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Sammanfattning 
Projektering av ett småhus kräver kunskap inom både teknik och ekonomi. Värme och 
ventilation ska dimensioneras, kostnader beräknas och krav ska uppfyllas. Vilket värmesystem 
som ska väljas är också ett svårt val, speciellt med stigande energipriser som en faktor. 

Valet av energisystem är alltid inte givet utan beror på flera faktorer. Nedan jämförs fjärrvärme, 
bergvärme och vattenuren elvärme ur ekonomisk synvinkel. I en tidigare rapport framstår 
fjärrvärme och bergvärme som de bästa alternativen. I analys i detta arbete framstår fjärrvärme 
som det bättre för projekterat hus med en energiförbrukning på 10Mwh.  

En analys görs av att variera några faktorer i kalkylerna. En halverad ekonomisk livslängd för 
systemen leder till att bergvärme blir avsevärt dyrare än fjärrvärme och nästan lika dyrt som 
elvärme, vilket bör tas i beaktande om nya effektiva värmesystem kommer in på marknaden. 
Minskas energiförbrukningen till 5MWh och ekonomiska livslängd sätts till 15 år blir vattenburen 
elvärme billigare än bergvärmepump, sätt till årliga annuiteter.  

Slutsatsen blir därmed att fjärrvärme är det bästa alternativet för en energiförbrukning på 
10MWh, tätt följt av bergvärme och vattenburen elvärme som det sämsta alternativet. Men 
energiförbrukningen har väldigt stor inverkan vilket man bör se upp med, speciellt i framtiden 
med energisnålare byggnader. Vilket kan få resultatet att se annorlunda ut. 
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Abstract 
Design of a house requires knowledge of both technology and economics. Heating and 
ventilation shall be designed, costs are calculated and estimated and requirements must be 
fulfilled. Which heating system is to be elected is also a difficult choice, especially with rising 
energy prices as a factor. 

The choice of energy system is not always given, because it depends on several factors. Below is a 
comparison between district heating, geothermal heat pump and electric boiler from an economic 
standpoint. In a previous report appears district heating and geothermal heat pump as the best 
options. The analysis in this work, district heating appears as the best system for projected house 
with an energy consumption of 10MWh. 

An analysis is made by varying some factors in the economic calculations. With half the 
economic useful life of the systems, the geothermal heat pump is considerably more expensive 
than the electric boiler, which should be considered if new efficient heating system will enter the 
market. When energy consumption is reduced to 5MWh, electric boiler is cheaper than 
geothermal heat pump, set to annual annuities. 

The conclusion is that the district heating is the best option for an energy consumption of 10 
MWh, followed closely by geothermal heating. But energy consumption is very great influence 
which we ought to look out for, especially in the future with more energy-efficient building. This 
can get results to look different. 
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1. Inledning 
Ett hus vet alla vad är och vad det har för olika funktioner. Vi människor använder hus bl.a. för 
att bo i, ett så kallat bostadshus. Detta att vi tillbringar en stor del av våra liv i bostadshus gör att 
det ställs stora krav på bl.a. utformning och inomhusklimat. Även kostnaderna för att uppföra ett 
bostadshus och kostnaderna som är förknippade med att bo i huset är faktorer förknippade med 
bostadshus. En del av befolkningen bor i egna hus som är bostad endast för dem och deras 
familjer. Detta arbete kommer behandla denna typ av bostadshus, nedan kallat småhus, genom 
projektering av ett sådant.  

Byggnader och i detta fall ett småhus är, än så länge, i behov av uppvärmningssystem för att klara 
av den kallare tiden av året. Uppvärmningssystemet står även för en stor del av ett småhusets 
totala energiförbrukning (Boverket, 2010). På marknaden finns flertalet system och lösningar och 
det är alltid inte givet vilket man ska välja.  

Det som påverkar beslutet om vilket energisystem är flera faktorer. En punkt är självklart hur bra 
de värmer. Men det som styr en vanlig människas val är troligen ekonomin, alltså kostnaderna. 
Många som bygger nytt hus fokuserar antagligen främst på grundinvesteringen, dock kan det leda 
till fel val långsiktigt ekonomiskt sätt eftersom bl.a. energikostnader då bortses. I detta arbete 
kommer därmed en mindre analys av tre vanliga uppvärmningssystem till det projekterade huset 
att genomföras, främst ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Teknik är en stor del av vad en ingenjör bör kunna, men ekonomi är troligen mer betydande än 
vad de utomstående inser. Därför anser jag det som blivande ingenjör det fördelaktigt att detta 
arbete utgörs av en teknisk del, projektering av ett småhus, samt en efterföljande del bestående av 
en ekonomisk analys inom ett tekniskt område. 

1.1 Sammanhang 
Detta arbete är ett slutarbete för en kandidatexamen med inriktning mot anläggningsprojektering 
inom Samhällsbyggnad på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet behandlar projektering av ett småhus samt fördjupning 
inom ett valt område, med hänsyn till den kunskapsnivå vi erhållit under utbildningens gång. 
Individuella förutsättningen för det planerade huset är att det är beläget i Borlänge på en fiktiv 
tomt och bör ha en maximal energiförbrukning på 15MWh vid uppvärmning utan el. Samt 
givitetvis uppfylla lagar och dylikt och vara bygg- och brukbart.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att visa samt redogöra för hur man projekterar ett småhus, vilket i vårt fall 
innefattar dimensionering av installationer, konstruktioner samt konstruera och rita upp huset för 
att kunna presentera planlösningar, fasader och detaljer. Vidare ska visas att småhuset klarar 
kraven från Boverkets Byggregler samt Eurokoder och delvis övriga normer och föreskrifter som 
är aktuella vid projektering av småhus.  

Personliga syftet med detta arbete är att projektera ett hus med material och system som en 
”vanlig” person är villig att bygga. Med det menas att en person eller familj utan tid och utan 
intresse av husbyggnad och dess system ska känna ingen materialen och förstå systemen relativt 
enkelt och veta vad personen betalar för. Nya isolermaterial kommer in på marknaden och nya 
tekniska system utvecklas hela tiden. Men en person kanske hellre väljer sämre, enklare och 
billigare standardmaterial och -lösningar och därmed är det viktigt att kunna uppfylla kraven som 
ställs på småhus även med dessa lösningar. 

Syftet med den mer specifika undersökning om energisystem görs för att för att få en uppfattning 
om kostnadsskillnader mellan de olika energisystemen samt diskuttera de skillnader som uppstår. 
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Syftet är även att få en uppfattning om hur mycket mer ekonomiskt ett system med högre 
investeringskostnad faktiskt är, om det är någon skillnad.  

1.3 Utförande och tillvägagångsätt 
Arbetet kommer ske genom att ett småhus planeras, ritas upp digitalt, projekteras och 
dimensioneras. Jämförelse mellan olika system och material kommer delvis ske. Valda system 
kommer motiveras och beskrivas mer utförligt. Installationer dimensioneras enligt krav, råd och 
standarder och efter husets behov. Projekteringen av småhuset kommer ske genom beräkningar 
baserade på bl.a. beräknade värden, schablonvärden samt normvärden som är aktuella vid 
projektering av småhus av typen som behandlas nedan.  

Fördjupningen kommer bestå av en jämförelse mellan tre olika, men vanliga 
uppvärmningssystem, vattenburen elvärme, bergvärme och fjärrvärme. Analysen kommer främst 
ske utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Prisuppgifter på jämförande system kommer tas in och 
energikostnader baserade på energiförbrukningar kommer att beräknas för att få fram ett 
långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt system. Jämförelse med andra undersökningar kommer även 
att ske för att få en bredare analys och undvika felkällor. 

Jämförande energisystemen kommer främst att appliceras på det aktuella huset och se hur 
kostnaderna skiljer sig åt. Vidare kommer det resoneras kring hur olika energiförbrukningar samt 
ekonomisk livslängd får för inverkan på resultatet. 

Teorin kommer inte beskrivas mer utförligt i skild del, utan implementeras under respektive 
avsnitt i den mån det framgår att det behövs närmare beskrivning. Det förutsätts att läsaren är 
delvis insatt i ämnet för att följa motiveringar och beräkningarna.  Standardbeteckningar kommer 
användas och förklaras. Teorin och fakta hämtas från branschböcker, artiklar, byggregler och -
normer samt kurslitteratur och internet. Uppgifter om system, material och pris hämtas från 
databaser och produkthemsidor. Egna omfattande studier kommer inte att genomföras inom 
ramen för detta arbete utan data och uppgifter hämtas från sekundära källor. 

1.3.1 Boverkets byggregler 

För att småhus ska hålla en viss standard finns bl.a. lagar, förordningar och föreskrifter som bör 
följas (Boverket, 2011b). De mest övergripande är stiftade av rikstagen respektive regeringen och 
är Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF). Dessa kommer inte att 
behandlas desto närmare utan desto mer kommer det hänvisas till Boverkets Byggregler (BBR).  

BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd (Boverket, 2011b). Dessa föreskrifter är utfärdade 
av myndigheten Boverket och ställer minimikrav på byggnader som måste följas vid bl.a. 
nybyggnation av ett nytt småhus. Minimikrav kan gälla tekniska egenskapskrav, hushållning med 
energi, vatten och avfall m.m.  

Boverket ger även ut Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS (Boverket, 2011b). Dessa föreskrifter och råd 
behandlar främst hur eurokoder skall tillämpas vid konstruktioner och dimensionering vid 
uppförande av byggnader i Sverige. Utöver dessa finns även övriga myndighetsföreskrifter som 
bör följas vid husbyggnad. 

Vid projekteringen av det aktuella huset enligt nedan kommer relevanta hänvisningar att göras till 
föreskrifter och allmänna råd i senaste ändringsförfattningen av BBR och EKS samt Eurokoder 
om inte annat anges. I kraftvarande BBR är grundförfattningen BBR 18 (BFS 2011:6) och senaste 
ändringsförfattningen BBR 19 (BFS 2011:26). Gällande konstruktionsregler är Eurokoder samt 
nationella grundförfattningen EKS 8 (BFS 2011:10) som har ersatt Boverkets 
Konstruktionsregler (BKR). 
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I BBR står det endast minimifunktionskrav, inte mer specificerat hur du skall uppnå dessa. För 
utförande samt hur kraven kan uppnås finns bl.a. byggvägledningar som Svensk Byggtjänst ger ut 
samt handböcker och standarder för olika områden m.m. som kan följas för att uppnå BBR:s 
krav. Äldre BBR har även använts om dessa varit mer specificerade än, samt inte strider mot, 
gällande BBR.  

1.3.2 Avgränsningar 

Ett småhus kan utföras på många olika sätt och konstruktioner kan utföras på flertalet sätt. 
Installationssystem finns även i flertalet olika system och kombinationer av system och nya 
system utvecklas och befintliga blir bättre. En avgränsning som gjort i detta arbete är att tekniska 
lösningar och material skall vara beprövade, relativt väletablerade och passa en vanlig människa, 
vilket är ett delsyfte med arbetet. Detaljerade monterings och byggnadsanvisningar kommer inte 
att ges men i vissa avsnitt kommer anges vad som bör tänkas på vid motering eller installation av 
den berörda delen. 

Vid analysen av energisystem kommer jämförelsen begränsas till tre vanliga system. Vid denna 
jämförelse läggs stor vikt på det ekonomiska perspektivet. Givetvis bör även miljö och övriga 
faktorer tas med i beaktanda i större utsträckning än vad det görs i detta arbete. Vid de 
ekonomiska kalkylerna för energisystem kommer avgränsningen göras att beräkningarna blir 
enkla men trovärdiga och därmed möjliga och användbara på liknande objekt. Hänsyn kommer 
bl.a. inte tas till hur finansiering sker och vad de får för utslag för kalkylen. Analysen kommer inte 
att desto närmare ta hänsyn till vilken typ av värmare som respektive system används för utan 
kalkylerna baseras på totala energianvändningen för huset som beräknas fram avsnitt nedan. 

Buller och brand kommer inte tas med desto mer ingående i detta arbete men dock tas det 
hänsyn till dessa i mer eller mindre utsträckning vid olika avsnitt.  

Som nämnts ovan kommer egna studier inte att genomföras inom ramen för detta arbete utan 
data och information hämtas ur redan publicerat eller undersökt material.  
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2. Småhus i trä 

2.1 Inledning 
Ett småhus för en familj är en vanlig företeelse i Sverige och det kommer alltid finnas en 
efterfråga på småhus. Ett småhus låter inte komplext och spännande och kanske inte är det 
jämfört med större komplexa byggnader heller. Men att projektera ett hus är troligen mer 
komplext än vad många tror och det är många faktorer som bör tas hänsyn till. Ett hus skall bl.a. 
skydda mot regn, vind, snö och kyla och ska även vara beständigt under en relativt lång tid. För 
att småhus ska hålla en viss standard finns bl.a. lagar, förordningar, föreskrifter och standarder 
som bör följas, vilka tagits upp ovan. En av de viktigaste är BBR, som diskuterats ovan, som 
projekteringen av huset nedan kommer att utgå ifrån för att uppnå en kvalificerad projektering.  

2.2 Utformning av huset och planlösning 
Huset är en enplansvilla beläget i Borlänge på fiktiva tomten Sjöängen 5:24. Huset planeras som 
bostad för en familj på tre personer. Enligt BBR 3:22 (Boverket, 2011a) ska bostäder 
”dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning”, 
vilket i detta fall är för bostad för tre personer. 

Huset är på en BTA på 120m2 och en BOA på 102m2. Huset består av två sovrum, kök med 
matplats, vardagsrum, arbetsrum, badrum, driftsrum samt korridor och hall. Huset uppfyller de 
krav som ställs på en bostad vad gäller bostadsutformning enligt BBR 3:2.   

BBR 3:1 ställer krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. För att klara dessa krav utformas bostaden med minst 900mm breda dörrar 
och utrymmen kommer vara tillräckligt stora för en inomhusrullstol. Tillbyggnader kan göras vid 
badrum och entré med stödhandtag och ramp vid behov. Parkering är inom 25m avstånd och en 
gångväg med plattor läggs mellan hus och parkering. 

Planlösningen redovisas i bilaga 6.15. där rummens placering framgår grafiskt. Driftutrymmet 
placeras i husets nordöstra hörn och är försett med tappvatten, vattentätt golv och golvbrunn 
samt är tillräckligt stor för installationer och underhåll i enlighet med BBR 3:4. Vindsutrymmet 
skall enligt BBR 6:5 kunna inspekteras vilket innebär att en isolerad nedfällbar stege med öppning 
monteras i driftrummet. 

Sovrumsfönstren är placerade mot norr och relativt lite fönsteryta för att minimera 
solljusinsläppet respektive värmeförluster. Vardagsrums- och köksfönster är större och placerade 
mot väster, söder och öster för att ta tillvara på solenergin i form av värme under 
uppvärmningssäsongen.  

Vid planering av huset bör även tas i beaktande att BBR ställer krav på bl.a. skydd mot fall. 
Gångytor skall utformas så att risken för halka och för att snubbla minskas. Trapporna till huset 
ska vara utformad så att personer kan flytta sig säkert samt stegdjupet för trappan bör vara minst 
0,25m och trappsteg men avvikande höjd bör inte förekomma utan tydlig markering.  

2.3 Fukt 
Vid projektering bör hänsyn tas till fukt i princip för varje byggnadsdel och material eftersom det 
förekommer överallt (Nevander and Elmarsson, 1994). Fukt kan ge upphov till flera oönskade 
effekter på huset, bl.a. hälsorisker vid mögel, försämrad hållfasthet och värmeisolering samt 
nedbrytning genom t.ex. frostsprängning. Fuktskador medför även höga kostnader och därmed 
lönar det sig att projektera, bygga och förvalta med stor omsorg.  

En stor del av fukt utifrån, t.ex. nederbörd och markfukt, hindras från att nå fuktkänsliga delar 
genom att klimatskal och grund är väl konstruerat och lämpligt utfört (Nevander and Elmarsson, 
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1994). Fuktig luft inifrån hindras genom bl.a. tätskikt och ventilation som är rätt dimensionerad 
och inställd. Enligt BBR 6:51 bör det i projekteringsskedet verifieras genom 
fuktberäkningsprojektering att BBRs krav, däribland krav om högsta fukttillstånd, uppfylls. Även 
under byggtiden bör material skyddas mot fukt och fukthalten bör has under kontroll genom bl.a. 
besiktningar och mätningar. 

