU 115 T

Beskrivning

Energiåtervinningsaggregatet HERU®115 T är en modell för enkel placering på vägg i t.ex. 
tvättstugan. Det är konstruerade för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på 
hög temperaturverkningsgrad, låg energi förbrukning, låg ljudnivå och hög driftsäkerhet. 

Aggregatet har mekllanliggande isolering och är galvaniserad stålplåt både in- och 
utvändigt och placeras i varmt utrymme. Värmeväxlaren är tillverkad i aluminium och 
placerad centralt i aggregatet och återvinner upp till 84% av lufttemperaturen som annars 
skulle gå förlorad vid endast frånluftsventilation. Fläktarna är enkla att öppna och rengöra 
tack vare swing-out design.

Tekniska data

Storhet Värde Enhet

Spänning 230 V

Frekvens 50 Hz

Fas 1 ~

Ström, fläkt 0,97 A

Ström, total 8,5 A

Effekt, fläkt 223 W

Effekt, total 1950 W

Effekt, elvärmare 1700 W

Ström, elvärmare 7,4 A

Ljudtrycksnivå, 3 m 47 dB(A)

Kapslingsklass 41  

Isolationsklass, motor F  

Vikt 81 kg

Kanalanslutning 160 mm  

Transformatorsteg 100V, 130V, 150V, 170V, 190V, 210V, 230V  

1 / 4
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Diagram

Vald punkt

Flöde [l/s]
48,8

Stat. tryck [Pa]
157

Arbetspunkt

Flöde [l/s]
50

Stat. tryck [Pa]
165

Effekt [W]
123

Ström [A]
0,817

Varvtal [r.p.m.]
1980

Verkningsgrad [%]
6,73

SFP [kW/m3/s]
2,41

Spänning [V]
150

Ljud

Vald punkt

Flöde [l/s]
48,8

Stat. tryck [Pa]
157

Arbetspunkt

Flöde [l/s]
50

Stat. tryck [Pa]
165

Totaltryck [Pa]
168

Effekt [W]
123

Ström [A]
0,817

Varvtal [r.p.m.]
1980

Verkningsgrad [%]
6,73

SFP [kW/m3/s]
2,41

Spänning [V]
150

Avstånd: 3 

Utbredningstyp: Halvsfärisk

Ekvivalent absorbtionsarea: 20 

  Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Inlopp Lw dB(A)  59 35 48 58 46 42 38 33 28

Utlopp Lw dB(A)  71 54 61 67 64 60 59 56 49

Omgivning Lw dB(A)  61 48 55 58 54 51 48 47 41

Omgivning Lp dB(A)  55 42 49 51 47 44 42 40 34

120
 

                 

80
                 

                 

40
                 

                 

0
Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
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Dimensioner
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Kopplingsschema

Tillbehör

Elektriska tillbehör

Tillbehör

     

CV 160 Rumsgivare RH Rumsgivare CO2 Rumgivare
Pressure Sensor 

Kit
     

         

Spiskåpa LDC 125 Filterkit HERU T          
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C	‐	Värme	(Effekt‐	och	energiberäkningar)	
1. Effektbehov per rum 

2. Effektbehov per rum exklusive grundkonstruktionens transmissionsförluster 

3. Effekt‐ och energibehov hela huset (FEBY) 

4. Effekt‐ och energibehov hela huset (FEBY) (Fördjupning ‐ Betongvägg) 

5. Effekt‐ och energibehov hela huset (FEBY) (Fördjupning ‐ Sandwichvägg) 

6. Effekt‐ och energibehov hela huset (FEBY) (Fördjupning ‐ Trävägg) 

7. Golvvärme – Dimensionering 

   



Sovrum 1 Badrum Kontor Sovrum 2 Vardagsrum Kök Hall Korridor Tvättstuga

Byggnadsdel U‐värde [W/(m2*K)]

Tak 0,062 20,3 8,3 6,9 9,8 53,3 23,6 9,5 5,8 9,2

Vägg 0,084 18,7 7,4 13,0 4,3 44,2 30,5 4,0 1,1 0,0

Golv 0,078 19,9 8,1 6,7 9,7 52,3 23,2 9,3 5,7 9,1

Fönster 0,6 4,2 1,0 2,0 4,2 11,5 8,6 0,0 1,5 0,0

Dörrar 0,69 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,6 0,0 0,0

Σ Uj*Aj [W/K] 5,34 1,70 2,69 3,49 15,38 9,19 2,75 1,36 0,57

Σ Um*Am [W/K] 1,55 0,63 0,52 0,75 4,08 1,81 0,73 0,44 0,71

Byggnadsdel Ѱ‐värde [W/(m*K)]

Hörn 0,04 2,38 0 2,38 0 4,22 4,3 0 0 0

Takbjälklag 0,04 9,02 3,49 3,327 2,94 14,56 9,7 2,05 1,15 0

Golvbjälklag 0,047 8,96 3,49 5,35 2,9 14,47 9,65 2,03 1,15 0

Fönster & Dörr 0,02 8,2 8,2 5,6 8,2 26,2 16,6 6,6 5,4 0

Σ Ѱ*L [W/K] 1,04 0,47 0,59 0,42 1,96 1,35 0,31 0,21 0,00

Parameter Enhet

qläck kg/s 0,0011 0,0004 0,0003 0,0006 0,0038 0,0018 0,0006 0,0003 0,0005

qvent kg/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v ‐ 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

ρ kg/m^3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

c J/(Kg*K) 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010

DUT,20 °C ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7

Tmark °C 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Pintern W 79,52 32,56 26,92 38,64 209,36 92,8 37,32 22,6 36,28

Atemp m^2 19,88 8,14 6,73 9,66 52,34 23,2 9,33 5,65 9,07

V: m^3 54,8 20,81 17 28,11 192 88,964 30,68 13 26,6

Prum W 188,3 62,0 98,4 118,1 543,1 333,6 93,6 44,2 12,8

Prum
*
W/m^2 9,5 7,6 14,6 12,2 10,4 14,4 10,0 7,8 1,4

*Prum=((Σ (Uj*Aj) + Σ (Ѱ*L) + (qläck)*c)*(20‐DUT20) + Σ (Um*Am)*(20‐Tmark)‐Pintern)/Atemp (Formeln för effektberäkning) (FEBY, 2009)

(Genomsnittlig marktemperatur)

(Intern värmeavgivning [4W/m^2])

(Tempererad Area i det befintliga rummet)

(Volymen av det befintliga rummet)

(Effekt för hela rummet)

(Effekt per kvadratmeter rumsyta)

(Dimensionerad utetemperatur)

EFFEKTBEHOVET RUM FÖR RUM
(Beräknas enligt FEBY´s kravspecifikation för passivhus)

Area [m2]

ΣU*A (Allt utom marken)

ΣU*A‐värde (Marken)

Längd [m]

(Köldbryggor)

(Läckluftflöde, 0,06 omsättningar/h)

(Ventilationsflöde=0)

(Verkningsgrad värmeväxlare)

(Luftens densitet)

(Luftens specifika värmekapacitet)



Sovrum 1 Badrum Kontor Sovrum 2 Vardagsrum Kök Hall Korridor Tvättstuga

Byggnadsdel U‐värde [W/(m2*K)]

Tak 0,062 20,3 8,3 6,9 9,8 53,3 23,6 9,5 5,8 9,2

Vägg 0,084 18,7 7,4 13,0 4,3 44,2 30,5 4,0 1,1 0,0

Golv 0,078 19,9 8,1 6,7 9,7 52,3 23,2 9,3 5,7 9,1

Fönster 0,6 4,2 1,0 2,0 4,2 11,5 8,6 0,0 1,5 0,0

Dörrar 0,69 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,6 0,0 0,0

Σ Uj*Aj [W/K] 5,34 1,70 2,69 3,49 15,38 9,19 2,75 1,36 0,57

Σ Um*Am [W/K] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Byggnadsdel Ѱ‐värde [W/(m*K)]

Hörn 0,04 2,38 0 2,38 0 4,22 4,3 0 0 0

Takbjälklag 0,04 9,02 3,49 3,327 2,94 14,56 9,7 2,05 1,15 0

Golvbjälklag 0,047 8,96 3,49 5,35 2,9 14,47 9,65 2,03 1,15 0

Fönster & Dörr 0,02 8,2 8,2 5,6 8,2 26,2 16,6 6,6 5,4 0

Σ Ѱ*L [W/K] 1,04 0,47 0,59 0,42 1,96 1,35 0,31 0,21 0,00

Parameter Enhet

qläck kg/s 0,0011 0,0004 0,0003 0,0006 0,0038 0,0018 0,0006 0,0003 0,0005

qvent kg/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v ‐ 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

ρ kg/m^3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

c J/(Kg*K) 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010

DUT,20 °C ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7 ‐11,7

Tmark °C 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Pintern W 79,52 32,56 26,92 38,64 209,36 92,8 37,32 22,6 36,28

Atemp m^2 19,88 8,14 6,73 9,66 52,34 23,2 9,33 5,65 9,07

V: m^3 54,8 20,81 17 28,11 192 88,964 30,68 13 26,6

Prum W 158,0 49,6 88,1 103,3 463,1 298,1 79,3 35,5 ‐1,1

Prum
*
W/m^2 7,9 6,1 13,1 10,7 8,8 12,9 8,5 6,3 ‐0,1

(Dimensionerad utetemperatur)

EFFEKTBEHOVET RUM FÖR RUM (För dim. golvvärme)
(Beräknas enligt FEBY´s kravspecifikation för passivhus)

Area [m2]

ΣU*A (Allt utom marken)

ΣU*A‐värde (Marken)

Längd [m]

(Köldbryggor)

(Läckluftflöde, 0,06 omsättningar/h)

(Ventilationsflöde=0)

(Verkningsgrad värmeväxlare)

(Luftens densitet)

(Luftens specifika värmekapacitet)

*Prum=((Σ (Uj*Aj) + Σ (Ѱ*L) + (qläck)*c)*(20‐DUT20) + Σ (Um*Am)*(20‐Tmark)‐Pintern)/Atemp (Formeln för effektberäkning) (FEBY, 2009)

(Genomsnittlig marktemperatur)

(Intern värmeavgivning [4W/m^2])

(Tempererad Area i det befintliga rummet)

(Volymen av det befintliga rummet)

(Effekt för hela rummet)

(Effekt per kvadratmeter rumsyta)



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: HUSET - Slutgiltig version
Låsta indata

Effektbehov - värme

Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Västerås

Dimensionerande utetemperatur -11,7 °C

Marktemperatur, dimensionerade 0,4 °C

Rumstemperatur 20 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Halvtung

Boarea BOA 144 m2

Lokalarea LOA 0 m2

Atemp 144 m2

Agarage 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

1.a Lätt yttervägg 0 0 31,7 = 0

1.b Tung yttervägg 120,71 0,084 31,7 = 321

2. Ytterdörr 4,74 0,69 31,7 = 104

3. Tak mot uteluft 145,79 0,062 31,7 = 287

4.a Golv mot platta på mark 144 0,078 19,6 = 220

4.b Golv mot lätt markkonstruktion 0 0 19,6 = 0

5. Vägg mot mark 0 0 19,6 = 0

6. Köldbryggor 1 6,344 31,7 = 201

7. Fönster 32,95 0,6 31,7 = 627

8. Glasade altandörrar 0 0 31,7 = 0

9. Terasstak 0 0 31,7 = 0

Aom 449,2 m2 Summa 1760

Köldbryggor Längd L Y L*Y

m W/(mK) W/K

1. Bottenbjälkslag 48 0,047 2,256

2. Fönster och dörrar 81,8 0,02 1,636

3. Mellanbjälkslag 0 0 0

4. Balkonginfästningar 0 0 0

5. Takfot 48,3 0,04 1,932

6. Ytter- och innerhörn 13 0,04 0,52

Summa 6,344

Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 11 %
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Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: HUSET - Slutgiltig version
Låsta indata

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 11,44 10,64 2,47 8,4 32,95

Glasade dörrar (m2) 0 0 0 0 0

Fönsterandel (inkl. dörr) 22,9 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 49 (l/s)

Vindskyddskoefficient, e 0,07

Vindskyddskoefficient, f 15

Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,3 l/s, m2 Aom

Läckageflöde q50/Atemp vid provtryckning 0,3 l/s, m2 Atemp

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 100 (% av Vex)

Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 84 %

Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,3 W/(mK)

Längd uteluftkanal 1,5 m

Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,3 W/(mK)

Längd avluftkanal 1 m

Avfrostningstid vid DUT 0 (minuter per timme)

Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 0 % heff

Resultat effekt
Infiltration 9,4 l/s

Systemverkningsgrad 83 % heff

Värmeväxlat luftflöde 49

Oväxlat luftflöde 0

Summa förlustflöden Vf 17,8 l/s

Effektbehov ventilation 677 Watt

Värmetillskott - internlast -576 Watt

Specifikt Värmeeffektbehov (PH / Atemp+garage) 12,9 Watt / m2

Tilluftstemp. utan eftervärme, Jsupply,min 14,6 °C

Värmeeffekt via tilluften om max Ttemp 52 C 2200 Watt

Specifik möjlig eftervärmareffekt 15,3 Watt / m2

Sida 2/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: HUSET - Slutgiltig version
Låsta indata

Schablonkalkyl för energianvändning

Följande energiresultat avser en typisk familj med typiskt beteende och varmvattenbehov, samt normala utetemperaturer och väderleksförhållanden.

Hushållselanvändningen har antagits bli lägre än för genomsnittsvärden i Sverige, eftersom här finns krav på eleffektiva installationer. Att använda

schablonvärden innebär att verkliga värden alltid kommer att avvika en del, men ger en bättre grund för jämförelser.

Resultat
Byggnadstyp Småhus

Indata småhus/flerbostadshus

Antal lägenheter 1

Innetemperatur 22 °C

Antal personer 3,5

Effektiva varmvattenarmaturer Ja

Förd. mätning av, eller, eget varmvatten Ja

Varmvatten 40,5 m3 / år

Förluster VVC-ledning 24 W / lägenhet

Stilleståndsförluster 80 W

Evakuerande kökskåpefläkt med VÅ / kolfilter Nej

Spiskåpa, forcerande luftflöde utan VÅ 160 l / s

Indata driftel

Fläkteffekt normaldrift 123 W

Frånluftsfläktens placering i FTX 0,8

Pumpdrift 0 W

Komfortkyla / Fjärrkyla

Fjärrkyla för komfort i lokaler 0 kWh/m2 (LOA)

El till komfortkyla 0 kWh/m2 (LOA)

Utdata

Varmvattenenergi 21,8

Hushållsel exkl driftel 20

Driftel 7,5 kWh/m2

Spillvärme medel/dygn 4,7 W/m2

Sida 3/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: HUSET - Slutgiltig version
Låsta indata

Solenergi vinter och sommar

Syd Väst Norr Öst

Fönster brutto (m2) 11,44 10,64 2,47 8,4

Glasandel fönster, Fa 0,8 0,8 0,8 0,8

Altandörrar brutto (m2) 0 0 0 0

Glasandel altandörrar, Fa 0 0 0 0

Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8

Horisontalvinkel (skuggningsfaktor) 0,9 0,9 0,9 0,9

Glasrutans g-värde 0,55 0,55 0,55 0,55

Sido- och överhängsavskärmning, sommarperiod 1 1 1 1

Rörliga solskydd vinter 0,93 0,93 0,93 0,93

Rörliga solskydd sommar 0,8 0,8 0,93 0,8

Reglersystemets verkningsgrad 98 %

Resultat värme netto 21,2 kWh/m2

Resultat värme + VV + driftel 50,5 kWh/m2

Resultat solareafaktor 6,5 %

Andel solvärme för varmvatten 0 %

Värmepump, V+VV 1

Värmepump, endast V 1

Värmepump, endast VV 1

Fjärrvärmeansluting Värme + Varmvatten

Bränsleanvändning Nej

Pannverkningsgrad vid avsedd effekt 1

Sida 4/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: HUSET - Slutgiltig version
Låsta indata

Värmeförsörjning: fjärrvärme

Valt kravalternativ Passivhus Norr

Viktad energi 57,9 kWh/m2

Obs, detta värde ska vara mindre än 64 kWh/m2

För Passivhus och Minienergihus med endast ett renodlat energslag, kan alternativt gränsvärdet jämföras med de rekommenderade

värden som angivits i FEBYs kriteriedokument för Passivhus, respektive Minienergihus. Jämförelsevärdet utgörs då av värdet för

"Beräknat energiprestandavärde" nedan utom i det fall en uppvärmd garagearea ingår. I energiprestandavärdet har denna area

exkluderats. I FEBYs råd för energianvändning ingår den och då får värdet räknas om för hand.

För viktad energi har viktningsfaktorer använts.

Varje energislag har multiplicerats enligt följande: 

El: 2

Fjärrvärme: 1

Biobränsle: 1

Naturgas: 1

Fjärrkyla: 1

Beräknat energiprestandavärde 50,5 kWh/m2 Atemp. 

Obs detta värde, motsvarande begreppet Byggnadens specifika energianvändning i BBR och ska vara lägre än gällande byggreglers

minimikrav. I detta begrep finns inte garagearean medtagen enligt Boverkets definition.

Av detta utgör elenergi 7,5 kWh/m2 Atemp. 

Sida 5/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Betongvägg 
Låsta indata

Effektbehov - värme

Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Västerås

Dimensionerande utetemperatur -11,7 °C

Marktemperatur, dimensionerade 0,4 °C

Rumstemperatur 20 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Halvtung

Boarea BOA 144 m2

Lokalarea LOA 0 m2

Atemp 144 m2

Agarage 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

1.a Lätt yttervägg 0 0 31,7 = 0

1.b Tung yttervägg 120,71 0,084 31,7 = 321

2. Ytterdörr 4,74 0,69 31,7 = 104

3. Tak mot uteluft 145,79 0,062 31,7 = 287

4.a Golv mot platta på mark 144 0,078 19,6 = 220

4.b Golv mot lätt markkonstruktion 0 0 19,6 = 0

5. Vägg mot mark 0 0 19,6 = 0

6. Köldbryggor 1 16,664 31,7 = 528

7. Fönster 32,95 0,6 31,7 = 627

8. Glasade altandörrar 0 0 31,7 = 0

9. Terasstak 0 0 31,7 = 0

Aom 449,2 m2 Summa 2087

Köldbryggor Längd L Y L*Y

m W/(mK) W/K

1. Bottenbjälkslag 48 0,262 12,576

2. Fönster och dörrar 81,8 0,02 1,636

3. Mellanbjälkslag 0 0 0

4. Balkonginfästningar 0 0 0

5. Takfot 48,3 0,04 1,932

6. Ytter- och innerhörn 13 0,04 0,52

Summa 16,664

Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 25 %
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Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Betongvägg 
Låsta indata

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 11,44 10,64 2,47 8,4 32,95

Glasade dörrar (m2) 0 0 0 0 0

Fönsterandel (inkl. dörr) 22,9 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 49 (l/s)

Vindskyddskoefficient, e 0,07

Vindskyddskoefficient, f 15

Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,3 l/s, m2 Aom

Läckageflöde q50/Atemp vid provtryckning 0,3 l/s, m2 Atemp

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 100 (% av Vex)

Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 84 %

Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,3 W/(mK)

Längd uteluftkanal 1,5 m

Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,3 W/(mK)

Längd avluftkanal 1 m

Avfrostningstid vid DUT 0 (minuter per timme)

Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 0 % heff

Resultat effekt
Infiltration 9,4 l/s

Systemverkningsgrad 83 % heff

Värmeväxlat luftflöde 49

Oväxlat luftflöde 0

Summa förlustflöden Vf 17,8 l/s

Effektbehov ventilation 677 Watt

Värmetillskott - internlast -576 Watt

Specifikt Värmeeffektbehov (PH / Atemp+garage) 15,2 Watt / m2

Tilluftstemp. utan eftervärme, Jsupply,min 14,6 °C

Värmeeffekt via tilluften om max Ttemp 52 C 2200 Watt

Specifik möjlig eftervärmareffekt 15,3 Watt / m2
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Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Betongvägg 
Låsta indata

Schablonkalkyl för energianvändning

Följande energiresultat avser en typisk familj med typiskt beteende och varmvattenbehov, samt normala utetemperaturer och väderleksförhållanden.

Hushållselanvändningen har antagits bli lägre än för genomsnittsvärden i Sverige, eftersom här finns krav på eleffektiva installationer. Att använda

schablonvärden innebär att verkliga värden alltid kommer att avvika en del, men ger en bättre grund för jämförelser.

Resultat
Byggnadstyp Småhus

Indata småhus/flerbostadshus

Antal lägenheter 1

Innetemperatur 22 °C

Antal personer 3,5

Effektiva varmvattenarmaturer Ja

Förd. mätning av, eller, eget varmvatten Ja

Varmvatten 40,5 m3 / år

Förluster VVC-ledning 24 W / lägenhet

Stilleståndsförluster 80 W

Evakuerande kökskåpefläkt med VÅ / kolfilter Nej

Spiskåpa, forcerande luftflöde utan VÅ 160 l / s

Indata driftel

Fläkteffekt normaldrift 123 W

Frånluftsfläktens placering i FTX 0,8

Pumpdrift 0 W

Komfortkyla / Fjärrkyla

Fjärrkyla för komfort i lokaler 0 kWh/m2 (LOA)

El till komfortkyla 0 kWh/m2 (LOA)

Utdata

Varmvattenenergi 21,8

Hushållsel exkl driftel 20

Driftel 7,5 kWh/m2

Spillvärme medel/dygn 4,7 W/m2

Sida 3/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Betongvägg 
Låsta indata

Solenergi vinter och sommar

Syd Väst Norr Öst

Fönster brutto (m2) 11,44 10,64 2,47 8,4

Glasandel fönster, Fa 0,8 0,8 0,8 0,8

Altandörrar brutto (m2) 0 0 0 0

Glasandel altandörrar, Fa 0 0 0 0

Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8

Horisontalvinkel (skuggningsfaktor) 0,9 0,9 0,9 0,9

Glasrutans g-värde 0,55 0,55 0,55 0,55

Sido- och överhängsavskärmning, sommarperiod 1 1 1 1

Rörliga solskydd vinter 0,93 0,93 0,93 0,93

Rörliga solskydd sommar 0,8 0,8 0,93 0,8

Reglersystemets verkningsgrad 98 %

Resultat värme netto 27,2 kWh/m2

Resultat värme + VV + driftel 56,5 kWh/m2

Resultat solareafaktor 6,5 %

Andel solvärme för varmvatten 0 %

Värmepump, V+VV 1

Värmepump, endast V 1

Värmepump, endast VV 1

Fjärrvärmeansluting Värme + Varmvatten

Bränsleanvändning Nej

Pannverkningsgrad vid avsedd effekt 1

Sida 4/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Betongvägg 
Låsta indata

Värmeförsörjning: fjärrvärme

Valt kravalternativ Passivhus Norr

Viktad energi 64 kWh/m2

Obs, detta värde ska vara mindre än 64 kWh/m2

För Passivhus och Minienergihus med endast ett renodlat energslag, kan alternativt gränsvärdet jämföras med de rekommenderade

värden som angivits i FEBYs kriteriedokument för Passivhus, respektive Minienergihus. Jämförelsevärdet utgörs då av värdet för

"Beräknat energiprestandavärde" nedan utom i det fall en uppvärmd garagearea ingår. I energiprestandavärdet har denna area

exkluderats. I FEBYs råd för energianvändning ingår den och då får värdet räknas om för hand.

För viktad energi har viktningsfaktorer använts.

Varje energislag har multiplicerats enligt följande: 

El: 2

Fjärrvärme: 1

Biobränsle: 1

Naturgas: 1

Fjärrkyla: 1

Beräknat energiprestandavärde 56,5 kWh/m2 Atemp. 

Obs detta värde, motsvarande begreppet Byggnadens specifika energianvändning i BBR och ska vara lägre än gällande byggreglers

minimikrav. I detta begrep finns inte garagearean medtagen enligt Boverkets definition.

Av detta utgör elenergi 7,5 kWh/m2 Atemp. 