För att byggnaden inte skall skadas av fukt vid markavvattning ska enligt BBR marken ges en 
lutning och förses med anordning för avrinning av dagvattnet. Vilket uppfylls genom att marken 
inom 3 meters avstånd från byggnaden har en lutning om 1:20 samt att dräneringsrör placeras 
runt grund.  

2.1 Materialval 
På marknad för byggprodukter finns idag massor med olika material uppdelade i flertalet 
kategorier på olika sätt. Samtliga material har sina fördelar och nackdelar och skulle något 
material vara givet skulle alla använda det, men så är inte fallet. 

Till detta hus har, som nämnts i inledningen, vanliga material används för att en vanlig människa 
därmed ska våga köpa och använda det och veta vad han köper. Materialval diskutteras mer eller 
mindre i samtliga delar för projekterat hus.  

Vid val av material bör BBRs krav vara uppnådda för materialen man jämför. Det mest självklara 
och allmänna men ändå viktiga är enligt BBR 6:21 att  

Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom sin 
behandling påverka inomhusmiljö eller byggnadens närmiljö negativt då funktionskraven i 
dessa regler uppfylls. 

Vidare ges råd om att  

Material som inte avger stora mängder föroreningar eller emissioner bör väljas i första hand 
för att undvika ökat behov av luftväxling.  

Eftersom materialval görs med produkter som är kända och finns på marknaden torde dessa krav 
vara uppfyllda från första början. 

Vid val av material strävas efter att krav och önskemål uppfylls för olika materialegenskaper 
(Burström, 2007). BBR anger funktionsminimikrav för material medan önskemål om egenskaper 
kan vara mera subjektiva. Därmed kan olika material vara ”rätt” för olika bedömare.  

Nedan görs en mer ingående materialvalsundersökning för tre olika byggnadsdelar, nämligen 
taktäckningsmaterial, fasadmaterial och golvmaterial i vardagsrum. 

2.1.1 Taktäckningsmaterial 
De tre taktäckningsmaterial som kommer jämföras är  

- Tegeltakpannor  

- Betongtakpannor 

- Enkelfalsad plåt 

Dessa tre är vanligt förekommande taktäckningsmaterial i Sverige (Bärtås, 2011). 

Ur BBR 5:62 fås att  
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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.  

För de aktuella taktäckningarna uppfyller alla detta krav i och med att de är mer eller mindre 
obrännbara material (Burström, 2007).  

Viktigt är även, BBR 6:5325, att   

Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutning. 

Med aktuell takvinkel på 25 grader är samtliga jämförda material lämpade och anpassade för att 
minimera risken för väta att blåsa/tränga in under taktäckningen (Nevander and Elmarsson, 
1994). 

Samtliga tre taktäckningsmaterial håller att gå på, förutsatt att underlaget är korrekt utfört, vilket 
uppfyller BBR 8:241 där står  

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

Till avluftsventil finns därtill gångbrorar vilket minskar risken för halka.  

Krav och önskemål som taktäckningsmaterialet bör klara eller uppfylla utöver BBRs krav är bl.a. 

- Ekonomiskt försvarbart 

- Estetiskt tilltalande och passa in i omgivningen 

- Miljövänligt 

- Beständigt 

- Underhållsfritt 

- Tillräckligt lång livsläng 

- Skydd mot nederbörd, mekanisk påverkan och solljus 

- Klara hård vind och temperaturvariationer 

- Vara anpassade för aktuell taklutning 

Samtliga tre taktäckningsmaterial som valts ut uppfyller ovan nämnda krav mer eller mindre. Fyra 
kategorier som är viktiga för aktuella huset, och skiljer sig troligen mellan materialen och därmed 
granskas närmare, är 

- Investeringskostnad 

- Livslängd 

- Miljö 

- Estetik och känsla 

Jämförelseresultat visas nedan i tabell 1 där resultaten, vilka baserar sig på utredningen i bilaga 
6.2, viktats ihop enligt subjektiv viktning där estetik och känsla värderas högt. Detta eftersom 
taket på ett småhus ofta syns väl och speciellt på ett en-plans hus är möjligen taket det första man 
lägger märke till. 
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Tabell 1 - Sammanställning av utredning för taktäckningsmaterial 

Krav  Tegeltakpanna Betongtakpanna Enkelfalsad plåt 

 Vikt Poäng Viktad 
Poäng 

Poäng  Viktad 
poäng 

Poäng  Viktad 
Poäng 

Investeringskostnad 25 % 3 0,75 5 1,25 1 0,25 

Livslängd 20 % 5 1 5 1 3 0,6 

Miljö 15 % 5 0,75 4 0.6 4 0,6 

Estetik och känsla 40 % 5 2 4 1,6 2 0,8 

Summa   4.5  4.45  2.25 

 

Resultatet av sammanvägningen visar att Tegeltakpanna är mest fördelaktigt att använda som 
taktäckningsmaterial på projekterat hus. Det som kan konstaterats är att plåt får relativt låga betyg 
i jämförelse, trots detta används plåt på många större byggnader. Anledningen till detta torde bl.a. 
vara att plåt, då främst dubbelfalsad, kan användas vid lägre taklutningar än takpannorna 
(Nevander and Elmarsson, 1994). En annan fördel med plåt är dess lätta vikt och därmed lämpad 
vid renovering av hus med dålig eller för klen takkonstruktion för takpannor. 

Tegelpanna som valts är en naturröd Vittinge Klassisk T11 från Monier (Monier Roofing Ab, 
2012). Fabrikatet är känt och den klassiska färgen sätter en klassisk prägel på huset och blir 
därmed kontrast mot den mer diskreta fasadfärgen. 

2.1.2 Invändigt golvmaterial till vardagsrum 

Golvytskikt finns i olika material och utformningar och kan därmed vara svårt att välja. Dock är 
golvytskiktet något som syns och utsätts varje dag genom fotsteg och därmed blir valet en viktig 
detalj att ta fasta på.  

Golvytskiktet i småhus kan variera från rum till rum och en jämförelse om vilket ytskikt som är 
mest lämpat för hela huset är därmed uteslutet. Således kommer en jämförelse av golvytskikt till 
vardagsrum att göras. Dessa ytskikts som jämförs är tre vanliga golvmaterial: 

- Massivt trägolv 21mm 

- Lamellparkett 14mm 

- Klinker för golv 

För golvytskikt till ett småhus i ett plan ställs det väldigt lite krav från BBR på. Det allmänna och 
övergripande som gäller för material i golv, väggar och tak vad gäller brandkrav lyder enligt 5:521 
i BBR 

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 mängde värme eller brandgas, 

- Inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå, 

- Inte faller ned eller på annat stt förändras så att risken för personskador ökar, 

- Inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet, 
 

I övrigt ställs inga särskilda brandkrav i BBR för golv för byggnadsklassen dit projekterat småhus 
tillhör och inte har eldstad eller liknande.   
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Vid val av golv till rum som kan bli utsatta för vatten i olika mängder finns särskilda krav i BBR 
gällande materialet och utförandet. I vardagsrummet anses dessa risker små och därmed har krav 
gällande vattentäthet och dylikt inte tagits i beaktande i jämförelsen. 

BBR ställer även självklara krav, t.ex. i 8:22 att 

Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubblas begränsas. 

Vilket dock bör beaktas mera vid val av golvmaterial till exempelvis badrum och dylikt där 
riskerna är större.  

Eftersom materialen i jämförelsen är vanliga och beprövade torde BBRs kriterier uppfyllas utan 
att undersökas i större grad. Trots att BBRs krav är uppfyllda kan större subjektiva krav ställas på 
både brand och halka även för golvmaterial i vardagsrum. 

Utöver brand och halka finns även andra kategorier för krav och önskemål som kan behöva tas i 
beaktande vid val av golvmaterial, exempelvis: 

- Estetik och känsla 

- Miljö 

- Beständighet 

- Underhåll 

- Rullmotstånd vid rullstolsanvändande 

- Hårdhet, akustik 

- Lämpliget vid golvvärme 

- Ekonomi 

Vilka av dessa kategorier som kan beaktas vid jämförelse av golvmaterial kan variera. I detta fall 
vid jämförelse av golvytskikt till vardagsrum anses följande kategorier vara relevanta i jämförelse: 

- Estetik och känsla 

- Miljö 

- Lämplighet vid golvvärme ingjuten i betong 

- Ekonomi 

Sammanställningen av utredningen i bilaga 6.2 visas nedan i tabell 2. 

Tabell 2 - Sammanställning av utredning för golvytskikt i vardagsrum 

Krav  Massivt trä Lamellparkett Klinker 

 Vikt Poäng Viktad 
Poäng 

Poäng  Viktad 
poäng 

Poäng  Viktad 
Poäng 

Miljö 10 % 5 0,5 4 0,4 5 0,5 

Estetik och känsla 30 % 5 1,5 4 1,2 2 0,6 

Lämplighet vid 
golvvärme 

30 % 3 0,9 4 1,2 5 1,5 

Investeringskostnad 30 % 3 0,9 5 1,5 1 0,3 

        

Summa 100%  3,8  4,3  2,9 

 

I sammanställningen viktas estetiken och känslan högt. Detta innebär att resultatet till viss del 
väldigt subjektivt och därmed torde variera från person till person. Vid val av golvmaterial till 
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badrum skulle en jämförelse se annorlunda ut eftersom BBR ställer ytterligare krav men även 
estetik och känsla kan bli bedömt annorlunda i den jämförelsen. 

Som sammanställningen visar är lamellparkett det mest lämpade alternativet för golvytskikt i 
vardagsrummet. Lamellparkett som väljs är Tarketts Salsa Natur, 3-stav i träslaget ek (Tarkett, 
2012). Detta golv kommer även användas i hela huset utom badrum, driftsrum och hall. I dessa 
rum kommer fukten ha en större inverkan på materialvalet och därmed är klinker ett lämpligare 
alternativ på grund av dess fuktbeständighet och vattenavvisande yta.  

För att hindra hög relativ fuktighet vid lamellparkettgolvet när golvvärmen stängs av placeras 
ångspärr på betongen och grålumpapp ovan enligt konstruktionsförslag från GBR (2005). 
Nackdelen är att plastfolie kan leda till lägre relativ luftfuktighet och därmed sprickbildning i 
större grad vid påslagen golvvärme (Nilsson and Sjöberg, 2007). 

2.1.3 Fasadbeklädnad 

Fasadbeklädnaden på ett hus är troligen det som det först läggs märke till i och med att den 
omsluter husets väggar och är därmed väl synligt. Fasadbeklädnaden har oftast som funktion att 
skydda ytterväggen från större mängd fukt, i form av bl.a. regn, men även mot vind (Nevander 
and Elmarsson, 1994).  

Fasadmaterial finns i flertalet olika material och olika kombinationer av material. För detta hus 
har två vanliga material för fasadbeklädnader valts att jämföras, fasadtegel samt träpanel. 
Träpanelen jämförs som liggande och stående.  

BBR ställer vissa krav på fasadbeklädnad på småhus. I BBR 5:55 står att  

Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning.  

Vidare står i 5:552 mer specifikt för brandklassen vilken projekterat hus tillhör att  

Ytterväggar, i byggnader i klass Br2 och Br3, ska utformas så att brandspridningen längs 
fasadytan begränsas. 

Samt 

Fasadbeklädnader bör uppfylla kraven för klass D-s2,d2. 

Där D-s2,d2 är en brandklassificering.  

Vad gäller utförande står det i BBR 6:5324 att 

Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas så att 
utifrån kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. 

Detta uppfylls genom rätt byggnadsteknik och noggrant utförande 

Övriga aspekter utöver BBRs krav som bl.a. bör tas i beaktande vid val av fasadmaterial är: 

- Ekonomi  

- Livslängd 

- Underhåll  

- Beständighet  

- Miljö  

- Fukt- och regnskydd  
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- Estetik och känsla  

Eftersom materialen är vanliga som fasadbeklädnad antas BBR krav för fasadbeklädnad och 
utförande av dessa vara uppfyllda och t.ex. en högre brandklass får anses onödigt och en 
jämförelse av brandklass är därmed inte nödvändig. 

De aspekter som kommer jämföras är: 

- Investeringskostnad  

- Miljö  

- Fukt- och regnskydd 

- Estetik och känsla 

Sammanställningen av utredningen i bilaga 6.2 visas i tabell 3 nedan. 

Tabell 3 - Sammanställning av utredning för fasadbeklädnader 

Krav  Fasadtegel Liggande panel Stående panel 

 Vikt Poäng Viktad 
Poäng 

Poäng  Viktad 
poäng 

Poäng  Viktad 
Poäng 

Ekonomi 25 % 2 0,5 5 1,25 4 1 

Miljö 20 % 5 1 4 0,8 4 0,8 

Fukt- och 
regnskydd 

15 % 4 0,6 3 0,45 4 0,6 

Estetik och känsla 40 % 2 0,8 4 1,6 5 2 

        

Summa 100%  2,9  4,1  4,4 
 

Sammanställningen visar att träpanel värderas högre vad gäller estetik och känsla och är 
förmånligare investeringskostnadsmässigt. Tekniskt sätt, exempelvis fukt- och regnskydd, är 
fasadtegel ett minst lika bra alternativ som träpanel.  

Skillnaden mellan liggande och stående träpanel är teknisk sätt 
små, dock är stående aningen bättre ur fuktsynpunkt eftersom 
vattnet transporteras bort bättre (Nevander and Elmarsson, 
1994). Subjektivt är även stående panel mer estetiskt tilltalande 
och torde få huset att se högre ut vilket i detta fall inte är till 
nackdel.  

Panelbeklädnad som väljs är stående lockläcktpanel av gran 
med finsågad yta där ytterpanelbredan är i dimension 22x145 
med vertikalt påliggande lockläkt med hålkäl och dimension 
22x45. Princip framgår av figur 1. 

 

2.2 Stomsystem och grundläggning  

2.2.1 Grund – platta på mark 

Huset kommer stå på en betongplatta direkt på marken vilket anses vara en lämplig konstruktion 
med tanke på att marken är relativt plan och det inte behövs en källare. Plattan består av 100mm 
betong och armeras bl.a. för att undvika sprickor (Hamrin, 1996). Isolering undertill består av 
200mm Styrolit och 100mm Styrofoam™, där Styrofoamen™ har hög motståndskraft mot 
vattenupptagning och diffusion och placeras undertill som kapillärbrytande skikt (Dow, 2009). 

Figur 1 – Princip av lockläktpanel 
(Svenskt Trä, 2012) 
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Under isoleringen placeras ytterligare kapillärbrytande skikt av minst 200mm tvättad makadam 
(Nevander and Elmarsson, 1994). 

Kantbalken är en princip från Isover (2012a) och kommer bestå av ett system med två L-element 
för att minimera köldbryggan vid anslutning grund – yttervägg. En annan fördel än minimerad 
köldbrygga är att L-elementen fungerar som gjutform och därmed sparas troligen tid (Isover, 
2012a). En eventuell nackdel med dubbla L-element är att kantbalken gjuts frånskild från övriga 
plattan vilket torde göra konstruktionen mindre stabil. Kraven ökar då på att väggen placeras rätt 
samt att armering i kantbalk dimensioneras rätt (Isover, 2012b). Dock borde det inte vara något 
större problem eftersom huset är i ett plan 
med träregelstomme och därmed relativt 
lätt. Principen framgår av figur 2 samt 
ritningsdetalj i bilaga 6.15.  

Betongplattan skyddar även mot radon från 
marken så att nivån sänks till försumbar 
nivå, även på områden med höga halter 
(Samuelsson, 1998). 

2.2.2 Bärande konstruktion 

Huset kommer bestå av trästomme med 
bärande vertikala träreglar i dimension 45x220mm med cc-avstånd 600mm i ytterväggar. 
Träregelstomme (härefter trästomme) är 
förhållandevis stark, miljövänlig och ekonomisk 
p.g.a. träet som huvudsubstans (Burström, 
2007). Den har även lägre värmekonduktivitet 
än betong. Problemet med trä är dess 
fuktkänslighet och bör därmed skyddas för att 
minimera risken för skador orsakade av bl.a. 
svampar.  

Takkonstruktionen och bjälklaget byggs som 
fackverk och takstolar. Takkonstruktionen är ett 
valmat tak i två ”delar” med 25 graders lutning 
vars princip visas i figur 3. Fackverkssystemet 
ska föra ner bl.a. snölast och egenlast ner till de bärande 
ytterväggarna. Bärande mellanväggar saknas men istället 
byggs det in en bärande limträbalk enligt figur 4. som 
möjliggör att taket byggs av fackverk i konstruktionsvirke och 
relativt långa spännvidder. Saknandet av mellanväggar 
möjliggör en eventuell omändring av rumsdispositionen i 
framtiden. 