Sida 5/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Sandwichvägg
Låsta indata

Effektbehov - värme

Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Västerås

Dimensionerande utetemperatur -11,7 °C

Marktemperatur, dimensionerade 0,4 °C

Rumstemperatur 20 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Halvtung

Boarea BOA 144 m2

Lokalarea LOA 0 m2

Atemp 144 m2

Agarage 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

1.a Lätt yttervägg 0 0 31,7 = 0

1.b Tung yttervägg 120,71 0,07 31,7 = 268

2. Ytterdörr 4,74 0,69 31,7 = 104

3. Tak mot uteluft 145,79 0,062 31,7 = 287

4.a Golv mot platta på mark 144 0,078 19,6 = 220

4.b Golv mot lätt markkonstruktion 0 0 19,6 = 0

5. Vägg mot mark 0 0 19,6 = 0

6. Köldbryggor 1 16,808 31,7 = 533

7. Fönster 32,95 0,6 31,7 = 627

8. Glasade altandörrar 0 0 31,7 = 0

9. Terasstak 0 0 31,7 = 0

Aom 449,2 m2 Summa 2038

Köldbryggor Längd L Y L*Y

m W/(mK) W/K

1. Bottenbjälkslag 48 0,265 12,72

2. Fönster och dörrar 81,8 0,02 1,636

3. Mellanbjälkslag 0 0 0

4. Balkonginfästningar 0 0 0

5. Takfot 48,3 0,04 1,932

6. Ytter- och innerhörn 13 0,04 0,52

Summa 16,808

Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 26 %

Sida 1/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Sandwichvägg
Låsta indata

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 11,44 10,64 2,47 8,4 32,95

Glasade dörrar (m2) 0 0 0 0 0

Fönsterandel (inkl. dörr) 22,9 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 49 (l/s)

Vindskyddskoefficient, e 0,07

Vindskyddskoefficient, f 15

Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,3 l/s, m2 Aom

Läckageflöde q50/Atemp vid provtryckning 0,3 l/s, m2 Atemp

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 100 (% av Vex)

Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 84 %

Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,3 W/(mK)

Längd uteluftkanal 1,5 m

Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,3 W/(mK)

Längd avluftkanal 1 m

Avfrostningstid vid DUT 0 (minuter per timme)

Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 0 % heff

Resultat effekt
Infiltration 9,4 l/s

Systemverkningsgrad 83 % heff

Värmeväxlat luftflöde 49

Oväxlat luftflöde 0

Summa förlustflöden Vf 17,8 l/s

Effektbehov ventilation 677 Watt

Värmetillskott - internlast -576 Watt

Specifikt Värmeeffektbehov (PH / Atemp+garage) 14,9 Watt / m2

Tilluftstemp. utan eftervärme, Jsupply,min 14,6 °C

Värmeeffekt via tilluften om max Ttemp 52 C 2200 Watt

Specifik möjlig eftervärmareffekt 15,3 Watt / m2
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Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Sandwichvägg
Låsta indata

Schablonkalkyl för energianvändning

Följande energiresultat avser en typisk familj med typiskt beteende och varmvattenbehov, samt normala utetemperaturer och väderleksförhållanden.

Hushållselanvändningen har antagits bli lägre än för genomsnittsvärden i Sverige, eftersom här finns krav på eleffektiva installationer. Att använda

schablonvärden innebär att verkliga värden alltid kommer att avvika en del, men ger en bättre grund för jämförelser.

Resultat
Byggnadstyp Småhus

Indata småhus/flerbostadshus

Antal lägenheter 1

Innetemperatur 22 °C

Antal personer 3,5

Effektiva varmvattenarmaturer Ja

Förd. mätning av, eller, eget varmvatten Ja

Varmvatten 40,5 m3 / år

Förluster VVC-ledning 24 W / lägenhet

Stilleståndsförluster 80 W

Evakuerande kökskåpefläkt med VÅ / kolfilter Nej

Spiskåpa, forcerande luftflöde utan VÅ 160 l / s

Indata driftel

Fläkteffekt normaldrift 123 W

Frånluftsfläktens placering i FTX 0,8

Pumpdrift 0 W

Komfortkyla / Fjärrkyla

Fjärrkyla för komfort i lokaler 0 kWh/m2 (LOA)

El till komfortkyla 0 kWh/m2 (LOA)

Utdata

Varmvattenenergi 21,8

Hushållsel exkl driftel 20

Driftel 7,5 kWh/m2

Spillvärme medel/dygn 4,7 W/m2

Sida 3/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Sandwichvägg
Låsta indata

Solenergi vinter och sommar

Syd Väst Norr Öst

Fönster brutto (m2) 11,44 10,64 2,47 8,4

Glasandel fönster, Fa 0,8 0,8 0,8 0,8

Altandörrar brutto (m2) 0 0 0 0

Glasandel altandörrar, Fa 0 0 0 0

Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8

Horisontalvinkel (skuggningsfaktor) 0,9 0,9 0,9 0,9

Glasrutans g-värde 0,55 0,55 0,55 0,55

Sido- och överhängsavskärmning, sommarperiod 1 1 1 1

Rörliga solskydd vinter 0,93 0,93 0,93 0,93

Rörliga solskydd sommar 0,8 0,8 0,93 0,8

Reglersystemets verkningsgrad 98 %

Resultat värme netto 26,3 kWh/m2

Resultat värme + VV + driftel 55,6 kWh/m2

Resultat solareafaktor 6,5 %

Andel solvärme för varmvatten 0 %

Värmepump, V+VV 1

Värmepump, endast V 1

Värmepump, endast VV 1

Fjärrvärmeansluting Värme + Varmvatten

Bränsleanvändning Nej

Pannverkningsgrad vid avsedd effekt 1

Sida 4/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Sandwichvägg
Låsta indata

Värmeförsörjning: fjärrvärme

Valt kravalternativ Passivhus Norr

Viktad energi 63,1 kWh/m2

Obs, detta värde ska vara mindre än 64 kWh/m2

För Passivhus och Minienergihus med endast ett renodlat energslag, kan alternativt gränsvärdet jämföras med de rekommenderade

värden som angivits i FEBYs kriteriedokument för Passivhus, respektive Minienergihus. Jämförelsevärdet utgörs då av värdet för

"Beräknat energiprestandavärde" nedan utom i det fall en uppvärmd garagearea ingår. I energiprestandavärdet har denna area

exkluderats. I FEBYs råd för energianvändning ingår den och då får värdet räknas om för hand.

För viktad energi har viktningsfaktorer använts.

Varje energislag har multiplicerats enligt följande: 

El: 2

Fjärrvärme: 1

Biobränsle: 1

Naturgas: 1

Fjärrkyla: 1

Beräknat energiprestandavärde 55,6 kWh/m2 Atemp. 

Obs detta värde, motsvarande begreppet Byggnadens specifika energianvändning i BBR och ska vara lägre än gällande byggreglers

minimikrav. I detta begrep finns inte garagearean medtagen enligt Boverkets definition.

Av detta utgör elenergi 7,5 kWh/m2 Atemp. 

Sida 5/5



Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Trävägg 
Låsta indata

Effektbehov - värme

Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Västerås

Dimensionerande utetemperatur -11,7 °C

Marktemperatur, dimensionerade 0,4 °C

Rumstemperatur 20 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Halvtung

Boarea BOA 144 m2

Lokalarea LOA 0 m2

Atemp 144 m2

Agarage 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

1.a Lätt yttervägg 0 0 31,7 = 0

1.b Tung yttervägg 120,71 0,099 31,7 = 379

2. Ytterdörr 4,74 0,69 31,7 = 104

3. Tak mot uteluft 145,79 0,062 31,7 = 287

4.a Golv mot platta på mark 144 0,078 19,6 = 220

4.b Golv mot lätt markkonstruktion 0 0 19,6 = 0

5. Vägg mot mark 0 0 19,6 = 0

6. Köldbryggor 1 15,272 31,7 = 484

7. Fönster 32,95 0,6 31,7 = 627

8. Glasade altandörrar 0 0 31,7 = 0

9. Terasstak 0 0 31,7 = 0

Aom 449,2 m2 Summa 2100

Köldbryggor Längd L Y L*Y

m W/(mK) W/K

1. Bottenbjälkslag 48 0,233 11,184

2. Fönster och dörrar 81,8 0,02 1,636

3. Mellanbjälkslag 0 0 0

4. Balkonginfästningar 0 0 0

5. Takfot 48,3 0,04 1,932

6. Ytter- och innerhörn 13 0,04 0,52

Summa 15,272

Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 23 %
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Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Trävägg 
Låsta indata

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 11,44 10,64 2,47 8,4 32,95

Glasade dörrar (m2) 0 0 0 0 0

Fönsterandel (inkl. dörr) 22,9 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 49 (l/s)

Vindskyddskoefficient, e 0,07

Vindskyddskoefficient, f 15

Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,3 l/s, m2 Aom

Läckageflöde q50/Atemp vid provtryckning 0,3 l/s, m2 Atemp

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 100 (% av Vex)

Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 84 %

Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,3 W/(mK)

Längd uteluftkanal 1,5 m

Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,3 W/(mK)

Längd avluftkanal 1 m

Avfrostningstid vid DUT 0 (minuter per timme)

Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 0 % heff

Resultat effekt
Infiltration 9,4 l/s

Systemverkningsgrad 83 % heff

Värmeväxlat luftflöde 49

Oväxlat luftflöde 0

Summa förlustflöden Vf 17,8 l/s

Effektbehov ventilation 677 Watt

Värmetillskott - internlast -576 Watt

Specifikt Värmeeffektbehov (PH / Atemp+garage) 15,3 Watt / m2

Tilluftstemp. utan eftervärme, Jsupply,min 14,6 °C

Värmeeffekt via tilluften om max Ttemp 52 C 2200 Watt

Specifik möjlig eftervärmareffekt 15,3 Watt / m2
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Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Trävägg 
Låsta indata

Schablonkalkyl för energianvändning

Följande energiresultat avser en typisk familj med typiskt beteende och varmvattenbehov, samt normala utetemperaturer och väderleksförhållanden.

Hushållselanvändningen har antagits bli lägre än för genomsnittsvärden i Sverige, eftersom här finns krav på eleffektiva installationer. Att använda

schablonvärden innebär att verkliga värden alltid kommer att avvika en del, men ger en bättre grund för jämförelser.

Resultat
Byggnadstyp Småhus

Indata småhus/flerbostadshus

Antal lägenheter 1

Innetemperatur 22 °C

Antal personer 3,5

Effektiva varmvattenarmaturer Ja

Förd. mätning av, eller, eget varmvatten Ja

Varmvatten 40,5 m3 / år

Förluster VVC-ledning 24 W / lägenhet

Stilleståndsförluster 80 W

Evakuerande kökskåpefläkt med VÅ / kolfilter Nej

Spiskåpa, forcerande luftflöde utan VÅ 160 l / s

Indata driftel

Fläkteffekt normaldrift 123 W

Frånluftsfläktens placering i FTX 0,8

Pumpdrift 0 W

Komfortkyla / Fjärrkyla

Fjärrkyla för komfort i lokaler 0 kWh/m2 (LOA)

El till komfortkyla 0 kWh/m2 (LOA)

Utdata

Varmvattenenergi 21,8

Hushållsel exkl driftel 20

Driftel 7,5 kWh/m2

Spillvärme medel/dygn 4,7 W/m2
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Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Trävägg 
Låsta indata

Solenergi vinter och sommar

Syd Väst Norr Öst

Fönster brutto (m2) 11,44 10,64 2,47 8,4

Glasandel fönster, Fa 0,8 0,8 0,8 0,8

Altandörrar brutto (m2) 0 0 0 0

Glasandel altandörrar, Fa 0 0 0 0

Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8

Horisontalvinkel (skuggningsfaktor) 0,9 0,9 0,9 0,9

Glasrutans g-värde 0,55 0,55 0,55 0,55

Sido- och överhängsavskärmning, sommarperiod 1 1 1 1

Rörliga solskydd vinter 0,93 0,93 0,93 0,93

Rörliga solskydd sommar 0,8 0,8 0,93 0,8

Reglersystemets verkningsgrad 98 %

Resultat värme netto 27,5 kWh/m2

Resultat värme + VV + driftel 56,8 kWh/m2

Resultat solareafaktor 6,5 %

Andel solvärme för varmvatten 0 %

Värmepump, V+VV 1

Värmepump, endast V 1

Värmepump, endast VV 1

Fjärrvärmeansluting Värme + Varmvatten

Bränsleanvändning Nej

Pannverkningsgrad vid avsedd effekt 1
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Ort: Borlänge Byggnad: Borlänge 5:17 Utskriven av: Martin Wallentin Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Borlänge 5:17 Senast ändrad: Utdata resultat

Kommentar: FÖRDJUPNING - Trävägg 
Låsta indata

Värmeförsörjning: fjärrvärme

Valt kravalternativ Passivhus Norr

Viktad energi 64,2 kWh/m2

Obs, detta värde ska vara mindre än 64 kWh/m2

För Passivhus och Minienergihus med endast ett renodlat energslag, kan alternativt gränsvärdet jämföras med de rekommenderade

värden som angivits i FEBYs kriteriedokument för Passivhus, respektive Minienergihus. Jämförelsevärdet utgörs då av värdet för

"Beräknat energiprestandavärde" nedan utom i det fall en uppvärmd garagearea ingår. I energiprestandavärdet har denna area

exkluderats. I FEBYs råd för energianvändning ingår den och då får värdet räknas om för hand.

För viktad energi har viktningsfaktorer använts.

Varje energislag har multiplicerats enligt följande: 

El: 2

Fjärrvärme: 1

Biobränsle: 1

Naturgas: 1

Fjärrkyla: 1

Beräknat energiprestandavärde 56,8 kWh/m2 Atemp. 

Obs detta värde, motsvarande begreppet Byggnadens specifika energianvändning i BBR och ska vara lägre än gällande byggreglers

minimikrav. I detta begrep finns inte garagearean medtagen enligt Boverkets definition.

Av detta utgör elenergi 7,5 kWh/m2 Atemp. 
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Utskriven från Grundfos CAPS [2012.02.039]

96465254 TP 25-90/2 50 Hz
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 TP 25-90/2, 50 Hz

P2 = 13.1 W

NPSH = 0.117 m

Q = 0.299 m³/h
H = 2.25 m
n = 51 % / 25.3 Hz
Pumpad media = Värmevatten
Mediatemperatur  = 27 °C
Densitet = 996.5 kg/m³

Eta pump = 13.9 %
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Utskriven från Grundfos CAPS [2012.02.039]
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Beskrivning Värde
Produktnamn: TP 25-90/2 A-O-A-BQQE

A-O-A BQQE
Art.nr.: 96465254
EAN nummer: 5700394849142
  
Tekniskt:
Speed for pump data 2840 Varvtal
Resulterande flöde:: 0.3 m³/h
Resulterande lyfthöjd för pumpen: 2.25 m
Max. tryck: 90 dm
Axeltätning: BQQE
Pumpversion: A
Modell: A
  
Material:
Pumphus: Gjutjärn

EN-JL1030
ASTM 30 B

Pumphjul: Rostfritt stål
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Materialkod: A
  
Installation:
Max. omgivningstemperatur: 40 °C
Max. driftstryck 10 bar
Flänsstandard: UNION
Anslutningskod: O
Röranslutning: G 1 1/2
Trycksteg: PN 10
Inbyggnadslängd: 180 mm
Motorflänsstorlek: FT75
  
Vätska:
Vätsketemperatur område 0 .. 90 °C
Vätsketemp.: 27 °C
Densitet: 1000 kg/m³
  
Elektriskdata:
Motortyp: SIEMENS
IE Efficiency class: NA
Antal poler: 2
Effektförbrukning - P2: 0.25 kW
Nätfrekvens: 50 Hz
Märkspänning: 3 x 220-240D/380-415Y V
Nominell ström: 1,18/0,68 A
Cos phi - verkningsgrad: 0,81-0,72
Varvtal: 2800-2850 Varvtal
Kapslingsklass (EC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
Isolationsklass (EC 85): F
Motorskydd: NONE
Motornr: 81602314
  
Övrigt:
Nettovikt: 8.2 kg
Bruttovikt: 9.7 kg
Leveransvolym: 0.04 m³
  
Produktnamn: CUE 3X380-500V IP20

0.55KW 1.8
Art.nr.: 96754675
EAN nummer: 5700838635423
  
Tekniskt:
Läs på namnskylten: CE, CULUS, C-TICK
  
Installation:
Område för omgivande temperatur 0 .. 50 °C
Relativ fuktighet: 5-95 %
Monterad på: Wall
  
Elektriskdata:
Max strömförbrukning: 1.8 A

2/7



Utskriven från Grundfos CAPS [2012.02.039]

Beskrivning Värde
Effektförbrukning - P2: 0.55 kW
Nätfrekvens: 50 Hz
Märkspänning: 3 x 380 - 440 V
Verkningsgrad vid full belastning: 95 %
Kapslingsklass (EC 34-5): 20
Motorskydd: YES
Termiskt skydd: utvändig
Kabellängd: 150/300 m
  
Övrigt:
Label: Grundfos Blueflux
Nettovikt: 4.9 kg
  
Produktnamn: DPI differential pressure

sensor kit
Art.nr.: 96611522
EAN nummer: 5700834481536
  
Material:

Stainless steel DIN 1.4305,
FKM, PPS

  
Installation:
Område för omgivande temperatur -10 .. 70 °C
Max. driftstryck 16 bar
Anslutningstyp: 7/16 - 20 UNF
Område för diff. tryck mätning 0 .. 0.6 bar
  
Vätska:
Vätsketemperatur område -10 .. 70 °C
  
Elektriskdata:
Kapslingsklass (EC 34-5): 55
Kabellängd: 0.9 m
Kabelstorlek: 3-wire, 0,013mm2, M12 x 1,5
Max. belastning: 24V/500 ohm, 16V/200 ohm,

12V/100 ohm
Relä: 24-30 VDC, 28-37 mA
Signal: 4 - 20 mA
  
Övrigt:
Nettovikt: 0.55 kg
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Utskriven från Grundfos CAPS [2012.02.039]

96465254 TP 25-90/2 50 Hz

Inmatning

Välj applikation
Översiktsläge Ja 

Uppvärmning 

Indataöversikt:
Installationstyp Cirkulation 
Replacement Nej 
Flöde (Q) 0.3 m³/h
Tryck (H) 2.25 m
Mer Ja 
Transporterad vätska Värmevatten 
Min. vätsketemperatur 20 °C
Vätsketemperatur under drift 27 °C
Max. vätsketemperatur 35 °C
Omgivnings temperatur 20 °C
Min. inloppstryck 0.03 bar
Max. drifttryck Alla bar
Reglertyp Konstant

differenstryck 
Kapslingsklass IP20 
Max. frekvens 105 %
Välj typ av hydraulik Enkel 
Uppvärmningssäsong 285 days
Energipris 0.15 €
Höjning av energipris 6 %
Beräknad period 15 years
Utvärderingskriterium Pris + energi

kostnad 
Max antal pumpar per produktgrupp 2 
Max. antal resultat 8 
Frekvens 50 Hz
Fas 1 eller 3 
Min. effektgräns för Y/D-start 5.5 kW
Spänning 1 x 230 el. 3 x 400

V
Inline, förseglad rotor Ja 
Inline, flerstegs Ja 
Inline enstegs Ja 
Centrifugalpump distanskopplad Nej 
Centrifugalpump direktkopplad Nej 
Centrifugalpump direktkopplad horis. flerstegs Nej 
Horisontellt delat hölje Nej 

Välj extra tillbehör till den valda pumpen
Beräkning av livscykelkostnad Ja 

Beräkning av livscykelkostnad
Vill du göra en jämförelse? Ingen jämförelse 
Hur detaljerad ska analysen av
livscykelkostnad vara?

Enbart
energiförbrukning 

Höjning av energipris 6 %

Beräkningsresultat, livscykelkostnad
Initial investeringskostnad Pumpsystem 2334.00 €
Livscykelkostnader 3079 €

Redigera belastningsprofil
Uppvärmningssäsong 285 days
Förbrukningsmönster Standardprofil 
Nattsänkning Nej 
Förbrukning Q1 100.0 %
Förbrukning Q2 75.0 %
Förbrukning Q3 50.0 %
Förbrukning Q4 25.0 %
Förbrukning Q1 0.3 m³/h
Förbrukning Q2 0.2 m³/h
Förbrukning Q3 0.2 m³/h
Förbrukning Q4 0.1 m³/h
Förbrukning T1 410 h/a
Förbrukning T2 1026 h/a

Dimensioneringsresultat

Typ TP 25-90/2 
Kvant. 1 
Motor 0.25 kW 
Flöde 0.3   m³/h ( max. +107%)
Tryck 2.25   m ( max. +327%)
Min. inloppstryck -0.92   bar ( 35 °C, mot

atmosfär)
Ström P1 0.03   kW
Ström P2 0.013   kW
Eta pump 13.9   %
Eta motor 44.0   %
Eta pump+motor 6.1   % =Eta pump * Eta

motor
Eta totalt 5.5   % =Eta i förhållande

till börvärde
Energi förbrukning 201   kWh/År
CO2-utsläpp 115   kg/År
Pris På förfrågan    
Pris + energikonstnad (1)    /15År
Livscykelkostnad 3079   € /15År
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H = 2.25 m
n = 51 % / 25.3 Hz
Pumpad media = Värmevatten
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Eta pump = 13.9 %
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Utskriven från Grundfos CAPS [2012.02.039]

Förbrukning T3 2394 h/a
Förbrukning T4 3010 h/a
Förbrukning T5 0 h/a

Centrifugalpump distanskopplad
Med spacer koppling Ja 
Reducering av hjul tillåten Optimerad 
P2 enligt ISO 5199 Nej 

Totalt tryck
Friktionsförlust anslutningar 30 %
Längsta spår 50 m
Enkelmotstånd 1 Termostatventil 100

mbar 
Material i huvudrör Gängat rör 
Rördimension St 1/2''    21.3x2.65 

Ladda Profil

   1  2  3  4
Flöde  100  75  50  25    %
Tryck 100 100 100 100    %
P1 0.033 0.032 0.03 0.028    kW
Eta totalt 5.5 4.3 3.1 1.6    %
Tid  410  1026  2394  3010    h/År
Energi förbrukning 14 32 71 84    kWh/År
Kvant. 1 1 1 1   
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Utskriven från Grundfos CAPS [2012.02.039]

Energiförbrukning

TP 25-90/2

Energiförbrukning per år [kWh] 201

Specifik energiförbrukning [kWh/m³]

Verkningsgrad [%]

Energikostnad - 15 År i drift

Energikostnad [€]

750

0

0

0

TP 25-90/2
745 [€] (100%)
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Utskriven från Grundfos CAPS [2012.02.039]

Rapport om livscykelkostnad
Behov: Allmänna värden:
Flöde: 0.3 m³/h Energipris (hög tariff): 0.15 €/kWh n - Livslängd i år: 15 

Kapacitet per år: 937 m³/år i - ränta: 0 %

Tryck: 2.25 m p - Inflationstakt: 6 %

Inmatning
System: A: TP 25-90/2

per år total
(livslängd)

Inledande investeringskostnad [€] 2334

Pumpsystem [€] 2334
Ytterligare investering [€]

Installations och hanteringskostnader [€]

Energikostnad [€] 30 745
Energiförbrukning [kWh/År] 201
Specifik energi [kWh/m³]
Förändring av verkningsgrad per år [%/År]

Driftskostnad/år [€/År] 0

Underhållskostnader (rutinunderhåll) [€/År]
Kostnad för rutinunderhåll [€/År]
Reparationskostnad [€/År]

Stopptid kostnad/år [€/År]

Miljökostnad [€]

Kostnad för avyttrande [€]

Utmatning

Nuvarande LCC-värde, netto [€] 3079

där nuvarande nettokostnader för energi utgör
[€]

745

och kostnaden för rutinmässigt underhåll är [€]

av vilken befintlig nettoenergikostnad % är [%] 24.2

och kostnaden för rutinmässigt underhåll % är
[%]

0.0
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D	‐	U‐värden	
1. Betongvägg 

2. Sandwichvägg 

3. Trävägg 

4. Tak 

5. Platta 

   