2.2.3 Dimensionering av fackverk 

Dimensionering av bärande konstruktioner kommer endast 
utföras på några kritiska delar som kan vara av intresse och 
dimensionerande för övriga konstruktioner. Den del som 
valts ut är ett fackverk, placerat 1200mm in från fasad mot 
söder. Fackverkets placering framgår även av figur 5. 

Dimensioneringen utförs i den mån författaren har kundskap 
och därmed kommer vissa förenklingar att göras. 

Figur 2 – Princip av dubbla L-element (Isover, 2012b) 

Figur 3 – Valmat tak i två delar för projekterat hus 

Figur 4 – Bärande väggar och balk i svart 

Figur 5 – Placering av dimensionerat 
fackverk 
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Beräkningsmetodiken kan ändå ses som relativt realistiska eftersom beräkningsgången följer 
Eurokoder och EKS8.  

Fackverket som dimensioneras och beräkningarna grundas på visas i figur 6. Det består av 
kontinuerlig underarmsbalk och överarmsbalk samt snedstag i konstruktionsvirke klass C30. 
Under- och överarmsbalkarna utförs skarvade i punkter med lägst moment. Fackverket belastas 

av Snölaster och egenlast från takmaterial och innertaksmaterial där den belastade bredden är lika 
som centrumavstånden mellan fackverken, 1200mm. Fackverket sidostadgas på ovansidan av 
råspont och undersidan av reglar för innertak. Fackverket är upplagt enbart på ytterväggarna. 

Beräkningarna genomförs enligt följande.  

- Karaktäristiska lasteffekter tas fram för snö och egenlaster 

- Lastkombination görs för att få fram dimensionerande lasteffekter och 
dimensionerande reaktionskrafter från ytterväggarna 

- Fackverket ses som fritt upplagd balk och snittvärkraft och snittmoment 
beräknas för fackverket i helhet. 

- Moment- och kraftjämvikt görs för att beräkna de dimensionerande yttre 
krafterna i över- och underarmar samt i diagonaler 

- Karaktäristiska hållfasthetsvärden för konstruktionsvirke C30 tas fram ur tabell 

- Dimensionerande hållfasthetsvärden tas fram med hänsyn till klimatklass och 
materialparametrar. 

- Brottvillkor enligt Eurokod 5 ställs upp 

- Lämplig höjd fås fram för undersökt del och närmast över standardhöjd väljs 

Beräkningarna redovisas till sin helhet i bilaga 6.13. Nedan redovisas de största yttre stångkrafter 
och valda dimensioner för respektive del. 

Tabell 4 - Dimensioneringsresultat av fackverket 

 Max tryckkraft Max dragkraft Max 
böjmoment 

Vald dimension 
(beräknad) 

Överarm 97,4 kN - 0,9 kNm 45x195mm 

Underarm - 99,9 kN 0,1 kNm 45x220mm 

Yttersta snedstag 54,9 kN - 1,4 kNm 45x195(170)mm 

Inre snedstag 20,8 kN 22,0 kN - 45x70mm 
 

Den långa spännvidden samt fackverkets låga höjd gör att dimensionerna blir relativt stora och 
fackverken specialbeställda. Ett alternativ skulle varit att göra vissa mellanväggar bärande och på 
så sätt kunnat få ner spännvidden och eventuellt kunnat bygga delar av takstommen på plats av 
konstruktionsvirke och kertobalkar.  

Figur 6 – Fackverk som dimensioneras 
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2.3 Klimatskal och bjälklag 

2.3.1 Ytterväggar 
Ytterväggens princip visas i figur 7 och framgår i sin helhet i bilaga 6.15. Ytterväggen består av ett 
bärande skikt med träreglar 45x220 enligt ovan samt ett skikt innanför med liggande träreglar 
45x70 cc-avstånd 600mm. Mellan reglarna placeras mineralull. Utanpå monteras ett lager vindtät 
fasadisolering utan köldbryggor samt fasadbeklädnad av stående lockläktspanel (se avsnitt om 
materialval) som agerar regnskydd. Genom utvändig värmeisolering av stommen minskar risken 
för hög fuktighet i väggen (Olsson, 2011). Mellan fasadbeklädnad och regelstomme är en 
ventilerad luftspalt som möjliggör borttransport av vatten vilket förhindrar vattnet att tränga in 
vidare till reglarna (Nevander and Elmarsson, 1994). Principen med skilt regn- och vindskydd 
kallas tvåstegsprincipen. Insida reglar monteras spånsskiva, som 
möjliggör fastsättning i vägg, samt gipsskiva som målas/tapetseras 
och skyddar konstruktionen mot brand eftersom gips klassificeras 
som obrännbart (Burström, 2007). 

Dubbla regelkonstruktionen med större delen (>1/4) av 
värmemotståndet på de yttre delarna medför att ångspärren, 
åldersbeständig PE-folie, kan placeras mellan dessa utan risk för 
fuktsskador (Nevander and Elmarsson, 1994). Detta möjliggör 
dragning av elkablar och dosor innanför fuktspärren utan att 
ångspärren behöver brytas vilket minimerar risken för otätheter i 
ångspärren. Kapillärtransport och diffusion av fukt från 
betongplattan hindras från att transporteras till syll och träreglar 
genom grundmurspapp.  

2.3.2 Yttertak och vindsbjälklag 

Yttertaket består av taktäckning av tegelpannor enligt avsnitt om materialval. Tegelpannornar 
ligger på bärläkt som monteras på ströläkt vars uppgift är att möjliggöra bortrinnandet av vattnet 
som trängt igenom taktäckningen (Nevander and Elmarsson, 1994). På takfackverken spikas 
råspont som täcks med underlagsfilt, exempelvis YAP 2500, för takets fukttäthet.  

Vindsbjälklaget består av 500mm lösull som ligger på PE-folien och 
45x45mm reglar med cc-avstånd 600mm. Undertill tvärs reglarna monteras 
glespanel med cc-avstånd 400mm och utanpå dessa gips anpassade för tak 
som brandskydd och material lämpligt att måla på. Vid takkonstruktion som 
i aktuella fallet med kallt tak finns ökad risk för mikrobiell tillväxt på 
yttertakets insida och därmed bör lufttäthet åstadkommas med särskild 
omsorg vid vindsbjälklaget enligt BBR 6:5325. Eftersom PE-folien är ovan 
reglarna kan elinstallationer dras på insidan vilket minimerar risken för hål 
etc. i ångspärren och minimerar fuktproblematiken på samma sätt som för 
ytterväggen. Principen för takets och bjälklagets uppbyggnad framgår av 
figur 8 och framgår i detalj i bilaga 6.15. 

2.4 Innerväggar och ytskikt 

2.4.1 Innerväggar och golvytskikt 

Innerväggar består liksom ytterväggar av träreglar, i detta fall i dimension 45x70 med 
mellanliggande mineralullsisolering mot ljud. Mellan betong och träregel placeras 
grundmurspapp. Utanpå reglar monteras spånskiva och gips i likhet med yttervägg.  

Figur 7 – Ytterväggens 
uppbyggnad 

Figur 8 – Takets och 
bjälklagets 
uppbyggnad 
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Golvytskikt kommer vara lamellparkett förutom i badrum, hall och driftsrum där klinker kommer 
läggas. Viktigt vid montering av golvytskikt är att betongen har tillräckligt låg relativ luftfuktighet 
för respektive golvmaterial (Petersson, 2009). 

2.4.2 Badrum 
På ytskikt och dess genomföringar i badrum ställs många krav bl.a. från BBR. Det mest 
övergripande är enligt BBR 6:5331 att  

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vatten spill eller utläckande 
vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med 
byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. 

Även genomföringar och infästningar bör undvikas vid ställen som utsätts för vatten och vid 
genomföring i golv bör tätning ske mot rörgenomföring samt mot det vattentäta skiktet . 

För att uppnå dessa krav kan utförandet ske enligt Säker vatteninstallation 2011:1(Säker Vatten 
Ab, 2011) samt t.ex. Byggkeramikrådets skrift BBV (Byggkeramikrådet, 2010). Att utföra enligt 
Säker Vatteninstallation och t.ex. BBV har blivit mer eller mindre standard och obligatorisk idag, 
dels p.g.a. de stora byggentreprenörerna har det som krav och även de flesta försäkringsbolag 
ställer det som krav för att försäkringen ska gälla (Runius, 2012). 

Innervägg i badrummet kommer utföras enligt väggprincip som SP testat och Säker Vatten 
rekommenderar för optimal stadga och säkerhet (Säker Vatten Ab, 2012). Väggen består av 
45x70 träreglar, med mellanliggande mineralull, med cc-avstånd 450mm med, mot badrummet, 
utanpåliggande 15mm konstruktionsplywood och 12,5mm våtrumsgips, exempelvis Gyproc 
Glasroc H Oceantm som är lämpad för våtrum (Gyproc, 2012). 

Ytskikt i badrum kommer vara klinker på golv och kakel på vägg. Vid val av kakel, klinker och 
fogmassor bör enligt BBR 6:5336 tas i beaktande där det ställs krav på att  

I våtutrymmen ska ytskikt, fogar, anslutningar och genomföringar anordnas så att de lätt 
kan hållas rena och så att de inte gynna mikrobiell tillväxt.  

Detta görs bl.a. genom lämpligt fog och materialval samt minimerande av synliga rör. 

Ytskikt i badrum skall vara anpassade för väta för att undvika halkrisk enligt BBR 8:22. BBR 
6:5335 kräver även fall i duschdelen på mellan 1:150, för tillräcklig vattenavrinning, och 1:50, för 
att minimera risken för olyckor. I övriga badrummet ska golvet ha ett fall på mellan 1:200 och 
1:100 eftersom ytorna delvis blir utsatta för vattenbegjutning (Byggkeramikrådet, 2010). 

Som tätskiktsystem används Tec Foliesystem från Weber vilket uppfyller kraven för hela 
våtrumet (Weber, 2012); (Byggkeramikrådet, 2012). Tätskiktet i systemet består av Tec Folie samt 
Tec 2 tätskiktsmembran med tillhörande komponenter.  Ovan dessa läggs klinker respektive 
kakel fastsatta med Weber Set 610 Multi Flex vilket passar för systemet.  

För taket används vattenavvisande färg och därmed uppfylls krav från BBR 6:5332 om 
vattenavvisande ytskikt i tak. 

Det som kan diskuteras är om det är lämpligt med dubbla tätskikt i ytterväggen, ångspärr och 
fuktspärr. Enligt artikel av Jansson (2007) är dubbla tätskikt lämpligt om fuktspärren i 
badrummet har ett motstånd på 2 milj. s/m. Detta uppfyller valt system och därmed torde det 
inte vara något problem.  
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2.4.3 Driftsrum 

I likhet med badrum kräver driftrummet vattentät skikt på golvet eftersom det kan utsättas för 
vattenspill eller -läckage i och med förekomsten av vattenburna installationer. Dock räcker det 
med att det vattentäta skiktet dras upp på väggen minst 100mm (VVS Företagen, 2011) och 
övergår sedan till vattenavvisande färg i likhet med taket i badrummet. I normalfall kommer taket 
inte utsättas för förhöjda fukthalter och därmed torde inget extra tätskikt behövas utöver PE-
folien i bjälklaget. I likhet med golvbrunn i badrum krävs även i driftsrummet att golvet lutar mot 
golvbrunn. 

2.4.4 Hall 

Hallar börnormalt förses med vattenavvisande skikt (Boverket, 2011a). I det aktuella huset 
kommer ytskiktet i hallen bestå av klinkerplattor vilka är vattenavvisande men inte vattentäta 
(Nevander and Elmarsson, 1994). Klinkerplattor, som är okänsliga för fukt, i hall kan vara 
praktiskt under vinterhalvåret när snö tas in och smälter. 

2.4.5 Kök 
Vid diskbänk, diskmaskin, kyl och frys bör enligt BBR 6:5334 finnas ett tätt ytskikt på golvet och 
uppvikt 50mm på vägg samt tätat runt golvgenomföringar, för att läckage av vatten skall 
upptäckas genom att bli synligt. 

2.5 Installationer 
BBR 6:1 ställer följande övergripande krav på installationer 

Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, 
fukt-, temperatur- och hygienförhållande blir tillfredställande under byggnadens livsläng och 
därmed olägenheter för mäniskors hälsa kan undvikas. 

Detta görs allmänt genom välbyggt hus och då framför allt välplanerade installationer med bl.a. 
lämplig värme och ventilation.  

Installationer har i uppgift att se till att vi trivs inomhus och att komforten i våra bostäder är bra 
(Malmström and Mundt, 2008). Det innebär att värmen skall vara behaglig, luften frisk, vattnet 
skall komma i önskad temperatur ur kranen och rinna bort när vi vill och lamporna ska kunna 
tändas och släckas. I takt med att tekniken utvecklas ökar även styr- och reglertekniken i våra 
hem vilket bl.a. ser till att värmen optimeras, ventiler öppnas och stängs automatiskt samt 
ventilationen stryps när ingen person vistas i huset. Det är även inom styr-och reglertekniken som 
det bl.a. går att förbättra energianvändandet med dagens teknik för uppvärmning med golvvärme 
genom utnyttjande av värmetrögheten i betong (Andersson et al., 2011).  

Ett hus byggnadskostnad förknippar troligen de flesta med kostnader för grund, stomme, 
stomkompletteringar och väggar. Det som många troligen inte tänker på är att även 
installationerna utgör en stor del av totala kostnaden för byggandet av ett hus. För enkla bostäder 
uppgår installationskostnaderna till ca 20% av totala byggkostnaden medan den för ett 
installationstätt sjukhus kan uppgå till ca 60% av totala byggkostnaden (Malmström and Mundt, 
2008). I takt med automationen har ökat och tekniken blivit mer avancerad har även 
kostnadsdelen för installationer växt senaste seklet (Elrud et al., 2009). 

Kostnaden för driften av ett hus är till stor del beroende på hur bra installationslösningar det är i 
huset och därmed kan en högre grundinvestering i effektiva installationer vara motiverad sätt ur 
ett längre perspektiv (Malmström and Mundt, 2008). Eftersom byggnaderna i Sverige upptar ca 
40% av landets totala energianvändning och installationer är en stor del däri finns det energi att 
spara inom installationsområdet. Livslängden är även kortare än själva huset vilket medför att 
komponenter behöver moderniseras eller bytas, vilket underlättas om planering, projekteringen 
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och montering av installationer och system är väl utförda och grundinvesteringen är därmed 
troligen lite högre. 

Installationer alstrar vibrering och därmed ljud. Därmed bör, enligt BBR 7:2, byggnader och deras 
installationer utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas samt att ljud 
från angränsande utrymmen och utifrån dämpas så de som vistas i byggnaden inte besväras av 
ljudet.  Även detta medför att det krävs noggrannhet i både projektering och i byggnadsskedet. 

Nedan kommer val av installationer för ett småhus redogöras och dimensioneras efter krav, 
behov, standarder och normer. Installationer i småhus skall innehålla system som sköter om 
värme, ventilation, sanitet, el samt enkla styr- och reglersystem (vilket ingår de andra systemen). I 
större byggnadskomplex kan kyla, gas och mer avancerade styr- och reglersystem vara mist lika 
viktiga att dimensionera och projektera.  

2.5.1 Värme 

Den installationsdel som vi människor troligen ser som viktigast är värmesystemet i huset och 
produktionen av värme. Detta eftersom värme är en viktig del av komforten i vårt hus, det skall 
inte vara för kallt men inte heller för varmt. Ca 60 % av den totala energikostnaden upptar 
uppvärmningen av bostaden (Axelsson and Andrén, 2002). Andelen har dock minskat i och med 
byggandet av lågenergi- och passivhus (Boverket, 2010).  

I detta avsnitt diskuteras värme som uppvärmning av luften inomhus, men det går även åt 
värmeenergi till uppvärmning av tappvarmvatten, som tas upp i avsnitt om tappvatten nedan. 

I BBR 6:42  står att  

Byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk komfort som är anpassad 
till utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala driftsförhållanden. 

En behaglig temperatur att vistas i varierar bl.a. med aktivitetsnivån, lufthastighet, hur mycket 
kläder vi har på oss men är även individuellt från person till person. (Malmström and Mundt, 
2008). Dock finns det riktlinjer och rekommendationer där sägs att temperaturen inomhus i 
bostäder bör hålla en temperatur (operativ medeltemperatur) på 20-23 grader för att det inte ska 
uppstå olägenheter för människans hälsa (Socialstyrelsen, 2005).  

Fjärrvärme 
Värmesystem i småhus består oftast av primär- och sekundärvärme där primärvärme i detta hus 
är fjärrvärmen som kommer in i huset med en temperatur som fjärrvärmeverken baserar på 
utetemperaturen (Malmström and Mundt, 2008). Sekundärvärmen delas i sin tur in i produktion 
av värme, distributions- och anpassningssystem, samt värmare. Dessa delsystem har i sin tur flera 
olika alternativ och kan kombineras på olika sätt. Som produktion kan bl.a. väljas värmepumpar 
av olika slag, solvärme, elpanna eller som valts i vårt fall fjärrvärme. Distributionen av värmen 
kan sedan ske genom rör med vatten eller luft eller direkt från ”elvärmeproduktionen”.  
Värmaren består i sin tur av radiatorer, luftvärmare eller som för det aktuella huset valdes 
vattenburen golvvärme som diskutteras nedan.  

För produktion av värme för det aktuella huset har, som nämnts ovan, fjärrvärme valts med 
undercentral och värmeväxlare för tappvarmvatten och golvvärmen. Anledningen är att 
fjärrvärme är ett beprövat och enkelt system som visat sig driftsäkert och fungerande och läckage 
har visat sig vara största problemet, vilket troligen även finns i andra vattenburna system (Alsbjer 
and Peter, 2011; Boverket, 2010). Undercentralen till fjärrvärmen är placerad på markplan där 
primärsystemet kommer in genom grundplattan. I undercentralen överförs värme från 
primärledningarna via värmeväxlare till tappvarmvattnet och distributionssystemet för 
uppvärmningen av huset (Malmström and Mundt, 2008). 



22 
 

Grundkraven för en fjärrvärmeundercentral ur effektivitetssynpunkt är bland annat att 
åstadkomma så hög temperaturdifferens mellan primärtillopp och retur(Malmström and Mundt, 
2008). Tappvarmvatten skall ha prioritet framför golvvärmen och uttaget skall kunna varieras 
kraftigt över tid utan större variationer i primärflödet. 

Fjärrvärmeundercentral som väljs för projekterat småhus är produkt Mini ECO av fabrikat Alfa 
Laval (Alfa Laval, 2012). Undercentralen styr framledningstemperaturen, baserat på 
utetemperaturen, till golvvärmefördelaren.  Undercentralen klarar även av flöden upp till 0,4 l/s 
till golvärmen vilket är tillräckligt för vårt system vars flöde beräknas nedan och därmed behövs 

ingen skild pump för golvvärmen. Uppbyggnaden av centralen visas i figur 9 nedan. 

 

Golvvärme som distributionssystem och värmare 
Som värmeavgivningssystem eller värmare har valts vattenburen golvvärme på grund av flera 
orsaker. Däribland för att golvvärme är ett lågtemperatursystem där vattnet, som är 
värmebäraren, håller en relativt liten övertemperatur (Axelsson and Andrén, 2002, Malmström 
and Mundt, 2008). Detta medför att värme från solfångare och lågtempererad spillvärme kan 
användas som ett mer eller mindre kompletterande produktionssystem i framtiden och att 
värmeförlusterna är lägre vid mindre temperaturdifferens.  

Med golvslingor behövs inte placeringen tas i beaktande på samma sätt som med radiatorer men 
istället kan du inte maximera värmen lokalt i ett rum, t.ex. vid ett fönster, för att minimera lokala 
kylningseffekter som strålning. En annan fördel med golvvärme är att det inte syns och många 
upplever det som komforthöjande med varmt golv, som i sin tur kan leda till möjligheten att 
sänka rumstemperaturen någon grad och spara energi. 

Det som bör beaktas vid installation av golvvärme i betong är att slingorna är placerade tillräckligt 
långt ner i golvet för att ge en jämn temperatur över ytskiktet men samtidigt ha tillräckligt 
värmemotstånd mot undersidan för att förhindra värmen att flöda åt fel håll (Malmström and 

Figur 9 – Flödesschema för fjärrvärmeundercentral Mini ECO (Alfa Laval, 2012) 
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Mundt, 2008). Materialen ovanpå betongplattan bör vara lämpliga för den ökade 
temperaturvariationen och sänkta relativa fuktigheten p.g.a. ökad temperatur. 

Golvvärmen är ingjuten i betongplattan med armering, vilket gör att slingorna kan fästas i 
armeringen genom najtråd vilket fungerar för lamellparkett och klinker (Uponor VVS, 2012c). 

Slingorna är av typen pePEX Q&E rör 20x2 från Uponor som skall placeras med cc-avstånd på 
300mm samt 150mm från yttervägg (Uponor VVS, 2012c). Slingorna dras enligt planritning i 
bilaga 6.15 parallellt med den kallaste väggen och från fördelaren längs med ytterväggen först 
enligt rekommendation för att få störst värmeåtergivning där det är som kallast för att uppnå så 
jämn temperatur i rummet som möjligt. 

Fördelaren är placerad i driftsrummet och är av modell Uponor Pro 1 Q&E Fördelare, för 20 
mm rör, vilket är en fördelare i glasfiberförstärkt polyamid med beprövad och välkänd Q&E 
koppling (Uponor VVS, 2012a). Till fördelaren kopplas samtliga slingor från rummen. 

Dimensionering av golvvärme 
Dimensionering av golvvärme baserar sig på dimensionerande effektbehov för varje rum. 
Effektbehovet för varje rum baserar sig på rummets transmissionsförluster och läckluftflöden. 
Uppvärmning av ventilationsluften tas inte med i effektbehovet för rummet eftersom den luften 
värms upp till rumstemperatur av en elpatron under de tider på året som temperaturen är som 
lägst och effektbehovet som störst.  

Effektbehovet för varje rum redovisas nedan i tabell 5 och fullständiga redovisningar visas i 
bilaga 6.3.  

Tabell 5 – Effektbehov för varje rum 

Rum Uppvärmd area 
[m2] 

Effektbehov [W] Effektbehov per m2 
[W/m2] 

Sovrum 1 14,3 301,8 21,1 
Sovrum 2 10,0 187,0 18,8 
Badrum 9,0 173,8 19,3 
Driftsrum 6,7 193,0 28,8 
Arbetsrum 3,7 110,7 29,9 
Korridor 10,5 106,0 10,1 
Hall 5,3 247,3 46,8 
Kök 20,6 537,3 26,1 
Vardagsrum 21,8 681,0 31,2 
    

Genomsnitt   24,9 
 

Golvvärmen dimensioneras genom att flödet ställs in till respektive rum genom strypningsdon i 
fördelaren. Framledningstemperaturen ställs i fjärrvärmeundercentralen och baseras på 
utetemperaturen.  

Dimensioneringen baseras på att effekt från värmeslingorna flödar delvis, men mycket lite, ner till 
marken, och upp till rummet. Effekten avgiven av slingorna bör således vara lite större än 
effektbehovet för rummet. Effektavgivningen är proportionell med temperaturfallet i slingan. 
Men eftersom temperaturfallet för komfortens skull inte får vara för stort antas 3 grader vara 
lämpligt.  
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Slingan till vardagsrummet är uppdelad i två för att inte få ett för stort tryckfall. Slingorna till 
vardagsrum och arbetsrum tar även hand om effektbehovet för korridor eftersom korridoren 
saknar egna slingor.  

Effektbehovet och flödet i varje slinga vid en temperaturdifferens på 3 grader framgår av tabell 6 
nedan och redovisas i sin helhet i bilaga 6.3. 

Tabell 6 – Effektbehov för varje golvvärmeslinga samt flödet i varje slinga 

Slinga Effektbehovet per slinga [W] Flödet [l/s] 

1 – Sovrum 1 344 0,028 
2 – Sovrum 2 217 0,018 
3 – Badrum 201 0,016 
4 – Driftsrum  213 0,017 
5 – Arbetsrum  190 0,015 
6 – Hall  263 0,021 
7 – Kök  598 0,049 
8 – Vardagsrum s1 407 0,033 
9 – Vardagsrum s2 407 0,033 
Totalt 2840 0,231 
  

När flödet är bestämt kan systemet tryckfallsberäknas för att sedan kunna ställa in rätt strypning 
på fördelaren för att varje slinga ska få samma tryckfall. Tryckfall som uppkommer är rörtryckfall 
och fördelartryckfall inklusive strypning. Nedan sammanfattas tryckfallen i tabell 7 samt 
inställning för don i Uponors fördelare för respektive slinga. 

Tabell 7 – Tryckfall samt inställning av fördelare 

Slinga Rörtryckfall 
[kPa] 

Fördelartryckfall 
inkl. strypning [kPa] 

Totalt 
tryckfall [kPa] 

Inställning – antal 
varv öppna (0-5)  

1 – Sovrum 1 1,48 5,97 7,45 2,5 
2 – Sovrum 2 0,53 6,92 7,45 1,8 
3 – Badrum 0,33 7,12 7,45 1,5 
4 – Driftsrum  0,21 7,25 7,45 1,5 
5 – Arbetsrum  0,38 7,08 7,45 1,4 
6 – Hall  0,31 7,14 7,45 1,8 
7 – Kök  4,95 2,5 7,45 5,0 
8 – Vardagsrum s1 2,04 5,41 7,45 2,7 
9 – Vardagsrum s2 2,01 5,44 7,45 2,7 
 

Den längsta slingan, köksslingan, har det högsta tryckfallet längs med slingan och blir därmed den 
som blir dimensionerande vid fördelaren och dess strypdon lämnas fullt öppen medan 
strypdonen till resterande slingor ställs in enligt tabell ovan.  

Framledningstemperaturen beror på utomhustemperaturen som nämnts ovan. Vid maximalt 
effektbehov fås vid beräkning i bilaga en lämplig framledningstemperatur på 28 grader. Detta 
medför följande yttemperatur på golvet 
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Tabell 8 – Beräkning av yttemperatur på golv 

Rum Framledningstemperatur 
[grader celsius] 

Effekt per m2 rum 
[W/m2] 

Yttemperatur på golv 
[grader celsius] 

Sovrum 1 28 21,1 24,9 
Sovrum 2 28 18,8 25,2 
Badrum 28 19,3 25,2 
Driftsrum 28 28,8 23,8 
Arbetsrum 28 29,9 23,6 
Korridor 28 10,1 26,5 
Hall 28 46,8 21,1 
Kök 28 26,1 24,2 
Vardagsrum 28 31,2 23,4 
 

För att kontrollera innetemperaturen fås genom samma formel, fast med tillägg av ett inre 
värmeövergångstal på exempelvis 0,13 m2K/W  för sovrummet en temperatur på 22,2 grader 
vilket är rimligt. Skulle man beräkna innetemperaturen i hallen måste ett betydligt lägre 
värmemotstånd antas eller beräknas fram eftersom effektförlusterna och därmed effektbehovet 
större. 

Dagens teknik 
Det som bör påpekas är att vid installation av golvvärme från Uponor installeras nuförtiden 
troligen även styr- och reglerteknik enligt deras system Uponor Control System DEM (Dynamic Energy 
Management) (Uponor VVS, 2012b). Systemet kan enligt Uponor själva spara 8 % av energin 
samtidigt som oberoende undersökningar visar besparing på 5 % jämfört med konventionella 
reglersystem. 

Fördelen med DEM är vid installationsskedet att ingen manuell inställning behövs för jämt 
fördelad värme, eftersom DEM autobalanserar systemet efter behov (Uponor VVS, 2012b). 
Vidare finns tilloppstemperturkontroll som optimerar värmesystemet samt manöverpanel för 
enkel hantering och trådlösa termostater. Detta innebär förmodligen att ovannämnda beräkningar 
inte behöver göras. 

Att styr- och reglertekniken är väl injusterad är viktigt med tanke på betongens värmetröghet, 
vilket annars kan leda till onödig uppvärmning vid fel tidpunkt (Axelsson and Andrén, 2002). 
Samtidigt går det att utveckla dagens styr- och reglersystem ännu mer för att spara energi i 
samband med golvvärme i betong (Andersson et al., 2011). 

2.5.2 Ventilation 
I BBR 6:25 står specifikt om ventilation att  

Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftflöde kan tillföras byggnaden. De 
ska också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, 
utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i 
byggnaden. 

Krav för lägsta luftflöde enligt BBR 6:251 är 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea 
(l/(sm2)) men kan sänkas till minimum 0,10 l/(sm2) för bostad med egen ventilationsstyrning då 
inte någon vistas i bostaden. Dock får minskade luftflödet inte ge upphov till hälsorisker samt 
skador på byggnaden och installationer orsakade av t.ex. fukt. För att den termiska komforten 
inte skall påverkas väsentligt negativt bör lufthastigheten (i visstelsezonen) inte överstiga 0,15 
meter per sekund under uppvärmningssäsong och 0,25 m/s övrig tid under året enligt BBR 6:42. 
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Ventilation eller luftväxling är en företeelse som inte går att undvika om inte huset är alldeles tätt, 
men det är också en nödvändighet som måste finnas (Malmström and Mundt, 2008). 
Ventilationen behövs för att tillföra ren luft samt transportera bort föroreningar, fukt, lukt och 
eventuellt värme och minimikraven för luftflöden anges efter vad som för tillfället anses vara 
hygieniskt. Ventilation sker genom att ”använd” luft transporteras bort och frisk och ren luft 
tillförs in i byggnaden, vilket kan ske genom olika sätt enligt nedan. 

System för ventilation-FTX 
Det enklaste är självdrag som uppstår i byggnaden genom densitetskillnader mellan inne- och 
uteluft och med hjälp av vinden (Malmström and Mundt, 2008). Mekanisk ventilation är 
flödesstyrd ventilation genom fläktar med antingen enbart från eller både från- och tilluft. 
Nackdelen med mekaniska system är att de kräver elenergi för drift, brand och gaser kan spridas 
via ventilation samt att dessa kan föra ljud och kräver underhåll och hög investeringskostnad. 

Systemet som valts för detta hus är ett mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning 
(FTX-system). Detta innebär att uteluft tas in och transporteras genom aggregaten och återvinner 
värme från frånluften och tillförs genom tilluftsdon i de rum som är i behov av ren luft 
(Malmström and Mundt, 2008). Rumsluften transporteras sedan bort från rum med förorenad 
luft som frånluft och trasporteras genom aggregaten och för över värme genom återvinningen 
och blåses sedan ut som avluft. Värmeåtervinningen i vårt fall med roterande värmeväxlare. Detta 
medför att en stor del av energin kan återvinnas utan att behöva återanvände frånluften.  

En viktig aspekt vid användandet av FT-system är att systemet är rätt inställt (Malmström and 
Mundt, 2008). Klarar systemet inte av att föra bort tilluften samt inläckt luft kan det bli övertryck 
och fuktig luft läcker ut på ofrivillig väg upptill och hög relativ luftfuktighet kan uppstå i vägg och 
tak. Dock är det inte fullständigt utrett vad som erfordras med tanke på luftfuktighet, 
konstruktion och storlek på läckluft för när detta sker. För att minimera risken med icke 
balanserade luftflöden bör systemet underhållas genom bl.a. filterbyten och inställningarna och 
luftflöden bör kontrolleras, exempelvis genom spårämnen vilket det redogörs för längre ned. 

Enligt BBR 6:251 bör vid projektering av uteluftflöden 

… hänsyn tas till att flödet kan komma att minska på grund av smuts i 
ventilationskanaler, ändring av tryckfall över filter m.m. 

Vilket tas i beaktande nedan genom att valt FTX-systemet klarar av högre luftflöden vid behov 
än normala.  

Till ventilationssystemet väljs komponenter bl.a. från Swegon. Som FTX-aggregat väljs Swegon 
CASA R85 premium, som är det Swegons minsta till- och frånluftsaggregat med roterande 
värmeväxlare med en temperaturårsverkningsgrad på ca 70 % (Swegon, 2012c, Swegon, 2012b). 
Till den kopplas styrutrustningen Premium kontrollpanel för att ha en överblick över systemet samt 
enkelt kunna behovsstyra ventilationen t.ex. genom att sänka flödena vid tomt hus. R85-
aggregatet förses med el-eftervärmare som kan kopplas på vid låga utetemperaturer för att öka 
tillufttemperaturen. Systemet har skydd mot påfrysning bl.a. genom en patentsökt innovation 
kallad RECOtite tryckutjämning.  