U-värdesberäkning Betongvägg 

λ-värden  

λbet 1.7
W

m K


λiso 0.036
W

m K


λputs 0.05
W

m K


Ytövergångskoffecienter 

Rsi 0.13
m

2
K

W


Rse 0.04
m

2
K

W


Mått 

dbet 0.16m

diso 0.4m

dputs 0.030m

Rvägg Rsi

dbet

λbet










diso

λiso










dputs

λputs









 Rse

Utak
1

Rvägg
0.084

W

m
2
K





U-värdesberäkning Trävägg

λ-värden  

λiso 0.036
W

m K


λträ 0.14
W

m K


Ytövergångskoffecienter 

Rsi 0.13
m

2
K

W


Rse 0.04
m

2
K

W


Rgips 0.04
m

2
K

W


Mått 

dskikt.1 0.095m

dskikt.23 0.145m

bregel 0.045m

ccregel 0.6m

U - värdesmetoden 

Sektion 1

Rvägg.1 Rsi Rgips
dskikt.1

λiso










dskikt.23

λiso










dskikt.23

λiso









 Rse

Uvägg.1
1

Rvägg.1
0.092

kg

K s
3




Sektion 2

Rvägg.2 Rsi Rgips
dskikt.1

λträ










dskikt.23

λiso










dskikt.23

λiso









 Rse

Uvägg.2
1

Rvägg.2
0.112

W

m
2
K





Sektion 3

Rvägg.3 Rsi Rgips
dskikt.1

λiso










dskikt.23

λträ










dskikt.23

λiso









 Rse

Uvägg.3
1

Rvägg.3
0.126

W

m
2
K



Uvägg.U

Uvägg.1 ccregel 2bregel  Uvägg.2 bregel Uvägg.3 bregel

ccregel
0.096

W

m
2
K



λ - värdesmetoden

Rvägg.λ Rsi Rgips
dskikt.1 dskikt.23  ccregel

λträ bregel λiso ccregel bregel 










dskikt.23

λiso
 Rse

Uvägg.λ
1

Rvägg.λ
0.103

W

m
2
K



Uvägg.medel

Uvägg.U Uvägg.λ

2
0.099

W

m
2
K





U-värdesberäkning Tak 

λ-värden  

λiso 0.036
W

m K


λträ 0.14
W

m K


λbet 1.7
W

m K


λgasbet 0.2
W

m K


Ytövergångskoffecienter 

Rsi 0.1
m

2
K

W


Rse 0.04
m

2
K

W


Rgips 0.04
m

2
K

W


Taket 

längder 

dläkt 0.023m

diso 0.600m

bläkt 0.036m

ccläkt 0.6m

ccregel 1.2m

bregel 0.090m

U - värdesmetoden 

Sektion 1

Rtak.1 Rsi Rgips
dläkt

λträ








diso

λiso








dläkt

λträ







 Rse

Utak.1
1

Rtak.1
0.058

W

m
2
K





Sektion 2

Rtak.2 Rsi Rgips
diso

λiso







 Rse

Utak.2
1

Rtak.2
0.059

W

m
2
K



Sektion 3

Rtak.3 Rsi Rgips
dläkt

λträ








diso

λträ








dläkt

λträ







 Rse

Utak.3
1

Rtak.3
0.209

W

m
2
K



Sektion 4

Rtak.4 Rsi

diso

λträ







Rse








Utak.4
1

Rtak.4
0.226

W

m
2
K



Utak.U

Utak.1 ccregel bregel  bläkt Utak.2 ccläkt bläkt  ccregel bregel 

ccregel ccläkt

Utak.3 bregel bläkt Utak.4 bregel ccläkt bläkt 

ccregel ccläkt 















0.072
W

m
2
K



λ - värdesmetoden 

Rtak.λ Rsi Rgips
dläkt

bläkt λträ 
ccläkt










diso

bregel λträ ccregel bregel  λiso 
ccregel











dläkt

bläkt λträ 
ccläkt



















Rse

 19.355
m

2
K

W


Utak.λ
1

Rtak.λ
0.052

W

m
2
K





Utak.medel

Utak.U Utak.λ

2
0.062

W

m
2
K





U-värdesberäkning platta på mark

λ-värden  

λbet 1.7
W

m K


λiso 0.036
W

m K


λmark 2.0
W

m K


Ytövergångskoffecienter 

Rsi 0.17
m

2
K

W


Rse 0.04
m

2
K

W


Övriga parametrar 

Aplatta 12 m 12 m 144 m
2 (Plattans invändiga area)

Pplatta 12 m 4 48m (Perimeter mot uteklimatet)

w 0.59m (Total väggtjocklek)

diso 0.3m (Tjocklek isolering)

dbet 0.15m (Tjocklek betongplatta)



Beräkningar

Värmemotstånd 

Riso

diso

λiso
 Riso 8.333

K s
3

kg


Rbet

dbet

λbet
 Rbet 0.088

K s
3

kg


Rplatta Riso Rbet Rsi 8.592
K s

3
kg



Jämför sedan två olika ekvationer: (ekvationerna hämtade från Isolerguiden 06) 

B´ 2
Aplatta

Pplatta
 6 m

dt w λmark Rplatta 0.17 m
2

K

W






 18.113 m

Eftersom dt är större än B´ räknas Uplatta ut enligt följande:

Uplatta

2 λmark ln 1 π
B´

dt

















π B´ dt  0.077
kg

K s
3





E	‐	Köldbryggor	(Comsol)	
1. Huset – Betongvägg 

2. Fördjupning – Betongvägg 

3. Fördjupning ‐ Sandwichvägg 

4. Fördjupning – Trävägg 

   



Totalt

 flöde

 [W/m]

Flöde utan 

köldbrygga

 [W/m]

Köldbrygga

Ψ* [W/mK]

7,31 5,81 0,047

12,73 4,42 0,262

12,58 4,18 0,265

12,49 5,1 0,233

enhet m^2*K/W t,ute ‐11,7

R,si,mark 0,17 t,inne 20

R,si,vägg 0,13 t,mark 0,4

R,se 0,04

dim. Temperaturer

BERÄKNING KÖLDBRYGGOR MOT BOTTENBJÄLKLAG

*
Ψ=(Φ,tot‐Φ,mark‐Φ,vägg)/ΔT

Beräkning har genomförts genom att flödet genom hela konstruktionen, (Φ,tot), 

har beräknats med hjälp av COMSOL Multiphysics sedan har flödet genom enbart 

mark och enbart genom vägg konstruktionen. Skillnaden blir kölbryggans bidrag till 

värmeflödet. Detta värde delas med temperaturskillnaden mellan dim. inne‐ och 

utetemperatur.

Huset

Fördjupningen Betongvägg

Fördjupningen Sanwichvägg

Fördjupningen Trägvägg

R‐värden







 



F	–	Lastberäkningar	
   



LASTNEDRÄKNING 
Beräkningarna syftar till att bestämma minsta erforderliga höjd på den takbalk av typ Kerto-S 
som ska bära upp taket på Fastighet 5:17 i Borlänge. Stommen och plattan är av betong och 
eftersom lasterna är så pass behöver dessa ej kontrollberäknas. Bilden nedan visar en principskiss 
över modellformuleringen för lastnedräkningarna. 

 
Figur – Principskiss över takbalkens lastfall. 

 

LASTER OCH LASTNEDRÄKNINGAR  

De laster som beräkningarna har tagit hänsyn till är snölasten och egentyngden av taket. Den 
karakteristiska snölasten har bestämts enligt tabell C-9 i EKS 8 för Borlänge. (CEN, 2004). Den 
takbalk som har dimensionerats är den som ligger näst längst ut då det är den som tar upp mest 
last. För takets uppbyggnad se ritningsbilaga K-03. 
 För lastberäkningar se efterföljande uträkningar. 

BROTT- OCH BRUKSGRÄNSKONTROLLER  

För brottgränstillståndet har lasterna kombinerats enligt ekv. 6.10b i föreläsning fyra i kursen 
Byggkonstruktionslära AF1005 på KTH (Norlin, 2012).  
 
De brottkriterier som har kontrollerats är följande: 

 Böjspänning σm.d < fm.d * kh 

 Tryckhållfastheten vid upplagen σc.90.d < fc.90.d * kc.90 

 Skjuvspänning τv.d< f v.0.d 
Det brottkriterium som visade sig vara dimensionerande var böjspänningen och det gav en 

dimension på Kerto-S-Balken på 500*90 mm. 

 



För bruksgränstillståndet har lasterna kombinerats enligt ekv. 6.14a i föreläsning fyra i kursen 
Byggkonstruktionslära AF1005 på KTH (Norlin, 2012).  
 
De bruksgränstillstånd som kontrollerats är följande: 

 Omedelbar böjdeformation ≤ Spännvidden*/300 

 Slutlig böjdeformation ≤ Spännvidden*/200 
(*Spännvidden är i det här fallet 12.16 meter.) 
 
Det som visade sig dimensionerande i det här fallet var den momentana böjningen och det 
resulterade i en dimension på Kerto-S-balken på 600*90 mm. Det blev även den valda 
dimensionen för takbalken. För beräkningar se efterföljande uträkningar.  

Sammanfattning 

Vald balk: Kerto S 600*90 mm vilket resulterar i följande resultat: 
 

Brottgränstillståndet 

(Last: 3,81 kN/m balk) 
 
Böjspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt: fm.d * kh =27 MPa 

 Beräknad spänning: σm.d =13 MPa 

 Utnyttjandegrad: 48 % 
 
Tryckhållfastheten vid upplagen: 

 Dimensionerande lasteffekt: fc.90.d * kc.90=7 MPa 

 Beräknad spänning: σc.90.d= 1,59 MPa 

 Utnyttjandegrad: 23 % 
 
Skjuvspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt: f v.0.d=2,7 MPa 

 Beräknad spänning: τv.d=0,76 MPa 

 Utnyttjandegrad: 28 % 

Bruksgränstillståndet 

(Last: 2,9 kN/m balk) 
 

 Omedelbar nedböjning: 4 cm 

 Krav:4,1 cm 
 

 Slutlig Nedböjning: 5,3 cm 
Krav: 6,1 cm 



Lastnedräkning Nockbalk

Ingångsdata 

centrumavståndet mellan
takbalkarna

ctb 0.8 m

Förlängningsfaktor på takbredd vid lastnedräkning

a´ 1.1

Taklutning 

β 9deg

Spännvid

a 12.16m

LASTER 

Egenvikter (horisontell takyta)

(samtliga mterialegenskaper är hämtade från byggmax)

Takgips 

gtg.k
7.4kg g

0.6m ctb
151.186 Pa

Takbalk

gtb.k 510
kg

m
3

g
0.6m 0.09 m( )

ctb
 337.594 Pa

Takplåt 

gtp.k
4.1kg g

1.16m 1.08 m
32.094 Pa

Isolering

giso.k 30
kg

m
3

 g
0.6m 1.2 m 0.6m 0.09 m

ctb

0.255m

0.300m
0.045 m








 256.174 Pa

Övrigt trä (råspont samt reglar/bärläkt)

gträ.k 510
kg

m
3

g 0.022m
0.07m

0.360m
0.045 m

0.045m

0.300m
0.045 m





 187.552 Pa



Karakteristisk snölast från tabell C-9 i EKS 8

sk 3
kN

m
2



Formfaktor för taket vid taklutning 30 grader enligt EN 1991-1-3

μ 0.8

Snölast på taket per takbalk enligt EN 1991-1-3

Qs.k sk ctb a a´ μ 2.568 10
4 N

Takets egentyngd per takbalk 

Gt.k ctb a gtg.k gtb.k gtp.k giso.k gträ.k  a´ 1.032 10
4 N

Dimensionerande last på taket (Norlin, 2012) 

säkerhetsklass 2

γd 0.91

Ogynsampermanent last

ξ 0.89

Ogynsamma lastefekter av permanenta laster

γG 1.35

Ogynsamma lastefekter av permanenta laster

γQ 1.5

Lastreduktionsfaktor 0 enligt tabell B-5 EKS 8 BFS 2011:10

ψ0 1

Lastreduktionsfaktor 2 för snölast(omvandlar i princip den variabla lasten till en motsvarande
permanent last). B-5 EKS 8 BFS 2011:10