Spisfläkten är skild från FTX-systemet och är ett system med takfläkt, HI-12E som är både 
kondens- och ljudisolerad. Spisfläkt gör att krav på god uppfångningsförmåga vid 
matlagningsplatsen uppnås (Swegon, 2012a).  
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Placering och dragning 
Takfläkten placeras på taket ovanför spisen. FTX systemet placeras på bottenplan i driftrummet i 
anslutning till resterande installationer. Placering på bottenplan istället för på vind gör det lättare 
att underhålla och lättare att se om något är fel eller låter konstigt. Uteluften tas in högt upp 
genom väggen medan avluften avgår genom taket för att undvika att den återströmma in igen 
genom uteluften. Kanalerna kommer att gå över bjälklag och delvis isoleringen i 
uteluftventilerade vindsutrymmet vilket medför att båda kanalerna bör isoleras vid dragning på 
vind. Eftersom dragning sker på vind kan cirkulära kanalsystem användas eftersom tryckfallet då 
blir lägre än om rektangulära kanaler skulle användas (Malmström and Mundt, 2008). I övrigt 
kommer spiralfalsade kanaler och böjar i standardimensioner och -vinklar att användas.  

Tilluft kommer ske i rena utrymmen som sovrum och vardagsrum men även i arbetsrummet 
medan frånluft tas från rum med lägra krav på luftens kvalitet, i det aktuella huset från badrum, 
kök och förråd med fuktig och förorenad luft. Överluft transporteras fån tilluftsrum till 
frånluftsrum enligt BBR om att luftföring får ske från utrymme med högre krav till utrymme med 
samma eller lägre krav på luftkvalitet. 

Tilluftsdonen är fabrikat Lindab och Produkt KIR 100 med styrplåt (Lindab, 2012). KIR 100 ger 
lagom tryckfall, kastlängd och ljudnivå efter inställning av spalt passande för både sovrum, 
vardagsrum och arbetsrum. Frånluftsventil är KU 100 från Lindab vilket passar för aktuella 
frånluftsflöden. Inställningar och luftflöden kan projekteras efter diagram enligt produktblad men 
bör efter montering mätas och ställas in för korrekta luftflöden.  

Dimensionering av ventilation 
Dimensionering av ventilation baseras på hur mycket luft som behövs tillföras och 
borttransporteras i byggnaden. Som nämnts ovan ställer nuvarande BBR krav på 0,35 l/s och m2. 
I en BBR 10 6:232 (Boverket, 2002), ställs mer specifika krav på luftomsättningen för varje rum. 
De är dessa krav som stått till grund för dimensioneringen och som sedan har ökats för att 
uppfylla 0,35 l/s och m2 för hela bostaden. 

De korrigerade verkliga värdena redovisas i tabell 9 nedan. Forcering av frånluft i kök finns men 
är inte med eftersom den styrs mer eller mindre helt skilt från övriga systemet. Forcering i 
badrum krävs inte enligt BBR10 eftersom fönstret är öppningsbart. 

Tabell 9 – Till- och frånluftsflöde i respektive rum 

Rum Tilluft [l/s] Frånluft [l/s] 

Sovrum 1 10 0 
Sovrum 2 10 0 
Badrum 0 15 
Driftsrum 0 6 
Arbetsrum 2 0 
Korridor 0 0 
Hall 0 0 
Kök 0 13 
Vardagsrum 12 0 
   
Totalt 34 34 
 

Fullständig beräkning och ledningsdimensioner framgår av bilaga 6.4 samt planritning för 
ventilation i bilaga 6.15. 
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Inställning av aggregat 
Tryckfallet för tilluftskanalen inkl. intagsgaller blir 128 Pa 
Tryckfallet för frånluftskanalen inkl. frånluftshuv blir 124 Pa 

Detta leder till att bägge fläktar för aktuellt aggregat går på ca 65% av totaleffekten vilket medför 
en effektförbrukning på 65 W tillsammans för båda fläktarna.  

Detta leder till en årlig energiförbrukning av FTX-aggregatet på 570 kWh. 

I BBR 9:6 ställs krav på att den specifika fläkteffekten, SFP, ska vara lägre än 2,0 för ett FTX-
aggregat. För aktuellt luftflöde och aggregat fås SFP till 1,9, vilket är under kravet och därmed 
godkänt. 

Kontroll av luftflöde 
För att säkerställa att luftflödet är tillräckligt när det väl används, vilket bör göras, är t.ex. att 
släppa ut spårgas, exempelvis lustgas, till en viss koncentration. Sedan mäts koncentrationen igen 
efter ett tag och då kan luftomsättningen beräknas. 

I projekteringsskede kan endast beräkningar göras utifrån beräknat luftflöde och därmed kan 
endast erforderlig koncentration vid en viss tid bestämmas för att luftflödet skall vara rätt.  

Detta görs genom att koncentrationen efter utsläpp och omblandning av lustgas antas till 
500ppm. Med ett luftflöde på 34 l/s, vilket motsvarar 0,51 omsättningar per timme av luften i 
huset, ska koncentrationen 

- Efter en halv timme uppgå till 387 ppm 

- Efter en timme uppgå till 300 ppm  

- Efter två timmar uppgå till 180ppm 

Är koncentrationen högre än dessa värden vid motsvarande tidpunkt är ventilationen för låg. Är 
koncentrationen betydligt lägre är luftflödet för stort och därmed förbrukar ventilationen mer 
energi än det behöver göra. 

2.5.3 Sanitet – vatten och avlopp 
Övergripande funktionskravet för vatten och avlopp lyder enligt BBR 6:61 

Byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och 
hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav.  

Sanitet, eller med andra ord vatten och avlopp (VA), är kortfattat i småhussammanhang vatten 
som vi får in i huset från t.ex. kommunala vattenledningar och använder bl.a. i form av disk-, 
tvätt-, och WC-vatten som sedan förs bort genom avloppssystemet till kommunala avloppet eller 
egen trekammarbrunn (Olofsson et al., 2006). Husets tappvatten och avlopp ansluts genom 
servisledningar till det kommunala VA-nät eftersom det finns tillgängligt i gatan. Likaså ansluts 
dränvattnet till kommunala ledningar. 

Tappvattensystem 
Enligt BBR 6:62 

Installationer för tappvatten ska utformas så att tappvattnet, efter tappstället, är 
hygieniskt och säkert samt kommer i tillräcklig mängd. 

Enligt BBR 6:621 ska vattentemperatur på lägst 50 grader uppnås efter tappstället samt en högsta 
temperatur på 60 för att minska risken för skållning. Tappvarmvattnet ska även erhålla rätt 
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temperatur utan besvärande väntetid. För flerbostadshus bör rätt temperatur ges efter ca 10s vid 
ett flöde av 0,2l/s. 

För att få tappvarmvatten som uppfyller BBRs krav kommer huset installeras med 
genomströmningsberedare som värmeväxlare för tappvarmvatten. Genomströmningsberedare 
värmer i princip upp vattnet momentant i takt med att det används, vilket fungerar eftersom 
primärvattnet kommer från fjärrvärmenätet med högt energiinnerhåll (Malmström and Mundt, 
2008). En fördel med genomströmningsberedare gentemot alternativet med förrådsberedare, där 
varmvatten lagras uppvärmt, är att risken för legionella bakterier minskar eftersom 
tappvarmvattnet har kort uppehållstid.  

Rören är av typen PEX rör i rör från Uponor som medför ett extra skydd samt att rören kan 
bytas ut vid behov (Uponor VVS, 2007).  PEX-rören torde även uppfylla krav i BBR gällande 
avgivning av ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen samt lukt och smak samt vara av 
material som har tillräcklig beständighet mot yttre och inre mekaniska, kemiska och mikrobiella 
processer. 

Placering och dragning 
BBR 6:662 ställer krav på att  

Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av 
mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas 
så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. 

och enligt råd bör tappkallvattenledningarna inte placeras vid bl.a. installationer för golvvärme 
om det går att undvika. Anslutningsdelar och rör bör vara från samma fabrikat alternativt vara 
godkända att använda tillsammans (VVS Företagen, 2011). 

Uppfyllandet av dessa krav sker genom att Uponors system för tappvatten installeras. Det 
innebär att tappvarmvattenrör gjuts i betongen och tappkallvattnet placeras under isolering i 
isolerade rör (Uponor VVS, 2012c). Rördragning och placering sker skarvfritt i betong och 
kopplingar placeras i driftrum, under diskbänk samt synligt i badrum för att minimera och 
upptäcka eventuella läckage och därmed skador på byggdelar. 

PEX-rör för både varmt och kallt tappvatten kommer dras, enligt plan för tappvatten, direkt till 
anslutningen för varje tappställe vilket innebär att endast en central fördelare krävs (förutom 
fördelning vid diskbänk till diskmaskin). Tappstället kopplas sedan ihop med PEX-rören genom 
Soft-PEX rör vilket underlättar kopplingen eftersom böjning inte krävs. Avstängningsventiler för 
tappvatten finns för bostaden samt vid disk- och tvättmaskiner. 

Spillvatten 
I BBR 6:641 står det  

Spillvatteninstallationer ska utformas så att spillvatten kan avledas utan att installationen 
eller avloppsanläggningen skadas samt så att deras funktion inte påverkas. 

Avloppsrören ska kunna transportaera bort minst 150 % av dimensionerande normflödet till 
tappställen utan att lukt sprids från avloppsnätet.  

Golvbrunn ska finnas enligt BBR i utrymmen med tvättmaskiner och vattenvärmare, vilket tagits 
i beaktande, och varje tappställe ska förses med avloppsenhet. I hus med självfallssystem, som i 
detta hus, ska utformningen av avloppsystemet göras så att spillvatten från en avloppsenhet med 
vattenlås inte ska kunna tränga in i en annan avloppsenhet med vattenlås. Självfallet vid de 
horisontellt dragna ledningarna bör vara 15promille för oluftad ledning och anslutningar till 
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samlingsrör bör ske med en högsta vinkel på 45 grader för att minimera risken förbackflöde 
(Kempe, 2012, VVS Företagen, 2011) 

Dimensionering av tappvatten 
Dimensioneringen baserar sig på normflöden och sannolika flöden för tappkallvatten och 
tappvarmvatten. Dessa styr sedan vilken dimension som är lämplig för respektive ledning.  

I projekterat hus finns tappvarmvattenanslutning vid diskbänk, tvättställ 2st och dusch medan 
tappkallvattenanslutning finns ytterligare vid diskmaskin, tvättmaskin och WC. Samtliga ledningar 
(utom diskmaskin) är kopplade direkt till huvudfördelaren. 

I tabell 10 nedan framgår egenskaper och beräknade värden för respektive anslutning. Tryckfall 
har tagits fram för de som är relevanta med avseende att beräkna maximalt tryckfall. Fullständig 
redovisning framgår av bilaga 6.5. 

Tabell 10 – Dimensioner och flöde för tappvarmvatten 

Ledning Typ av 
ledning 

Normflöde 
[l/s] 

Sannolikt 
flöde [l/s] 

Ytterdimension 
på PEX-
ledning exkl. 
skyddsrör 
[mm] 

Totalt 
tryckfall inkl. 
munstycke 
[kPa] 

Diskbänk koppling 0,2 0,2 15x2,5 273 
Tvättställ, badrum koppling 0,2 0,2 15x2,5 232 
Dusch koppling 0,2 0,2 15x2,5 128 
Tvättställ, 
driftsrum koppling 0,2 0,2 15x2,5 211 
Till fördelaren  0,8 0,35   

 
Tabell 11 – Dimensioner och flöde för tappkallvatten 

Ledning Typ av 
ledning 

Normflöde 
[l/s] 

Sannolikt 
flöde [l/s] 

Ytterdimension 
på PEX-
ledning exkl. 
skyddsrör 
[mm] 

Totalt 
tryckfall inkl. 
munstycke 
[kPa] 

Diskmaskin (DM) kopplings 0,2 0,2 15x2,5  
Diskbänk kopplings 0,2 0,2 15x2,5  
Tvättställ, badrum kopplings 0,2 0,2 15x2,5 232 
Dusch kopplings 0,2 0,2 15x2,5 128 
Tvättställ, 
driftsrum 

kopplings 0,2 0,2 
15x2,5 211 

WC kopplings 0,1 0,1 15x2,5  

Tvättmaskin kopplings 0,2 0,2 15x2,5  

DM+Diskbänk Fördelnings 0,4 0,3 18x2,5 245 
Till fördelaren  1,3 0,4   

 

Summerade normflödena för servisledning uppgår därmed till 2,1 l/s. Dock skall den reduceras 
till 1,6 l/s enligt BVL10 (Granroth and Matsson, 2008). Sannolika flödet blir då 0,45 l/s. 



31 
 

Invändig diameter på servis blir då enligt diagram i BVL10, 20mm. Dock är minsta PEM-
servisledning som används PEM 32 vilket har en innerdiameter på 26,2mm och därmed används 
den. 

Kommunala vattenledningen ligger vid tomtgräns på det frostfia djupet 2,3m enligt BVL10. 
Detta innebär en total höjdskillnad på 10,3m för inkommande servis. Tillgängligt tryck vid 
tomtgräns antas till 550kPa.  

Totalt tryckfall inkl. servisledning, samt invändig ledning och munstyck blir 440kPa. Därmed 
räcker tillgängligt tryck till och extra pump eller dylikt behövs inte. 

Dimensionering av spillvatten 
Spillvattenledningarna utförs som självfallsystem och dimensioneras utifrån BVL10 och dess 
rekommendationer. Luftledningen placeras i driftsrummet i anslutning till samlingsledningen ut 
ur huset. Fall på ledning ut ur huset kommer troligen vara större än nedan angivet eftersom huset 
ligger någorlunda högt i förhållande till tomtgräns och anslutning till kommunalt avlopp. Nedan 
redovisas dimensioner och fall för spillvattenledningarna och placering framgår av plan för 
spillvatten i bilaga 6.15.  

Tabell 12 – Sammanställning av avloppsledningarna 

Ledning Typ av 
ledning 

Summer
at 
Normflö
de [l/s] 

Luftad
/ 
Olufta
d 

Dimension 
(rörbeteckning
) [mm] 

Dimension 
(rörbeteckning
) korrigerad 
för standard 
[mm] 

Fall 
[‰
] 

Diskmaskin (DM) anslutning 0,6 oluftad (40) - - 

Diskbänk (DB) anslutning 0,6 oluftad (40) - - 

Tvättställ Badrum 
(TB) anslutning 0,6 oluftad 40 50 15 
WC anslutning 1,8 oluftad 100 110 15 
Golvbrunn Badrum 
(GbB) anslutning 1,5 oluftad 75 75 15 
Tvättmaskin (TM) anslutning 0,6 oluftad 40 50 15 
Tvättställ Driftsrum 
(TD) anslutning 0,6 oluftad 40 50 15 
Golvbrunn 
Driftsrum (GbD) anslutning 1,5 oluftad 75 75 15 
DM+DB samling 1,2 oluftad 50 50 15 
DM+DB+TD samling 1,8 oluftad 75 75 15 
TB+WC samling 2,4 oluftad 75 110 15 
TB+WC+GbB samling 3,9 oluftad 100 110 15 
TB+WC+GbB+TM samling 4,5 oluftad 100 110 15 
DM+DB+TD+Gb
D samling 3,3 oluftad 100 110 15 
Allt samling 7,8 luftad 85 110 10 
 

Luftningsledning är av dimension 110 ovan bjälklag i kallt utrymme och 75 i varmt utrymme 
under bjälklag. Detta eftersom ledningen inte skall frysa ihop i det kalla utrymmet vintertid.  
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Dimensionering av dag- och dränvatten 
Dagvattnet antas mer eller mindre infiltreras på plats ner i marken eftersom det är vanligt för 
mindre vattenmängder (Granroth and Matsson, 2008). Vattnet från tak och vid grund 
tranporteras bort av dräneringsledningar och kopplas samman med kommunala 
dagvattensystemet. Passlig dimension för dräneringsledning för aktuellt hus är 75mm (Nevander 
and Elmarsson, 1994). Ifall dagvattenberäkning görs där hänsyn tas till ytors genomsläpplighet 
och allt återstående vatten transporteras bort i dagvattenledning bör dimension på den ledningen 
vara 110mm och fallet 12 ‰ enligt beräkning i bilaga. 

 

2.5.4 Elsystem 

Elsystem och dragning 
26 % av sveriges elkonsumtion står bostäder för genom bl.a. elvärme, hushållsel och övriga 
apparater (Grafström, 2007). Det är därför i behov av att minska på elanvändandet som tillförs 
bostäder, vilket även delvis skett senaste åren bl.a. genom användandet av effektivare apparater 
tillsammans med ökade elpriser. Dock finns det många faktorer som ökar elbehovet, däribland 
större byggnadsytor, FT-ventilation blir vanligare och viktigare samt mer elektronik i hemmen.  

Huset förses med effektiv belysning och moderna spisar och vitvaror för att minimera behovet 
för hushållselen. Elbehovet för fastighetselen kommer till största del bestå av drift-el till 
ventilationsfläkt för FTX-systemet samt drift-el till pump för distribution av varmvattnet i 
golvslingorna. Fläktar och pumpar har hög verkningsgrad vilket minimera tillförd el i förhållande 
till avgiven effekt.  

Huvudsäkring och effektbehov 
Totala effektbehovet för huset beräknas enligt bilaga till 17kW. Utifrån samlingsfaktor på 0,7 och 
spänning på 400V samt viss överdimensionering för säkerhetskull kommer en huvudsäkring på 
20A att användas. 

2.6 Energiförbrukning 
Det finns flertalet sätt att spara energi på. Ett enkelt och effektivt sätt är att sänka 
inomhustemperaturen. I en villa som förbrukar 20MWh för uppvärmning kan en sänkning från 
22 grader till 20 grader spara ca 2MWh. (Axelsson and Andrén, 2002). En lägre 
inomhustemperatur torde vara, som nämnts ovan, möjligt eftersom huset i fråga kompenserar 
sänkta temperaturen med ökad komfort genom golvvärme. 

BBR 9.1 ställer krav på energihushållning för ett småhus allmänt genom  

Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. 

BBR 9.2 ställer mer specifika energikrav, dels för maximal genomsnittlig värmekoefficient och 
dels för maximal specifik energianvändning för byggnaden. För projekterat hus är de gällande 
värdena: 
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För att beräkna byggnadens specifika energianvändning finns flertalet beräkningsvägar att gå. För 
genomsnittlig värmekoefficient är beräkningen troligen mer standard och lika oavsett källa.  

Energiberäkningar ska idag lämnas in tillsammans med bygglovet för att visa att byggnaden 
uppfyller, i teorin, BBR:s krav enligt ovan och bör därmed göras i ett tidigt skede. 

2.6.1 U-värdes beräkning 
U-värdet beräknas enligt bilaga 6.8 och redovisas nedan.  

Från tabellen fås även att genomsnittlig värmekoefficient för projekterat hus är lägre än maximal 
genomsnittlig värmekoefficient.  

Tabell 13 - U-värden för respektive klimatskalsdel 

 Yttervägg Grund Bjälklag Fönster Dörr 

U-värde 0.11 0.10 0.08 1.00 1.00 

[W/(m2K)]      

Um = 0,17     

  

U-värdes beräkning genomförs för grund, yttervägg och bjälklag och utförs enligt metod från 
Isolerguiden Bygg 06 (Anderlind and Stadler, 2012). U-värde för fönster och dörrar antas vara 
1W/(m2K). 

2.6.2 Energiberäkningar 

Energiberäkningar i teorin kan utföras med olika värden som indata och varierar därmed troligen 
från vilken metod och källa man utgått ifrån. Teorin dock är mer eller mindre densamma och 
utgörs i korthet av att husets avgivna energi måste vara lika stor som husets producerade energi.  

Metoden som används nedan baserar sig till största del på Kurskompendium i Installationsteknik 
(Malmström and Mundt, 2008) samt BVL8 (Elmroth, 2007). Metoden är till viss del förenklad 
med avseende på indata som delvis är bortlämnat alternativt schablonmässigt givet. För mer 
korrekt energiberäkning kan rapport från Sveby om brukarindata för energianvändning användas 
(Sveby, 2009).  

Trots förenklingarna torde denna energiberäkning spegla den verkliga energiförbrukningen 
relativt bra. Det framräknade värdet torde även ha ett högre värde än verkligt eftersom 
förenklingar till största del gjorts till det sämre hållet. 

Energin som ska ingå i byggnadens specifika energianvändning är uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten och fastighetsenergi, dock inte hushållsenergi (Elmroth, 2007). I en mer korrekt 
energiberäkning ingår dock hushållsenergin till viss del som värmekälla som tillförd värme till 
huset. Detta försummas dock här eftersom elanvändning troligen varierar relativt mycket från 
familj till familj beroende på dess levnadsvanor.  

Energibehovet för aktuella huset delas upp i  

- Energi för transmission, läckluft och ventilation 

- Energi för tappvarmvatten 

- Energi för FTX-aggregat 

- Tillvaratagande av personvärme 

- Solenergi i form av sänkning av innetemperaturen med 3 grader till 17 grader 

Beräkningar för dessa framgår i bilaga 6.10 och summeras dessa får man ett totalt energibehov på  
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Byggnadens specifika energianvändning blir därmed 

                                     
     

   
    

   

  
 

Vilket uppfyller kraven i BBR. 

Ytterliggare faktorer som kan tas med är inverkan av vädring, exaktare bedömning av solens 
inverkan, internvärme från apparater, exaktare bedömning av tappvarmvattenförbrukningen och 
personvistelsen i huset. Dock torde ovanstående beräkning vara tillräckligt väl utförd för att 
godkännas vid en eventuell bygglovsansökan.  

2.7 Kostnader för projekterat hus 
Kostnader för ett hus beräknas mycket översiktligt och är främst baserade på Bygg men även el 

och delvis VVS har tagits med. Kostnaderna beräknas på standardbyggdelar och specifika 

byggdelssammansättningar för aktuellt hus har inte gjorts. Metoden är dock i princip samma för 

en mer detaljerad kostnadsberäkning.  

Utöver kostnaderna för byggandet av huset ingår givetvis projekteringskostnader, 

fastighetskostnader, drifts och underhållskostnader och energikostnader. Dessa tas inte med i 

detta arbete på grund av dess ringa omfattning. Dock beskrivs energikostnaderna för 

uppvärmning delvis nedan under avsnitt om värmesystem. 

Nedan redovisas vissa kostnader för Bygg och el och delvis VVS. Beräkningar framgår av bilaga 

6.11. 

Tabell 14 – Kostnad för Bygg 

Byggdel - BYGG Kostnad [kr] 

Kantbalk 29 498 

Platta på mark 86 088 

Yttervägg  188 600 

Mellanvägg 92 312 

Vindsbjälklag 72 522 

Yttertak 133 206 

Fönster 136 440 

Ytterdörr 25 654 

Innerdörr 29 976 

Kök skåp 27 516 

Kök kapitalvaror 32 084 

Lamellparkett 33 520 

Klinkergolv 23 400 

Målning golv tak 27 840 

  

Totalkostnad Bygg 938 656 

 

 



35 
 

Tabell 15 – Kostnader för EL 

Byggdel - EL Kostnad [kr] 

Kök 15 385 

Badrum 6 580 

Vardagsrum 8 428 

Hall 6 537 

Sovrum 10 452 

Driftsrum 2 198 

Central 23 389 

 

VVS-kostnad baseras endast på fjärrvärmeinstallationen. Dock uppkommer VVS-kostnad för 

golvvärme, ventilation, tappvatten och spillvatten vilket torde vara en betydande summa. 

Investeringskostnad fjärrvärme 74 000kr. 

Totalkostnad blir därmed 1 082 000 kr, vilket torde vara i underkant. 
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3. Värmesystem till småhus 
Uppvärmningen och varmvatten (härefter uppvärmning) är fortfarande en stor energiförbrukare 
för småhus trots att förbrukningen har gått ner ca 11 % mellan 2002 och 2009 (Abrahamsson et 
al., 2011). Utöver att fler hus byggs som lågenergihus, vilket togs upp i inledningen, är installation 
av värmepumpar en bidragande orsak till minskade energiförbrukningen för uppvärmning. 

Vid val av värmesystem till ett småhus spelar en rad faktorer in. Ekonomi, drift, buller, 
utrymmeskrav och miljö är faktorer som säkerligen påverkar ens beslut (Statens Energimyndighet 
and Naturvårdsveket, 1998). Som nämnts i inledningen kommer fokus i detta arbete vid 
jämförelse av värmesystem vara ekonomin. Ekonomin kommer främst innefatta 
investeringskostnad samt energikostnader, där energipriser och avgifter ingår.   

En rapport av Energimarknadsinspektionens, EI R2011:06 (Abrahamsson et al., 2011), där 
uppvärmningsalternativen jämförs mer omfattande och generellt i landet, diskutteras 
inledningsvis.  Metoden för jämförelse till det projekterade huset kommer delvis följa 
Energimarknadsinstitutets rapport med avseende på parametrar och metod. Beräkningsmetod är 
även delvis hämtad från Värmeboken (Axelsson and Andrén, 2002) samt Den nya ekonomistyrningen 
(Ax et al., 2009) 

3.1 Värmesystem 
Jämförelsen mellan värmesystem avgränsas till tre vanligt förekommande system; fjärrvärme, 
bergvärmepump samt vattenburen elvärme (Energimyndigheten, 2011).  Med vattenburen 
elvärme menas värmesystem som värmer huset genom elpanna och eluppvärmd 
varmvattenberedare, utan användning av värmepump eller dylikt. Hänsyn kommer inte tas till 
distributionssystem och värmare inom huset, utan endast till hur produktionen inom huset sker. 

3.1.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärme står för ca 50 % av värmeenergin till bostäder och lokaler i Sverige (Boverket, 2010). 
Bland småhus uppvärms 12 % med fjärrvärme (Energimyndigheten, 2011). Därmed ett vanligt 
förekommande alternativ och troligen ett bra alternativ. Fördelarna med fjärrvärme är, som 
nämnts ovan i projekteringsdelen, dess enkelhet och driftsäkerhet. Uppbyggnaden och funktion 
av fjärrvärmesystem diskuteras utförligare ovan.  

3.1.2 Bergvärmepump 

Värmepumpar av olika slag som står för hela eller en del av uppvärmningen fanns i ca 46 % av 
alla småhus i Sverige år 2010 (Energimyndigheten, 2011). Andelen småhus som enbart värms upp 
med sjö-, jord-, eller bergvärmepump var knappt 11 % 2010.  

Bergvärmepumpens princip bygger förenklat på att värmeenergi tas från berget ur en energibrunn 
(hål för vattenslingor), vilka vanligen ligger 60-200m ner i marken (Mårtensson, 2007). Energin 
förångar ett köldmedium som sedan avger sin energi genom kondensation i kondensatorn till 
tappvarmvatten och distributionssystemet för värmaren.  

Verkningsgraden på värmepumpar brukar benämnas värmefaktor (COP) och anger hur mycket 
värmeenergi som avges av varje tillförd kWh el till värmepumpens kompressor (Axelsson and 
Andrén, 2002). 

Uppvärmning av varmvatten sker vanligen genom varmvattenberedare. För golvvärme är 
bergvärmepump väl lämpat eftersom systemvärmefaktorn blir som högst vid uppvärmningen 
genom lågtemperatursystem (Mårtensson, 2007).  

Fördelen med sjö-, jord-, och bergvärmepump jämfört med luft/luft och luft/vatten, är att dessa 
håller en högre och jämnare effektivitet under vinterhalvåret jämntemot luftvärmepumpar. 
(Energimyndigheten, 2009) 
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3.1.3 Vattenburen elvärme 

Direktverkande elvärme och vattenburen elvärme används fortfarande som uppvärmningssystem 
i en stor del av småhusen. 2010 värmdes ca 27 % av alla småhus med direktverkande elvärme 
(13,8 %) och vattenburen elvärme (13,5 %), dock medräknat system som använder 
luftvärmepumpar (Energimyndigheten, 2011). I denna jämförelse kommer beräkningar baseras på 
enbart vattenburen elvärme utan inverkan av luftvärmepumpar och dylikt. Vattnet värms då upp i 
en elpanna av en elpatron och tappvarmvattnet värms upp i varmvattenberedaren.   

3.1 Rapport av Energimarknadsinstitutet 
Energimarknadsinspektionen har gjort en jämförelserapport, Uppvärmning i Sverige 2011 
(Abrahamsson et al., 2011) (nedan kallat rapporten) mellan flertalet uppvärmningssystem för 
småhus där bl.a. kostnaden för bergvärmepump och fjärrvärme ingår. Rapporten baserar sig på 
ett hus med årsförbrukning på 20 MWh per år och baserar sig på genomsnittliga kostnader för 
investeringar och energi i Sverige.  

Investeringskostnaderna för en bergvärmepump beräknas enligt rapporten ligga på 130000 – 
160000 kr medan för fjärrvärme, där 20m servisledning ingår, 50000 - 60000 kr. Vilket spänner 
över intervallet för jämförelsen för det aktuella huset. Som nämnts i avsnitt ovan utgörs 
livslängden av den ekonomiska livslängden för att få en mer verklighetsanpassad livslängd. 
Ekonomiska livslängden beräknas vara 15-20 år för bägge systemen och verkningsgraden 0,97 för 
fjärrvärme och 3,1 för bergvärmepump.  

Något som däremot varierar både över tid men främst inom landet är fjärrvärmepriserna. Det 
senare förklaras delvis med att producenterna har olika bränslen för uppvärmning av 
fjärrvärmevattnet (Abrahamsson et al., 2011). Genomsnittspriset för fjärrvärme har ökat, relativt 
stabilt, med ca 23 % mellan 2004-2010. Detta motsvarar en ökning på ca 3,5 % årligen.  

Elpriset är en annan faktor som ingår i kostnadskalkylerna. Elpriset, inkl. elhandel, elnät, 
energiskatt och moms, har varierat senaste decenniet av olika orsaker, däribland torka 2003 
(Abrahamsson et al., 2011).  Trenden är dock att elpriset blir högre och mellan 2000 och 2010 har 
elpriset ökat från ca 80 öre per kilowatt till 160 öre per kwh. Detta ger en årlig ökning på nästan 7 
%, vilket bör beaktas vid val av energisystem. Till skillnad från priset på fjärrvärme är elenergin 
relativt lika i hela landet. Beräknade elpriset i rapporten, 138,25 öre, grundas på ett elpris bundet 
på tre år vilket anses vara mer reallistiskt eftersom det anses vara en bättre uppskattning av 
framtida priser än det rörliga. 

En faktor som förekommer i investeringskalkylering är kalkylräntan, vilken kan innehålla flera 
faktorer och kan vara individuell. Kalkylräntan är förenklat det pris du får betala för att göra en 
stor investering idag, t.ex. ränta på lånet. I rapporten av Energimarknadsinstitutet används en 
bolåneränta på 5,7 % som nominell kalkylränta och inflationen beräknas vara 2 % i enlighet med 
inflationsmålet.  

Drift- och underhållskostnaderna är troligen svåra att förutspå men dessa fastställs i rapporten till 
1 respektive 0,5 % årligen av investeringskostnaden för bergvärmepump respektive fjärrvärme. 
För bergvärmepump inkluderas kompressorbyte efter 10-15 år. 

Resultat enligt Energimarknadsinstitutet 
Resultatet baserat på Energimarknadens rapport, är att fjärrvärme och bergvärmepump är relativt 
likvärdiga vad gäller kostnad med indata enligt ovan. Det som utmärker sig är att 
fjärrvärmekostnaden ger ett större årskostnadsintervall eftersom fjärrvärmepriser varierar över 
landet, och därmed varierar även den beräknade årskostnaden. 
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I absoluta medeltal uppgår årliga reala kostnaderna till 21500 kr för bergvärmepump respektive 
20900 för fjärrvärme. Vidare i rapporten beräknas även kostnaderna för ett befintligt system med 
direktverkande el att uppgå till 29300 efter att drift- och underhållskostnader adderats med 500kr. 
Vilket visar på att fjärrvärme och bergvärme är en bättre investering kostnadsmässigt jämntemot 
direktverkande el. 

3.2 Kostnadsberäkningar för projekterat hus i Borlänge 
Kostnadsberäkningarna för värmesystem till projekterade huset kommer utföras på ett enkelt 
men ändå, enligt författaren, rimligt sätt och spegla de verkliga kostnaderna, åtminstone relativt 
varandra. Metod och parametrar kommer delvis från diskutterad rapport ovan samt delvis från 
Värmeboken (Axelsson and Andrén, 2002). Tyngdpunkten vid beräkningarna kommer ligga på 
grundinvestering och de årliga energikostnaderna. Underhållskostnaderna samt övriga 
driftskostnader antas vara relativt låga i relation och försummas därmed.  