ψ2 0.2

Total last på en balk

Ed.tb γd ξ γG Gt.k γQ ψ0 Qs.k  46.342 kN



Dimensionerat last på en takbalk per längdmeter 

qt

Ed.tb

a
3.811

kN

m


Momentetkraftsumman i balken AB är noll vilket ger upplagsreaktionerna

RA qt
a

2
 2.317 10

4 N

Horisontella krafter i balken MN är lika med noll

Vertikala kraftsumman i balken MN är noll ger

RB RA 2.317 10
4 N

Maxmomentet i takbalken sker i mitten

Mtb.max qt
a
2

8
 7.044 10

4 N m

Tvärkraften i balken AB vid A (vinkelrätt mot balken)

VB RB cos β( ) 2.289 10
4 N

Dimensionerande beräkning av takbalken

Material Kerto-LVL, klimatklass 1 ger omräkningsfaktorer enligt 5.4 (Ansell et al., 2009) korr 20129

kmod.p 0.6 permanent action( )

kmod.M 0.8 mediumterm action( )

Karakteristisk böjspänning

fm.0.edge.k 44 MPa

Karakteristisk dragspänning

ft.0.k 35 MPa

Karakteristisk tryckspänning

fc.0.k 35 MPa

Säkerhetsfaktor för Kerto-LVL

γM 1.2



Dimensionerande böjspänning

fm.0.edge.d kmod.M

fm.0.edge.k

γM
 2.933 10

7 Pa

Dimensionerande dragspänning

ft.0.d kmod.M

ft.0.k

γM
 2.333 10

7 Pa

Dimensionerande tryckspänning

fc.0.d kmod.M

fc.0.k

γM
 2.333 10

7 Pa

Beräkning av takbalkens tvärsnittshöjd

Takbalkens tvärsnittsbredd 

btb 0.090 m

Ur Brottkriteriet att σm.d < fm.d *kh fås ett uttryck för tvärsninttshöjden

där spänningen fås ur Naviers formel (σ=M*6/(bh^2)) (för kvadratiska tvärsnitt) och

kh=(300/h)^0.12 enligt Eurocode 5

ger den beräknade tvärsnittshöjden htb.ber

htb.ber Mtb.max  6

btb fm.0.edge.d 0.3
0.12











0.532

0.407 m
1.064

htb.ber 0.407

kh
0.3

htb.ber









0.12

0.964 0.964 1.2

Ger vald takbalkshöjd

htb.1 0.500 m



Skjuvspännig för vald höjd

Karakteristiskt skjuvspänningsvärde för takbalken

fv.0.k 4.1 MPa

Dimensionerande skjuvspänningsvärde för takbalken (vårat maxvärde på skjuvspänningen)

fv.0.d

fv.0.k kmod.M

γM
2.733 10

6 Pa

Skjuvspänning för vald tvärsnittshöjd

τv.tb.d

1.5 VB

btb htb.1
7.628 10

5 Pa

τv.tb.d fv.0.d OK

Beräkning av upplagslängden vid A

Brottkriterier

σc.90.d kc.90 fc.90.d

där

σc.90.d

fc90.d

Aef
=

VB

btb lA
=

För takbalken 

Karakteristiska tryckspänningar vertilkalt mot fiberriktningen 

fc.90.k.tb 6 MPa

Dimensionerande tryckspänningar vertilkalt mot fiberriktningen 

fc.90.d.tb

kmod.M fc.90.k.tb

γM
4 10

6 Pa

faktor vid kompression vertikalt mot fiberrikningen

kc.90 1.75

ger upplagslängd

lA.tb

VB

btb fc.90.d.tb kc.90
0.03633 m

Upplagslängden är 0,16 m



Brukslast på takbalken

Ed.ser.tb Gt.k Qs.k 3.6 10
4 N

Brukslast per längdmeter takbalk

qd.ser.tb

Ed.ser.tb

a
2.961 10

3
N

m


Omedelbar böjdeformation 
spännvidd

300

Slutlig böjdeformation 
spännvidd

200

spännvidd
a

cos β( )
12.312 m

faktisk längd på takbalk

sv spännvidd 12.312 m

E-modul takbalk

Etb 13800 10
6 Pa 1.38 10

10 Pa

Vi har vilkoret att

där Inb

btb h
3

12
= (Tabellfall)Spännvidd

300

5 qd.nb cos β( )
2 lM

4





384 Enb Inb
=

ger tvärsnittshöjden på takbalken

htb.inst

300 5 qd.ser.tb cos β( )
2 sv

4 12

384 Etb btb sv









1

3

0.588 m

htb.inst.d 0.600 m



Omedelbar nedböjning (Tabellfall)

Total 

vinst

5 qd.ser.tb sv
4 12

384 Etb btb htb.inst.d
3

0.03962 m

Snö 

vinst.snö

5
Qs.k

a
 sv

4 12

384 Etb btb htb.inst.d
3

0.02826 m

Egenvikt 

vinst.G

5
Gt.k

a
 sv

4 12

384 Etb btb htb.inst.d
3

0.01136 m

Slutlig nedböjning

kdef 0.8

ψ2.snö 0.2

ψ2.G 0.8

vfin vinst.snö 1 ψ2.snö kdef  vinst.G 1 kdef  0.05323 m

Vi kollar om nedböjingen stämmer med villkoret

vfin 0.053 m 
sv

200
0.062 m OK

Beräknad tvärsnittshöjd

htb.fin

3

200 5 Gt.k
cos β( )

2
sv

4 12 1 kdef 

384 Etb btb a
 5 Qs.k

cos β( )
2

sv
4

12 1 kdef ψ2 



384 Etb btb a












sv
0.567 m

htb.inst blir dimensionerande

vi väljer h ur tabell med standardsektioner av
Kertos-S dim 90*600 och placerar de c/c 800



Vald dimension ger för brottgränstillstånd

Böjspänning 

dimensionerande böjspänning

fm fm.0.edge.d
0.3m

0.6m







0.12

 2.699 10
7 Pa

och ger böjspänningen i balken

σm.d Mtb.max
6

btb 0.6m( )
2

 1.304 10
7 Pa

utnyttjandegraden blir då

σm.d

fm
0.483

Tryckhållfashet 

dimensionerande tryckhållfasthet

kc.90 fc.90.d.tb 7 10
6 Pa

och ger tryckhållfastheten

σc.90.d

VB

btb 0.16 m
1.589 10

6 Pa

utnyttjandegraden blir då

σc.90.d

kc.90 fc.90.d.tb
0.227

Skjuvspänning 

Dimensionerande skjuvspänning

fv.0.d 2.733 10
6 Pa

och ger skjuvspänningen

τv.tb.d 7.628 10
5 Pa

utnyttjandegraden blir då

τv.tb.d

fv.0.d
0.279



Vald dimension ger för bruksgränstillstånd

Utbredd last

qd.ser.tb 2.961
kN

m


villkor vid omedelbar nedböjning 

sv

300
0.041 m

verklig omedelbar nedböjning

vinst 0.04 m

vilkor vid slutlig nedböjning

sv

200
0.062 m

verklig slutlig nedböjning

vfin 0.053 m



G	–	Materialval	
  	



1 MATERIALVAL 
Vid val av fasadmaterial, invändiga golvmaterial och utvändigt takmaterial har en fördjupad 
undersökning genomförts. Krav från BBR (Boverkets byggregler) 19 har beaktats dessutom har 
ytterligare ett antal krav tagit hänsyn till. För respektive byggnadsdel har tre material jämnförts. 
Materialen har betygsatts efter hur väl vi anser att materialen uppfyller respektive krav i en skala 
1-5. kraven är viktade mot varandra. Nedan följer de krav som hämtats ur BBR 19. 

1.1 Krav från BBR 19 

”2:1 Material och produkter 
De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de avseenden som 
har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i dessa föreskrifter och allmänna råd.” 
 
Kommentar: Alla material som används i detta projekt är testade för användning inom respektive 
användningsområde. 
 
”2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 
Allmänt råd 
Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska 
att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid 
under vilken en byggnad eller byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig 
funktionsduglighet. 
Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara 
lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och 
kontrollera. 
Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas ut under byggnadens avsedda brukstid bör 
antingen vara beständiga eller kunna skyddas, underhållas och hållas i sådant skick så att kraven i 
dessa föreskrifter uppfylls. Förväntade förändringar av egenskaperna bör beaktas vid val av 
material och tekniska lösningar. Vid ändring av byggnader bör sådana material och tekniska 
lösningar väljas som fungerar ihop med befintligt utförande. (BFS 2011:26).” 
 
Kommentar: De material som har en kortare livslängd än husets brukstid kommer monteras lättåtkomligt så att 
det finns möjlighet till underhåll och kontroll. Material som inte avses bytas ut kommer monteras på sådant sätt 
att materialets beständighet och funktion kan säkras. 
 
”5:1 Allmänna förutsättningar 
Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. 
Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska 
utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda 
händelser eller påfrestningar. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 



Exempel på händelser och påfrestningar som avses i föreskriftens andra stycke är 
funktionsstörningar som kan påverka flera skyddssystem eller fel på enskilda skyddssystem som 
har stor betydelse för brandskyddet. (BFS 2011:26).” 
Kommentar: Brandskyddet kommer att utformas så att brandsäkerheten är tillfredsställande. 
 
”5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning 
Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar 
på ett sådant sätt att de 

– är svåra att antända, 

– inte medverkar till snabb brandspridning, 

– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 

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

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

– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. Kravnivån på material 
beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i byggnaden. (BFS 2011:26).” 
 
Kommentar: Valda material ska ha sådana egenskaper så att punkterna i BBR 19 5:521 uppfylls.  
 
”5:55 Ytterväggar 
Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26).” 
 
Kommentar: Vid val av fasadbeklädnadsmaterial kommer endast material som klarar krav 5:55 i BBR 19 att 
jämföras. 
  
”5:62 Taktäckning 
Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas 
samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. (BFS 2011:26) 
Allmänt råd 
Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor. 
Taktäckning bör utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lägst klass 
BROOF (t2) på underliggande material av klass A2-s1,d0. 
Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan användas på brännbart underlag på byggnader 
som är belägna minst 8 m från varandra eller på småhus. 
Brännbar taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, förutom småhus, 
inom 8 m från en skorsten ansluten till värmepanna med förbränning av fasta bränslen. På 
småhus kan material av lägst klass E användas som taktäckning på tak över uteplats, skärmtak 
eller liknande. 
Regler om skydd mot brandspridning från intilliggande tak finns i avsnitt 5:536 och detta gäller 
även mellan byggnader. (BFS 2011:26).” 
 
Kommentar: Endast takmaterial med brandsäkerhetsklass BROOF (t2) kommer att väljas. 
 
 
 



”6:51 Allmänt 
Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och 
mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.” 
 
Kommentar: Huset kommer att konstrueras på sådant sätt att risken för fuktskador minimeras.  
 
”6:5325 Yttertak och vindsutrymmen 
Allmänt råd 
Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutningen. 
Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid utformningen av 
taket.” 
Kommentar: Vid val av takmaterial ska lämplighet med avseende på taklutning beaktas. 
 

1.2 FASADMATERIAL 

1.2.1 Mål	för	de	estetiska	kraven	
Målet har hela tiden varit att projektera ett passivhus, utan att för den skull tumma på estetiken.  
Huset ska upplevas som stilrent och modernistisk med få utsmyckningar och rena linjer mellan 
anslutande byggdelar. Fasaden ska vara åt det ljusare hållet, på gränsen till vitt.  

1.2.2 Material	
Fasadmaterialvalet avgränsas till de material som lämpar sig för en betongvägg med 
utanpåliggande isolering. Här har följande tre systemlösningar valts: 

 Fasadtegel, för att det är en gammal beprövad metod, rent hållbarhetsmässigt ligger den 
väldigt bra till. 

 Fasadputs, eftersom det är en väldigt vanlig lösning på nybyggda betonghus. 

 Lockpanel, eftersom det söktes efter ett organiskt material att jämföra med de två 
föregående. 