Prisuppgifter är, där möjligt, hämtat från lokala leverantörer i Borlänge för en verklig prisbild. 

3.2.1 Grundinvestering 

Grundinvestering baseras på vad systemets komponenter kostar samt kostnaden för installation 
samt tillhörande borrningar/dragningar. Investeringskostnader för distributions- och 
värmarsystem kommer inte att tas med på grund av undersökningens ringa omfattning och dessa 
kostnader torde vara relativt lika för de tre jämförande systemen, eftersom liknande produkter 
kan användas. 

Grundinvesteringen för respektive system uppgår till följande och redovisas närmare i bilaga: 

Fjärrvärme 
Totalkostnad grundinvestering 74 000 kr inkl. moms. 

Bergvärmepump 
Totalkostnad grundinvestering 120 000 kr inkl. moms. 

Vattenburen el 
Totalkostnad grundinvestering 35 000 kr inkl. moms 

3.2.2 Energikostnader 

Energikostnaderna kommer bestå av energipris på fjärrvärme och el samt övriga avgifter från 
energileverantör i Borlänge. Dagens pris kommer vara som grund men troliga framtida 
prisökningar kommer beaktas och grundas på prisutveckligen de senaste åren.  

De energikostnader som kommer i fråga är följande för respektive system samt beskrivs även i 
bilaga 6.12: 

Fjärrvärme  

- Fast årlig kostnad för fjärrvärme  
o 1250 kr 

- Rörlig kostnad för fjärrvärmeenergi 
o 60,5 öre per kWh 

Bergvärmepump 

- Fast årlig kostnad för el 
o 925 kr (20A säkring) 

- Rörlig kostnad för elenergi 
o 133 öre per kWh 
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Vattenburen elvärme 

- Fast årlig kostnad för el 
o 1175 kr (25A säkring) 

- Kostnad för förbrukad elenergi 
o 133 öre per kWh 

Elpriset för en småhuskund består av kostnad för elhandel, elnät, energiskatt och moms. 
(Abrahamsson et al., 2011) 

3.2.3 Antaganden och förutsättningar 

Vid beräkning av totalkostnaden har följande värden använts som grund vid beräkning  

Tabell 16 – Grunddata för beräkningarna 

 
Fjärrvärme Bergvärme vattenburen elvärme 

    ekonomisk livslängd 15år 15år 15år 

kalkylränta nominell 5% 5% 5% 

varav inflation 2 % 
   prisförändring el 4% 4% 4% 

prisförändring fjärrvärme 3% 3% 3% 

grundinvestering 74000 120000 35000 

fast kostnad energi 1250 925 1175 

rörlig kostnad energi 0,605 1,33 1,33 

verkningsgrad 0,97 3,5 1 

förbrukad energi 10 862 10 862 10 862 

årskostnad år 0 8 025 5 052 15 539 
 

Ekonomiska livslängden sätts till 15 år vilket torde vara rimligt eftersom rapporten ovan använde 
det värdet samt trots att tekniska livslängden är längre har det troligen kommit ut bättre system 
inom 15 år att det kan vara svårt att motivera än längre ekonomisk livslängd än 15 eller 20 år.  

Nominella räntan (nr) sätts till 5 % vilket torde vara relativt rimligt i dagens värd. Inflationen 
antas till 2 % av dessa, vilket är riksbankens långsiktiga mål (Sveriges Riksbank, 2012). 

Prisökningen för fjärrvärme antas vara 3 % medan elpriset ökas 4 %. Dessa värden är lägre än 
senaste årens prisökning men det är för att senaste årens prisökning som redogörs för ovan 
innefattar troligen bara de rörliga kostnaderna. De fasta torde inte ändras lika mycket. Därmed 
antas ovannämnda ökning rimlig för summan av fasta ock rörliga energikostnader. Prisökningen 
har varit och kommer troligen vara högre än inflationen. 

Verkningsgrad för fjärrvärme antas vara 0,97 eftersom små, eventuellt försumbara förluster finns. 
Bergvärmepumpen antas till 3,5. Leverantören uppger 4,2 vid temperaturskillnad 0/35 och 3,0 
vid temperaturskillnad 0/50 (NIBE Energy Systems, 2012b). Ett värde mellan dessa antas 
eftersom den högre verkningsgraden torde användas till golvvärme och den lägre till 
tappvarmvattnet eller radiatorer. För elpannan antas elenergin omvandlas till värmeenergi 1:1. 

Underlag för energiförbrukningen kommer vara den beräknade energiförbrukningen för det 
projekterade huset ovan.  
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3.2.4 Totalkostnader och resultat 

Resultat grundförutsättningar 
För grundförutsättningarna ovan blir resultatet för nuvärdesumman och årlig annuitet följande: 

Tabell 17 – Totalkostnad med grundförutsättningar 

 Nuvärdesumman [kr] Årlig Annuitet [kr] 

Fjärrvärme 181 826 17 518 

Bergvärmepump 195 313 18 817 

Vattenburen elvärme 267 852 25 806 

Detta kan antas följa den allmänna uppfattningen samt även författarens personliga uppfattning. 
Fjärrvärme är knappt billigare än bergvärme medan elvärme är betydligt dyrare. 

Resultat halverad ekonomisk livslängd 
Resultatet nedan baseras på grundantagandet fast ekonomisk livslängden är halverad till 8år. 
Detta medför att grundinvesteringen slås ut på kortare tid och därmed blir resultatet följande 

Tabell 18 – Totalkostnad med halverad ekonomisk livslängd 

 Nuvärdesumman [kr] Årlig Annuitet [kr] 

Fjärrvärme 139 711 21 616 

Bergvärmepump 163 777 25 340 

Vattenburen elvärme 170 350 26 357 

Vid en halverad livslängd blir, logiskt sätt, årskostnaden betydligt högre för samtliga system. Det 
slår även hårdast mot bergvärmepumpen med hög grundinvestering och den blir nästan lika 
”dyr” som elvärmen. 

Resultat halverad energiförbrukning 
Resultatet nedan baseras på grundantagandet fast energiförbrukningen är halverad till 5432 kWh. 
Vilket innebär en lägre årlig förbrukning och kostnad enligt nedan 

Tabell 19 – Totalkostnad med halverad energiförbrukning 

 Nuvärdesumman [kr] Årlig Annuitet [kr] 

Fjärrvärme 136 133 13 133 

Bergvärmepump 164 552 15 853 

Vattenburen elvärme 160 187 15 433 

Vid halverad energiförbrukning blir elvärme lönsammare än bergvärme. Detta förklarar även 
varför passivhus inte installerar dyra bergvärmepumpar utan klarar sig med elvärme. 

Resultat av ökad nominell ränta 
Resultatet nedan baseras på grundantagandet fast nominella räntan ökas till 10 %. 

Tabell 20 – Totalkostnad med ökad nominell ränta 

 Nuvärdesumman [kr] Årlig Annuitet [kr] 

Fjärrvärme 153 670 20 204 

Bergvärmepump 174 871 22 991 

Vattenburen elvärme 204 650 26 906 

Vid ökad nominell kalkylränta, vilket innebär att penningvärdet sjunker snabbare, vilket gör en 
dyr investering idag dyrbarare vilket slår mot speciellt bergvärmepumpen med hög 
grundinvestering. 
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4. Diskussion och Resultatanalys 

4.1 Värmesystem till småhus 
Att välja värmessystem är inte lätt när det finns många system och kombinationer av system. I 
detta arbete jämfördes tre system lämpliga för det projekterade huset.  

Innan en investering i ett värmesystem görs måste men ta i beaktande vad som händer i 
framtiden. Både vad gäller pris på energi men även hur utvecklingen ter sig bland solvärmare och 
– fångare samt bättre isolerade hus. Fjärrvärme och framförallt bergvärme kräver stora 
grundinvesteringar som troligen betalas tillbaka på tiotal år. Men om visionen om nollenergihus 
blir verklighet och alternativa energikällor blir bättre kan en bergvärmepump vara en dålig 
investering.  

Generellt ser fjärrvärme ut att vara ett förmånligt alternativ och står sig ekonomiskt sätt bra under 
samtliga förutsättningar med varierade parametrar. Det som slår hårt mot bergvärmen är om 
energiförbrukningen minskar kraftigt alternativt den ekonomiska livslängden minskar kraftigt. Då 
blir vattenburen elvärme mer eller mindre lika förmånligt, eller lika dyrt om så vill. Det som är 
mest realistiskt är då en sänkt energiförbrukning som ständigt förbättras. Redan idag värms 
princippassivhusets upp av endast el vilket bekräftar resultatet ovan.  

En minskad energiförbrukning kräver dock ökad isolering och effektivitet vilket då ger högre 
investeringskostnad och bör beaktas. Ett ”standard” hus idag, likt det projekterade, torde inte ha 
tillräckligt låg energiförbrukning för att vattenburen elvärme ska bli lönsam utan bergvärme, men 
kanske hellre fjärrvärme torde vara ett mer lönsamt system för dessa hus. 

Att sänka energin för uppvärmningen torde vara relativt enkelt för luften genom bara isolera 
mera. Men för tappvarmvattnet behövs spillvärme alternativt solvärme för att värma dessa för att 
minska totala energibehovet. Därför kommer extern energi behövas på kort sikt för ett 
”standard” hus.  

Fördelen med elvärme är om det kommer revolutionerande teknik vad gäller solvärme och 
solenergi som gör det tillräckligt effektivt och till rimlig kostnad att allt fler använder det. Då är 
en låg investeringskostnad att föredra. 

4.2 Småhus 
Vid projekteringen av detta hus valdes att använda beprövade men effektiva material och 
lösningar för att passa en ”vanlig” person. Projekteringen gjordes så BBR:s krav uppfylldes och 
därmed torde huset vara fullt brukbart o det byggs.  

Projektera ett hus i sin helhet kräver stor kunskap om flertalet områden, främst inom teknik och 
ingenjörsmässiga områden men även inom ekonomi som troligen sätter gränser. Vid projektering 
idag utförs mycket med datorprogram om många leverantörer hänvisar till deras programvaror 
för dimensionering. Ovan har handberäkningar till största delen gjorts vilket ger förståelse men 
ökar troligen felmarginalen i resultatet och därmed osäkerhet. 

Det som byggtekniken visar är att vid användandet av vanlig mineralull krävs mer isolering en 
vad författaren förutsåg. Därför ökades isoleringstjockleken från det ursprungliga för att klara 
kraven med viss marginal.  

I BBR finns många krav som bör följas vid projekteringen. Dock uppfylls många krav med sunt 
förnuft och användandet av material och produkter som är vanliga på den svenska marknaden. 

För att småhuset ska vara så effektivt och ”bra” krävs en noggrann projektering och utförandet 
av både byggnadstekniska detaljer samt installationer och dess placering och genomföringar. 
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Oftast torde det kräva mer tid både projekteringsmässigt men även byggnadsmässigt men troligen 
leder det även till ett ”friskare” hus där energianvändningen är låg och därmed fördelaktigt i 
längden.  

4.3 Felkällor och begränsningar 
Beräkningar av kostnader, som vid jämförelsen av energisystemen, medför alltid en viss felrisk 
eftersom framtida värden används vilka inte är förutbestämda. Det system som är mest lämpat 
idag kanske inte är det i morgon, dels p.g.a. osäkerhet i framtida värden men nya effektiva 
lösningar kan dyka upp vilket gör det mera mer lönsamt än det andra.  

Att jämförelsen endast bestod av tre system sätter givetvis en begränsning vilket betyder att det 
mest fördelaktiga systemet i denna jämförelse möjligen inte är det egentligen. Att systemen inte 
tar hänsyn till typ av värmare och distributionssystem spelar också in vilket ökar osäkerheten i 
resultatet. 

Eftersom ekonomin vägde tungt i jämförelsen kan resultatet bli annorlunda om andra värderingar 
tas i anspråk i större grad, exempelvis miljön.  

I beräkningar av energin ingår flera parametrar som är schablonvärden eller medelvärden av 
tidigare studier. Detta medför givetvis att beräkningarna är endast beräkningar och det verkliga 
värdet kan vara annorlunda. Därmed bör man alltid ligga med viss marginal på rätt sida om 
kravet. Mycket av beräkningar görs idag av datorer vilket ger ett mer korrekt värde. 

Källor som används får ses som relativt trovärdiga. Fakta har hämtats bl.a. från literratur, som 
torde vara relativt trovärdiga, kursmaterial, som används flertalet år på högskola, och rapporter 
som är utfärdade av myndigheter. Nivån bör även varit så pass begränsad att tolkningsfel av 
författaren torde vara få i sammanhanget.  

4.4 Vidareanalys 
Att jämföra olika värmesystem kommer pågå fortlöpande. Nya system kommer ut på marknaden 
och byggteknik, värden och värderingar ändras genom tiden. Även djupare jämförelser sker men 
osäkerhet i dessa finns också och skulle något alternativ vara bättre än något annat på alla punkter 
skulle alla investera i sådant system.  

Nya system att få energi ifrån som sol, vind och spillvatten kommer troligen vara till grund för 
framtida studier. I princip finns teknik enligt författarens uppfattning men kostnaderna är för 
höga i förhållande till effektiviteten.  

Projekteringen av ett hus kommer alltid att förnyas i takt med att förutsättningarna förnyas. 
Klimatet blir annorlunda och nya material och byggtekniker utvecklas. Eftersom ett hus livslängd 
är flera årtionden kanske en byggteknik som anses vara fördelaktig idag visar sig ha stora brister 
på lång sikt. Därför är det viktigt med både teoretiska och praktiska tester för att säkerställa dess 
kvalitet och livslängd vilket kräver studier. 
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6. Bilagor 

6.1 Beteckningar, symboler och konstanter 
Beteckningar och symboler förklaras delvis nedan och delvis vid användandet. I beräkningarna i 
arbetet har avrundade värden används, detta medför att vissa belopp diffar en aning eftersom 
exakta värden använts i beräkningarna före insättning. Beteckningar för byggfysik är mestadels 
hämtade från Installationsteknik (Malmström and Mundt, 2008) och för konstruktion hämtade 
från bl.a. Eurokode 5 och EKS8.

BTA – Bruttoyta – 121m2 

BOA –       – Boarea – 102m2 

     – Invändig rumsarea – 96m2 

    – längd [m] 

  – höjd [m] 

     – höjd rum invändig, 2,5m 

cc-avstånd – centrumavstånd 

SFP – Specifik fläkteffekt [kW/(m3/s)] 

  – gravitationskonstant 9,8 m/s2 

  – Värmegenomgångskoefficient 
[W/m2K] 

   – genomsnittligt U-värde 

  – Värmemotstånd [m2K/W] 

         – motstånd mellan golvvärme och 

mark 

            – motstånd mellan golvvärme 

och golvyta 

        – motstånd mellan golvvärme och 

rum 

    – yttre ytövergångsmotstånd 

    – inre ytövergångsmotstånd 

  – värmeledningsförmåga [W/mK] 

    – linjär läckflödeskoefficient [W/mK] 

    – Temperatur golvvärme 

      – Temperatur i mark – 4,1 grader C 

             – Temperatur i rum 

dimensionerande 20 grader C 

         – Temperatur på golvytan under 

inre överångsmotstånd 

         – Temperatur på golvytan under 

inre överångsmotstånd 

    – Temperatur på varmvattnet 

       – DVUT – dimensionerande 

vinterutetemperatur i borlänge -23 grader C 

   – Förändring i temperatur [K] 

             - Gradtimmar korrigerat för 

solvärme 3 grader  

 ̇ – Massflöde [kg/s] 

 ̇  – Massflöde vatten 

 ̇  – Massflöde luft 

 ̇  – Massflöde tilluft 

 ̇– Volymflöde [l/s] 

 ̇  – Volymflöde vatten 

 ̇  – Volymflöde luft 

  – densitet vatten 1000 kg/m3 

  – densitet luft 1,2 kg/m3 

    – specifik värmekapacitet vatten  

4180 J/kgK 

    – specifik värmekapacitet luft  

1010 J/kgK 

     – konstant från diagram för tryckfall 
för olika ventilationskomponenter [-] 
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K – koncentration [ppm] 

   – koncentration efter utsläpp av spårgas 
500ppm 

  – luftomsättning [1/h] 

  – Energi [kWh] [kWh/m2] 

   – Energibehov för uppvärmning och 
ventilation 

   – Energiförlust för transmission, läckluft 
och ventilation 

    – Energi för tappvarmvatten 

       – Energi för intern/personvärme 

     – Energi för FTX-aggregat 

 ̇ – Effekt – Energiflöde [W] [J/s] 

 ̇   – Effekt för golvvärme 

 ̇    – Effekt för rummet 

 ̇     – Värmeflödet från golvvärme till 
mark 

  – effekt per kvadratmeter [W/m2] 

 ̇          – Effektbehov för varje slinga 

  – regnintensitet 0,013 l/sm2 

  – ytkoefficient enligt tabell i BVL 10 [-] 

                    – flöde för regn-och 

dränvatten [l/s] 

  – Ström [A] 

  – Effekt [W] 

  – Spänning [V] 

   – nominell ränta [%] 

   – Nuvärdet av summan [kr] 

  – Annuitet [kr] 

   – Dimensionerande yttre kraft [kN/m] 
[kN] [kN/m2] 

  – Normalkraft [kN] 

    – Tvärkraft [kN] 

  – Moment [Nm] 

   – momenthållfasthet [kPa] 

   – draghållfasthet, parallell med fibrerna 
[kPa] 

   – tryckhållfasthet, parallellt med fibrerna 
[kPa] 

   – skjuvhållfasthet [kPa] 

   – dimensionerande hållfasthet 

   – karaktäristisk hållfasthet 

   – tryckspänning [kPa] 

   – dragspänning [kPa] 

   – böjmomentspänning [kPa] 

  – skjuvspänning [kPa] 

     – Elasticitetsmodul [Gpa] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

6.2 Materialval 

6.2.1 Utredning av taktäckningsmaterial 

Investeringskostnad  
Tabell 21 - Investeringskostnad för taktäckning 

Material Kr/m2 (exkl. 
moms) 

Källa Betyg 

Tegeltakpanna 230 kr Wikells Byggberäkningar Ab (2012b) 3 

Betongtakpanna 150 kr Wikells Byggberäkningar Ab (2012b) 5 

Enkelfalsad plåt 860 kr Wikells Byggberäkningar Ab (2012b) 1 

Relativt stora skillnader mellan materialen som torde ha inverkan vid valet av material. 