1.2.3 Värdeanalys	

1.2.3.1 Estetiskt	tilltalande	
Material Kommentar Källa Vårt betyg 
Fasadtegel Tegelfasader passar 

bäst in på gamla 
fabriker alternativt 
engelska 
arbetarbostäder, inte 
på småbostadshus. 

Egen bedömning 
 

2 

Fasadputs  Ger ett ljust och 
modernistiskt intryck, 
vilket vi vill 
åstadkomma. Lätt att 
måla om. 

Egen bedömning 5 

Lockpanel Kan målas i valfri färg 
och det är på så sätt 

Egen bedömning 3 



väldigt enkelt att 
snabbt ändra utseende 
på huset. Trä är även 
ett beprövat material 
som smälter in väl i de 
flesta omgivningar 

1.2.3.2 Investeringskostnader		
Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 
Fasadtegel 1450 (Bygganalys lilla 

prisbok, 2011) 
3 

Fasadputs  1130 (Bygganalys lilla 
prisbok, 2011) 

4 

Lockpanel 865 
 

(Bygganalys lilla 
prisbok, 2011) 

5 

 

1.2.3.3 Brandsäkerhet	
Material Betyg Källa Vårt betyg 
Fasadtegel Obrännbart/450‐550 Burström, 2007 5 
Fasadputs Obrännbart/500 Burström, 2007 5 
Lockpanel Brännbart, klass D‐s2 

d0/50 
(Byggnadsklasser och 
brandtekniska 
funktionskrav, 2012) 

3 

 

1.2.3.4 Underhåll	
Material Form av underhåll Källa Vårt betyg 
Fasadtegel Kontroll och 

underhåll av fogar, 
men stenarna i sig 
behöver oftast inte 
underhållas. 

(CA, 2012) 5 

Fasadputs Laga skador i putsen 
vilka oftast uppstår av 
mekaniskt slitage. 

(Swärd, Wedin, & 
Bergström, 2012) 

4 

Lockpanel Väldigt 
klimatberoende men 
träfasader bör 
besiktigas 
kontinuerligt för att 
konstatera vilken typ 
av underhåll som 
behövs göras, målning 
och byte av brädor är 
exempel på sådana. 

(TräGuiden, 2012) 3 

 
 



1.2.3.5 Fuktsäkerhet	
Material Kommentar Källa Vårt betyg 
Fasadtegel Kräver luftspalt så att 

vatten som tränger 
igenom teglet kan 
dräneras bort 

(Nevander & 
Elmarsson, 1994) 

5 

Fasadputs Tjockputs direkt mot 
värmeisolering har 
visat sig fungera väl 

(Nevander & 
Elmarsson, 1994) 

5 

Lockpanel Kräver luftspalt för att 
dränera bort 
genomträngande 
vatten 

(Nevander & 
Elmarsson, 1994) 

5 

Kommentar: Så länge respektive fasadsystem utförs på rätt sätt anses systemet vara fuktsäkert. 

1.2.3.6 Livslängd	
Material Livslängd (år) Källa Vårt betyg 
Fasadtegel >100 (Tegelmäster, 2012) 5 
Fasadputs 50 (CA, 2012) 4 
Lockpanel 60 (Träguiden, 2012) 4 

1.2.3.7 Miljöpåverkan	
Material Betyg Källa Vårt betyg 
Röd Haga 
Fasadtegel, borstad, 
Wienerberger 

A (Wigren J. a., 2011) 5 

Fasadputs 10, 
Universalfärg 

B (Karlsson, 2011) 4 

Ytterpanel, Eco 
Timber 

B (Tholander, 2010) 4 

Kommentar till betyg: Bedömningen har genomförts genom att jämföra tre specifika produkter, eftersom de material 
vi har valt existerar i flera olika miljöklasser. 

1.2.4 Viktad	värdeanalys	

 
Kommentar till viktning: De faktorer vi anser spelar störst roll är utseendet, priset och brandsäkerheten. Utseendet 
för att det är någonting som man kommer att ta del av varje dag. 

Material:

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Estetiskt tilltalande  0,9 2 1,8 5 4,5 3 2,7

Pris 0,8 3 2,4 4 3,2 5 4

Brandsäkerhet 0,8 5 4 5 4 3 2,4

Underhåll 0,7 5 3,5 4 2,8 3 2,1

Fuktsäkerhet 0,5 5 2,5 5 2,5 5 2,5

Livslängd 0,6 5 3 4 2,4 4 2,4

Miljöpåverkan 0,3 5 1,5 4 1,2 4 1,2

Summa: 18,7 20,6 17,3

VIKTNING ‐ FASADMATERIAL
Fasadtegel Fasadputs Trävägg



1.2.5 Valt	Material	
Putsad fasad fick högst sammanlagt betyg därför väljs det som fasadmaterial. Putsen som valdes 
var av märket weber.therm. En kalkcementputs används som grundputs. Den appliceras i två 
lager med armeringsnät i det första lagret. Ytputsen är av märke weber.pas silikonhartsputs och 
kan sprutas på efter det att underlaget har torkat (Weber (d), 2012). 

1.3 GOLVMATERIAL 

Utöver kraven i BBR 19 har även följande krav beaktats vid val av golvmaterialmaterial. 

 Estetiskt tilltalande 

 Investeringskostnader 

 Brandsäkerhet 

 Städbarhet 

 Fuktsäkerhet 

 Livslängd 

 Miljöpåverkan 

 Komfort 

 Tålighet 

 Lätt att byta vid behov 

1.3.1 Mål	för	de	estetiska	kraven	
Golven ska förmedla ett varmt och hemtrevligt intryck men samtidigt upplevas som enhetligt och 
elegant. Det ska vara stilrent i designen och passa ihop med de flesta sorters inredningstyper. 

1.3.2 Material	
De golvmaterial som har jämförts för applicering på alla golvytor exklusive våtrum är  

 Ekparkett 

 Linoleum 

 Marmor 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.3 Värdeanalys	

1.3.3.1 Estetiskt	tilltalande	
Material Kommentar Källa Vårt betyg 
Ekparkett Ekparkett är estetiskt 

tilltalande både initialt 
och efter tid. Passar 
bra i såväl sovrum 
som vardagsrum. 

Egen kommentar 4 

Linoleum Linoleum finns i 
många mönster och 
färger. Men kan 
upplevas som ett 
budgetalternativ i 
jämförelse med 
ekparkett och marmor 

Egen kommentar 2 

Marmor Marmor är ett material 
som ofta uppfattas 
som väldigt exklusivt, 
kan dock framstå som 
kallt i sovrum och 
vardagsrum 

Egen kommentar 4 

1.3.3.2 Investeringskostnader		
Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 
Ekparkett 600 (Bygganalys lilla 

prisbok, 2011) 
3 

Linoleum 230 (Bygganalys lilla 
prisbok, 2011) 

5 

Marmor 2200 (Bygganalys lilla 
prisbok, 2011) 

3 

1.3.3.3 Städbarhet	
Material Kommentar Källa Vårt betyg 
Ekparkett Städning med torra 

metoder och 
våttorkning 
regelbundet med 
såpvatten. 

(Nord, 2007) 4 

Linoleum Känslig för fukt så får 
torkas med lätt fuktad 
mopp. Annars 
utmärkt städbarhet.   

(Törnqvist, 2012) 
(Dinbyggare, 2011) 

4 

Marmor Marmor är känslig 
mot ämnen med lågt 
PH. 

(Jhonsons, 2010) 3 

	
 
 



1.3.3.4 Miljöpåverkan	
Material Betyg Källa Vårt betyg 
Ek Tilja, Kasthall 
mattor och golv 

A (Wigren J. b., 2011) 5 

Etrusco 2,5 mm 
, Tarkett Sverige AB 

A (Olofsson, 2010) 5 

Fiano Natursten, 
Stenentreprenader i 
Hessleholm AB 

B (Fröberg, 2011) 4 

1.3.4 Viktad	värdeanalys	

 
Kommentar	till	viktning:	Estetiskt	tilltalande,	komfort	och	städbarhet	värderades	högt.	
	

1.3.5 Val	av	golvmaterial	
Det material som fick högst viktat värde enligt tabellen ovan är ekparkett. Den produkt som väljs 
är 3-stav Ek Tarkett Salsa som läggs på en plastfolie som är både diffusionstät och minskar 
stegljud, en så kallad ”foam”. Underlaget är 100 mm tjock betongplatta med golvvärme (Tarkett, 
Trägolv -Salsa 14 mm, 2012). 

1.4 GOLVMATERIAL I VÅTRUM 

Utöver kraven i BBR 19 har även följande krav beaktats vid val av golvmaterial i våtrum. 

 Estetiskt tilltalande 

 Pris 

 Brandsäkerhet 

 Underhåll 

 Fuktsäkerhet 

 Livslängd 

 Miljöpåverkan 

 Lätt att montera 

 Tålighet mot mekanisk påverkan 

 Tålighet mot biologisk påverkan 
    

Material:

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Estetiskt tilltalande  0,8 4 3,2 2 1,6 4 3,2

Pris 0,4 3 1,2 5 2 3 1,2

Städbarhet 0,6 4 2,4 4 2,4 3 1,8

Miljöpåverkan 0,5 4 2 2 1 4 2

Komfort 0,6 4 2,4 3 1,8 3 1,8

Summa: 11,2 8,8 10

VIKTNING ‐ GOLVMATERIAL
Ekparkett Linoleum Marmor



1.4.1 Mål	med	de	estetiska	kraven	
I tvättstugan och badrummet finns det redan mycket vitt i form av tvättmaskin, torktumlare, 
toalett, handfat och dusch. Golvet väljs därför mörkt för att bryta av de ljusa interiörerna. 

1.4.2 Material	
Eftersom höga krav ställs på fukttålighet i våtrum har vi valt att jämföra plastmatta och klinker. 

1.4.3 Värdeanalys	

1.4.3.1 Estetiskt	tilltalande	
Material Kommentar Källa Vårt betyg 
Plastmatta Av de två materialen 

upplevs klinker som 
mer levade och 
estetiskt tilltalande 

Egen Bedömning 

2 

Klinker 5 

1.4.3.2 Investeringskostnader		
Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 
Plastmatta 320 (Bygganalys lilla 

prisbok, 2011) 
5 

Klinker 1100 (Bygganalys lilla 
prisbok, 2011) 

2 

1.4.3.3 Miljöpåverkan	
Material Betyg Källa Vårt betyg 
Lami 1,5mm, 
Upofloor 
 

C (Nathani, 2012) 2 

Glaserad klinker, P-
one Rust 
 

B (Wigren J. , 2008) 4 

1.4.3.4 Städbarhet	
Material Kommentar Källa Vårt betyg 
Plastmatta Är lättskötta, 

slitstarka och 
hygieniska 

(Golvportalen, 2012) 5 

Klinker Undvik städning med 
såpa. Låga 
städkostnader. 

(Byggkeramikhandboken, 
2012) 

5 



1.4.4 Viktad	Värdeanalys	

 
Kommentar till viktning: Estetiken har viktats högts.  
 

1.4.5 Val	av	material	
Klinker fick högst betyg i undersökningen. Klinker ska läggas i badrumet och tvättstuga med ett 
tätskikt lämpat för betong som underlag. Plattorna kommer vara svarta i storleken 600*600*9 
mm (Golvpolen, Sortiment, klinker-antico black, 2012). 

1.5 UTVÄNDIGT TAKMATERIAL  

Utöver kraven i BBR 19 har även följande krav beaktats vid val av Takmaterialmaterial. 

 Estetiskt tilltalande 

 Pris 

 Brandsäkerhet 

 Underhåll 

 Fuktsäkerhet 

 Livslängd 

 Miljöpåverkan 

 Lätt att montera 

 Tålighet mot mekanisk påverkan 

 Tålighet mot biologisk påverkan 

1.5.1 Mål	för	de	estetiska	kraven	
Vi har bestämt oss för ett mörkt, stilrent tak eftersom det går väl ihop med vår ljusa, putsade 
fasad. Då vi har ett låglutande tak så kommer större delen av det vara dolt för insyn och det är 
endast sidorna på taket som kommer synas och det där då av större vikt att dessa ges en snygg 
design. 

1.5.2 Material	
De material som jämförs nedan är lämpade för låglutande tak (Björk, 2006) .  

 Plan rostfri plåt 

 Takpapp 

 Profilerad plåt 

Material:

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Estetiskt tilltalande  0,8 2 1,6 5 4

Pris 0,5 5 2,5 2 1

Miljöpåverkan 0,8 2 1,6 4 3,2

Städbarhet 0,6 5 3 5 3

Beständighet 0,6 4 2,4 4 2,4

Summa: 11,1 13,6

Plastmatta Klinker

VIKTNING ‐ GOLVMATERIAL VÅTRUM



1.5.3 Värdeanalys	

1.5.3.1 Estetiskt	tilltalande	
Material Kommentar Källa Vårt betyg 
Plan rostfri plåt Då vi vill åstadkomma 

en stilren design på 
vårt hus får denna ett 
högt betyg. 

Egen bedömning 4 

Takpapp Takpapp är inte 
speciellt snyggt. 

Egen bedömning 3 

Profilerad plåt Påminner lite om 
ladugårdstak. 

Egen bedömning 3 

1.5.3.2 Investeringskostnader		
Material Kr/m2 Källa Vårt betyg 
Plan rostfri plåt 1080 (Bygganalys lilla 

prisbok, 2011) 
3 

Takpapp 495 (Bygganalys lilla 
prisbok, 2011) 

5 

Profilerad plåt 1080 (Bygganalys lilla 
prisbok, 2011) 

3 

1.5.3.3 Brandsäkerhet	
Material Betyg Källa Vårt betyg 
Plan rostfri plåt Klass II (Plannja, 2012) 5 
Takpapp BROOF(t2) (Icopal, 2012) 3 

Profilerad plåt Klass II (Plannja, 2012) 5 

1.5.3.4 Underhåll	
Material Kommentar Källa Vårt betyg 
Plan rostfri plåt Förbättra lacken vid 

behov 
(Byggmax, 2009) 4 

Takpapp Underhåll efter 15-20 
år i form av lagningar. 

(Byggmax, 2012) 3 

Profilerad plåt Förbättra lacken vid 
behov 

(Byggmax, 2009) 4 

1.5.3.5 Livslängd	
Material Livslängd (år) Källa Vårt betyg 
Plan rostfri plåt 50-60 (Byggmax, 2009) 4 
Takpapp 30-40 (Byggmax, 2012), 

(Icopal, 2012) 
2 

Profilerad plåt 50-60 (Byggmax, 2009) 4 

	
 
 
 



1.5.3.6 Miljöpåverkan	
Material Betyg Källa Vårt betyg 
Plannja 20-75, Hard 
Coat 25 belagd 

B (Wigren J. a., 
SundaHus, 2009) 

4 

Ytpapp Saneri 3, grå C (Wigren J. c., 2009) 2 
Takplåt OTP, 106 B (Rytter, 2011) 4 
Kommentar: Bedömningen har genomförts genom att jämföra tre specifika produkter, eftersom de material vi har 
valt existerar i flera olika miljöklasser. 

	

1.5.4 Viktad	värdeanalys	

 
Kommentar: Estetiken har återigen viktats högst.  

1.5.5 Val	av	takmaterial	
Plan rostfri plåt väljs som takmaterial. Det kommer fästat på bärläkt med c/c avstånd 290 mm. 
Under bärläkten finns underlagspapp och därefter råspont. Plåttaket planja trend har valts som 
takmaterial (Plannja, Plannja trend - produktprogram, 2012). 

Material:

Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg

Estetiskt tilltalande  0,8 4 3,2 3 2,4 3 2,4

Pris 0,8 3 2,4 5 4 3 2,4

Brandsäkerhet 0,5 5 2,5 3 1,5 5 2,5

Underhåll 0,4 4 1,6 3 1,2 4 1,6

Montering 0,3 2 0,6 4 1,2 2 0,6

Livslängd 0,4 4 1,6 2 0,8 4 1,6

Miljöpåverkan 0,4 4 1,6 2 0,8 4 1,6

Summa: 13,5 11,9 12,7

VIKTNING ‐ UTVÄNDIGT TAKMATERIAL
Plan rostfri plåt Takpapp Profilerad plåt



H	‐	Elberäkningar	
1. Effektbehov 

2. Gruppförteckning 

   



EL ‐ Effektbehov

Enhet Effekt (kW) Vald enhet Källa

Spis 9,2 Bosch HCE422120S  www.bosch.se

Diskmaskin 2,4 Bosch  SBU50M62SK www.bosch.se

Tvättmaskin 2,3 Bosch WAA20163SN www.bosch.se

Torktumlare 1 Bosch WTW84100SN www.bosch.se

Kyl 0,12 Bosch KIF42P60  www.bosch.se

Frys 0,12 Bosch GIN38P60  www.bosch.se

Köksfläkt 0,145 Bosch DHI625ASD  www.bosch.se

FTX‐aggregat 0,136 Östberg HERU 62 T www.luftbutiken.se

Σ ansluten effekt, P: 15,421 kW

Sammanlagringsfaktor, S 0,7

Verkligt effektbehov, P*S: 10,7947 kW

Effektbehov: 10,79 KW

Omräknat i Ampere (11617/400/√3) 16,77 A

Vald huvudsäkring: 20 A

Totala Effektbehovet

Val av huvudsäkring

Ur tabell 1 sid 8:5 i "Kompendium i Elteknik ‐ Elinstallationer" avläses: 18 A vilket ger 16 A på 
huvudsäkringen.
(Väljer dock 20 A för säkerhets skull)



Grupp nr: Beskrivning Funktion Fas Avsäkring (A)

1 Spis Maskin 3‐Fas 16

2 Torktumlare Maskin 1‐Fas 10

3 FTX‐aggregat Maskin 1‐Fas 10

4 Fläkt Maskin 1‐Fas 10

5 Diskmaskin Maskin 1‐Fas 10

6 Kyl Maskin 1‐Fas 10

7 Frys Maskin 1‐Fas 10

8 Tvättmaskin Maskin 1‐Fas 10

9 Extra vägguttag vägguttag 1‐Fas 10

10 Badrum Belysning 1‐Fas 10

11 Korridor och vardagsrum Belysning + vägguttag 1‐Fas 10

12 Kontor & Sovrum 2 Belysning + vägguttag 1‐Fas 10

13 Kök & Matsal Belysning + vägguttag 1‐Fas 10

14 Sovrum 1 Belysning + vägguttag 1‐Fas 10

15 Tvättstuga Belysning + vägguttag 1‐Fas 10

Grupp:1 1‐5 & 8‐15

Grupp 2 6 & 7

El ‐ Gruppförteckning

Jordfelsbrytare



I	–	Monteringsanvisningar	
  	



Monteringsanvisning 
Monteringsanvisningarna är ett komplement till ritade detaljer (Ritningsbilaga K) och anger 
monteringsordning samt monteringsätt för konstruktionsdelar. 
 

Yttervägg 

Betongväggen, 160 mm, gjuts på plats, där isoleringen, 400 mm cellplast, är en del av formen. 
Hullingar av plast trycks igenom isoleringen innan montering så att de sedan gjuts fast i betongen. 
Utanpå isoleringen fästs ett fibernät som putsen sedan kan appliceras mot putsen appliceras i två 
skikt. Först en grundputs, i detta lager trycks en glasfiberväv in. När grundputsen har torkar kan 
utputsen monteras. 

Tak 

Takbalkarna, 90*600 Kerto-S balk, fäst i betongväggen med hjälp av spikförband. Plastfolien, 
diffusionsspärren, kläms fast på betongväggen med hjälp av en s-list och en ovanpåliggande regel 
som löper mellan takbalkarna. Plastfolien spänns sedan fast med hjälp av reglarna, 45*45, för 
undertaket. Reglarna fästs med c/c 300.  Vindpappen appliceras på takbalkarna och lösullen blåses 
sedan in där emellan. För att skapa en 45 mm luftspalt monteras sedan en träregel, 45*95, ovanpå 
takbalken. På träreglarna spikas sedan råsponten, 22*95, fast. En underlagspapp läggs på råsponter 
och sedan spikas bärläkten, med c/c 290, fast. På bärläkten monteras takplåten.  
 
Det är viktigt att takkonstruktionen är väderskyddad under monteringsfasen. 



J	‐	Kostnadsberäkning	
 

 

 

   



Artikel

Kostnad

/enhet

Antal 

enheter Enhet Kostnader (kr) Källa

Konstruktion 0

Yttervägg 1360 120 m^2 163200 Sektionsfakta

Innervägg 214 60 m^2 12840 Sektionsfakta

Yttertak 650 145 m^2 94250 Sektionsfakta

Platta på mark 380 144 m^2 54720 Sektionsfakta

Ekparkett 500 124 m^2 62000 Bygganalys

Klinker 360 15 m^2 5400 K‐Rauta

Ytterdörr 9688 1 st 9688 bygghemma.se

Altandörr 9688 1 st 9688 bygghemma.se

Fönster 

(genomsnitt) 27700 9 st 249300 Kronfönster

Inredning

Tvättstuga 19628 1 st 19628 Sektionsfakta

Badrum 14000 1 st 14000 Sektionsfakta

Sovrum 70000 1 st 70000 sektionsfakta, IKEA

Hall 4000 1 st 4000 IKEA

Kök 80000 1 st 80000 IKEA

Kontor 12000 1 st 12000 IKEA

Badrum 5000 1 st 5000 IKEA

VVS‐installationer 210 144 m^2 30240 Bygganalys

FTX‐aggregat 19125 1 st 19125 Luftbutiken

Fjärrvärmecentral 23000 1 st 23000 evbutiken.se

El‐installationer 155 144 m^2 22320 Bygganalys

Övrigt

Golvvärme 750 144 m^2 108000 Danfoss

Spis 4914 1 st 4914 Gränsbygdens köpcentrum

Kyl och frys 12400 1 st 12400 Unica Service Grupp

Diskmaskin 6240 1 st 6240 tretti.se

Tvättmaskin 3585 1 st 3585 Gränsbygdens köpcentrum

Torktummlare 3280 1 st 3280 Gränsbygdens köpcentrum

TOT 1098818

:‐(Exklusive moms

 och arbetskostnad)

ENHET

Fast kostnad  1250 kr/år

Rörlig kostnad 0,605 kr/kWh

uppvärmningsbehov 50,5 kWh/m2

Atemp 144 m
2

Summa BEHOV 7272 kWh

Total kostnad 5649,56 kr/år

Vårt energibehov

KOSTNADSKALKYL
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 FÖRDJUPNING BETONGVÄGG – Anslutning platta/vägg (K- 06) 

 FÖRDJUPNING BETONGVÄGG – Anslutning tak/vägg (K-07) 

 FÖRDJUPNING SANDWICHVÄGG – Anslutning platta/vägg (K-08) 
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 FÖRDJUPNING TRÄVÄGG– Anslutning tak/vägg (K-11) 
 



ARKITEKTRITNINGAR  
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VVS-KONSTRUKTIONSRITNINGAR - Planritningar 
• Tappkallvatten (V-01) 
• Tappvarmvatten (V-02) 
• Spillvatten (V-03) 
• Golvvärme (V-04) 
• Frånluft (V-05) 
• Tilluft (V-06) 















ELKONSTRUKTIONSRITNINGAR – Planritningar 
• EL (E-01) 

  





KONSTRUKTIONSRITNINGAR - Anslutningsdetaljer 
• HUSET – Bärande konstruktion (K-01) 
• HUSET – Anslutning platta/vägg (K-02) 
• HUSET – Anslutning tak/vägg (K-03) 
• HUSET – Anslutning fönster (K-04) 
• HUSET – Detalj 1 Fönster (K-05) 
• FÖRDJUPNING BETONGVÄGG – Anslutning platta/vägg (K- 06) 
• FÖRDJUPNING BETONGVÄGG – Anslutning tak/vägg (K-07) 
• FÖRDJUPNING SANDWICHVÄGG – Anslutning platta/vägg (K-08) 
• FÖRDJUPNING SANDWICHVÄGG – Anslutning tak/vägg (K-09) 
• FÖRDJUPNING TRÄVÄGG – Anslutning platta/vägg (K-10) 
• FÖRDJUPNING TRÄVÄGG– Anslutning tak/vägg (K-11) 
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