Livslängd 
Tabell 22 - Livslängd för taktäckning 

Material Livslängd Källa Betyg 

Tegeltakpanna 50 år Hemgren (1998) 5 

Betongtakpanna 50 år Hemgren (1998) 5 

Enkelfalsad plåt 20-25 år Hemgren (1998) 3 

Väldigt svår att bedöma exakt men överlag kan pannorna sägas ha längre livstid än plåttak 
(Bärtås, 2011). 

Miljö 
Tabell 23 - Miljöaspekt för taktäckning 

Material Miljö (A-D) Källa Betyg 

Tegeltakpanna A Sunda Hus (2012) 5 

Betongtakpanna B Sunda Hus (2012) 4 

Enkelfalsad plåt B Sunda Hus (2012) 4 

En helhetsbedömning utifrån miljöperspektivet. För mer info om kriterier och material 
www.sundahus.se.  

Estetik och känsla 
Tabell 24 - Estetik och känsla för taktäckning 

Material Estetik och känsla Källa Betyg 

Tegeltakpannor Snyggt robust och 
kvalitet 

Wikells 
Byggberäkningar Ab 
(2012b) 

5 

Betongtakpannor Liknar tegel men 
saknar tegelkänslan 

Wikells 
Byggberäkningar Ab 
(2012b) 

4 

Enkelfalsad plåt Varken lika snyggt 
eller samma känsla 

Wikells 
Byggberäkningar Ab 
(2012b) 

2 

Pannor och speciellt tegelpannor är trevligare än plåt på småhus. Tegel har används länge som 
material i takpannor vilket ökar känslan och exklusiviteten för materialet. 

 

 

 

 

http://www.sundahus.se/
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6.2.2 Utredning av golvytskikt i vardagsrum 
 

Miljö 
Tabell 25 - Miljöaspekt för golytskikt 

Material Miljö (A-D) Källa Betyg 

Massivt trä A Sunda Hus (2012) 5 

Lamellparkett B Sunda Hus (2012) 4 

Klinker (svenskt) A Sunda Hus (2012) 5 

En helhetsbedömning utifrån miljöperspektivet. Miljöinverkan av fäst- och fog- och 
underlagsmaterial har inte tagits med i bedömningen. 

Estetik och känsla 
Tabell 26 - Estetik och känsla för golvytskikt 

Material Estetik och känsla Källa Betyg 

Massivt trä Robust, kvalitet och 
genuint 

Egen bedömning 5 

Lamellparkett Snyggt, sämre känsla 
en massivt 

Egen bedömning 4 

Klinker Snyggt men kallt att 
gå på vid avslagen 
golvvärme 

Egen bedömning 2 

Massivt trä och klinker är robusta varur med kvalitet. Dock är klinker inte att föredra när 
golvvärmen är avstängd. Klinker är även hårt material vilket kan vara till nackdel i bl.a. 
barnfamiljer. 

Lämplighet vid golvvärme ingjuten i betong 
Tabell 27 - Lämplighet för golvytskikt vid golvvärme i betong 

Material Lämplighet vid 
golvvärme 

Källa Betyg 

Massivt trä Rörelsebenäget, låg 
värmekonduktivitet 

GBR (2005) 3 

Lamellparkett (14mm, 
ek) 

Rörelsebenäget, dock 
mindre än massivt 

GBR (2005) 4 

Klinker Ej rörelsebenäget, hög 
värmekonduktivitet 

GBR (2005) 5 

Trä rör sig och har högre värmemotstånd än klinker. Rörelsen varierar även från träslag till träslag 
och vissa träslag är mer lämpade än andra för golvvärme (GBR).  

Investeringskostnad  
Tabell 28 - Investeringskostnad för golvytskikt 

Material Kr/m2 (exkl. 
moms) 

Källa Betyg 

Massivt trä (inkl. slip, 
lack) 

633 Wikells Byggberäkningar Ab (2012b) 3 

Lamellparkett 490 kr Wikells Byggberäkningar Ab (2012b) 5 

Klinker 975 kr Wikells Byggberäkningar Ab (2012b) 1 
Relativt stora skillnader mellan materialen som torde ha inverkan vid valet av material. 
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6.2.3 Utredning av fasadbeklädnad 

Investeringskostnad  
Tabell 29 - Investeringskostnad för fasadbeklädnad 

Material Kr/m2 (exkl. 
moms) 

Källa Betyg 

Fasadtegel 883 kr Wikells Byggberäkningar Ab (2012b) 2 

Liggande panel 298 kr Wikells Byggberäkningar Ab (2012b) 5 

Stående panel 421 kr Wikells Byggberäkningar Ab (2012b) 4 

Miljö 
Tabell 30 - Miljöaspekt för fasadbeklädnad 

Material Miljö (A-D) Källa Betyg 

Fasadtegel A Sunda Hus (2012) 5 

Liggande panel B Sunda Hus (2012) 4 

Stående panel B Sunda Hus (2012) 4 

En helhetsbedömning utifrån miljöperspektivet. För mer info om kriterier och material 
www.sundahus.se. Miljöinverkan av färgskikt etc. har inte tagits med i bedömningen.  

Fukt- och regnskydd 
Tabell 31 - Fasadbeklädnaders fukt- och regnskydd 

Material Lämplighet vid 
golvvärme 

Källa Betyg 

Fasadtegel Bra skydd, leder bort 
vattnet bra vid rätt 
urförande 

(Nevander and 
Elmarsson, 1994) 

4 

Liggande panel Vattnet kan rinna åt sidan 
i skarvar och samlas vid 
fönsteranslutning 

(Nevander and 
Elmarsson, 1994) 

3 

Stående panel Bra vattenavrinning, 
tillräcklig luftning bakom 
lockläkt. 

(Nevander and 
Elmarsson, 1994) 

4 

Bedömningen förutsätter att konstruktionen görs enligt tvåstegstätningsprincipen. Detta innebär 
att samtliga material är väl lämpade som fukt- och regnskydd. Dock finns små skillnader som 
speglar sig i betyget. 

Estetik och känsla 
Tabell 32 - Estetik och känsla för fasadbeklädnader 

Material Estetik och känsla Källa Betyg 

Fasadtegel Hårt,  Egen bedömning 2 

Liggande panel Mjukt, vackert Egen bedömning 4 

Stående panel Mjukt, vackert, 
stilfullt 

Egen bedömning 5 

Subjektiva bedömningen är att träpanel generellt passar bättre på ett småhus eftersom det ger ett 
mjukare intryck. Stående panel upplevs stilfullare enligt subjektiv åsikt. 

 

 

 

http://www.sundahus.se/


51 
 

6.3 Dimensionering av golvvärme 
Effektbehovet för golvvärmen beräknas enligt 

 ̇    ̇     ̇      ̇       ̇     

Där rummets effektbehov beräknas nedan i bilaga 6.10.  

Vilket blir motsvarande för varje kvadratmeter 

               

  definieras enligt 

  
 

 
         

Detta ger följande 

      
 

        
 (         )     

 

  
 

Vilket ger följande effektbehov för golvvärmen då en golvvärmetemperatur på 28 grader antas. 

Tabell 33 - Golvvärmeeffekten 

Rum      [W/K]       [W/K]     [W/m2]  ̇   [W] 

Sovrum 1 21,1 3,0 24,1 344 

Sovrum 2 18,8 3,0 21,7 217 

Badrum 19,3 3,0 22,3 201 

Driftsrum 28,8 3,0 31,7 213 

Arbetsrum 29,9 3,0 32,9 122 

korridor 10,1 3,0 13,0 137 

hall 46,8 3,0 49,8 263 

kök 26,1 3,0 29,1 598 

Vardagsrum 31,2 3,0 34,2 746 
Summa    2840 
 

Effekten till korridor avges genom slingor till arbetsrum och vardagsrum och vardagsrumsslingar 
delas i två blir slingeffekterna annorlunda men totala blir samma, visas i tabell 34 nedan. 

Eftersom temperaturfall på 3 grader kan accepteras, beräknas flödet ur följande ekvation, 
redovisas i tabell 34. 

 ̇           ̇          ̇            

Tryckfallet per meter i slingorna framgår av tryckfallsnomogram för PEX-rör och baseras på 
flödet och rördiameter och korrektionsfaktor för golvvärmetemperaturen 28 grader (Uponor 
VVS, 2007). Tryckfallet per meter samt totala rörtryckfallet framgår av tabell 34 nedan.  

Längsta slinga får högst tryckfall och därmed ställs styrdonet för den slingan helt öppen 5 varv, 
vilket ger ett fördelartryckfall på 2,5kPa enligt tryckfallsnomogram för fördelare. Resterande 
slingor ställs in så dess totala tryckfall blir samma som längsta slingans, vilken är markerad i tabell 
34 nedan. 
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Ovanstående sammanfattas i tabell nedan 

Tabell 34 – Tryckfall och flöde för respektive slinga 

Slinga  ̇         

 [W] 

 ̇  [l/s] Sling-
längd 
[m] 

Tryckfal
l per 
meter 
[Pa] 

Tryckfal
l i rör 
[kPa] 

Tryckfal
l i 
fördela-
re [kPa] 

Totalt 
tryckfal
l 
rör+för
d [kPa] 

Antal 
varv 
öppna 
fördelar
e 

1 – Sovrum 1 344 0,028 59 25 1,48 5,97 7,45 2,5 
2 – Sovrum 2 217 0,018 39 14 0,53 6,92 7,45 1,8 
3 – Badrum 201 0,016 29 11 0,33 7,12 7,45 1,5 
4 – 
Driftsrum  213 0,017 18 11 0,21 7,25 7,45 1,5 
5 – 
Arbetsrum  190 0,015 33 11 0,38 7,08 7,45 1,4 
6 – Hall  263 0,021 21  0,31 7,14 7,45 1,8 
7 – Kök  598 0,049 79 15 4,95 2,5 7,45 5,0 
8 – 
Vardagsrum 
s1 407 0,033 64 63 2,04 5,41 7,45 2,7 
9 – 
Vardagsrum 
s2 407 0,033 63 32 2,01 5,44 7,45 2,7 
Totalt/max 2840 0,231     7,45  
 

Yttemperaturen direkt på golvytan fås genom  

    
 

           
 (            ) 

Vilket redovisas i tabell i text. 

Innetemperaturen skulle kunna beräknas enligt formeln 

    
 

       
 (        ) 

Där värmemotståndet för utövergångskoefficienten är i princip den okända.  

Nuförtiden kan flödet, temperatur och strypning ställas in mer eller mindre automatiskt 
alternativt beräknas genom datorprogram relativt enkelt. 

 

6.4 Ventilationsdimensionering 
Erforderligt luftflöde beräknas utifrån BBR10 och krav i BBR19 med 0,35 l/sm2. Takhöjd är 
2,5m. 
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Tabell 35 – Beräknat till- och frånluftsflöde 

Rum Enligt BBR 2002  Korrigerat för 0,35 l/sm2 för huset 

 Tilluftflöde [l/s] Frånluftflöde 
[l/s] 

Tilluft flöde [l/s] Frånluftflöde 
[l/s] 

Sovrum 1 8,0  10  
Sovrum 2 8,0  10  
Badrum  13,3  15 
Driftsrum  2,2  6 
Arbetsrum 1,2  2  
Korridor     
Hall     
Kök  10,0  13 
Vardagsrum 7,4  12  
     
Totalt 24,5 25,5 34 34 
 

För hela huset blir det 

                

        
 

  

    
             

Ventilationskanalernas dragning framgår av princip i figur 10 samt på planritning i bilaga 6.15.  

6.4.1 Dimensionering av tilluft 
Dimensionering av rördimensioner och fläkteffekt utgår från tryckfallsberäkningar för respektive 
slinga, börjar därmed med den slinga med högst tryckfall, den till sovrummet. Tryckfallet 
beräknas för respektive delslinga genom 

                                                                          
                 

Figur 10 – Principskiss över ledning och böjar etc. för ventilationskanaler 
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Rörtryckfall och engångstryckfall hämtas ur material till kursen.  

Flöde är de summerade tilluft/frånluft enligt tabell ovan i ledningen. Nedan definieras övriga 
variabler. 

          
     

         
 

      
             

 
 

Tryckfall per meter får ur diagram för strömningsmotstånd för cirkulära kanaler. 
Strömningsmotstånd Zeta för böjar, t-avstick, t-tillstick och övergångar fås ur respektive diagram. 
Samtliga i utdelat material för kursen. 

Sovrum, ledning med högst tryckfall 
Tabell 36 – Dimensionering av kanaler samt ledningstryckfall för sovrum 

Ledning 
nr 

Anslutning Diameter 
[m] 

Flöde 
[m3/s] 

Hastighet 
[m/s] 

Lednings-
längd [m] 

Tryck 
[Pa] 

Tryckfall 
per 
meter 
[Pa/m] 

Tryckfall 
pga 
rörlängd 
[Pa]  

1 10 0,1 0,01 1,3 1,5 1,0 0,3 0,5 
2 10 0,1 0,024 3,1 0,9 5,6 1,5 1,4 
3 12 0,12 0,024 2,1 0 2,7 0,6 0,0 
4 12 0,12 0,034 3,0 11,9 5,4 1,2 13,7 
 

Fortsättning av tabell, tryckfall över tilluftsdon antas till 50Pa.  

Engångstryckfall baseras på  

                                               

Eller 

                                                  

 

Tabell 37 – Engångstryckfall och totalt  tryckfall för sovrum 

Ledning 
nr 

Engångstryckfall 
Typ 

Engångstryckfall Summa 
engångstryckfall 
[Pa] 

Totalt 
tryckfall i 
slinga [Pa] 

Ackumulerat 
tryckfall [Pa] 

1 TD+90Böj+T-
avstick 

           
          5,40 55,9 55,9 

2 Övergång 100-
120 

             

 
 0,42 1,8 57,6 

3 T-avstick          0,27 0,3 57,9 
4 3st 90Böj            6,35 20,0 77,9 
 

Maximalt tryckfall för en tilluftslinga från aggregatet blir därmed 77,9 Pa vilket även bör uppnås 
på resterande slingor med hjälp av extra dontryckfall. 



55 
 

Beräkningar görs liknande för följande rum med tilluftsdon fast med hänsyn att tryckförlust i 
gemensamma ledningar redan är beräknade 

Vardagsrum 
Tabell 38 - Dimensionering av kanaler samt ledningstryckfall för vardagsrum 

Ledning 
nr 

Anslutning Diameter 
[m] 

Flöde 
[m3/s] 

Hastighet 
[m/s] 

Lednings-
längd [m] 

Tryck 
[Pa] 

Tryckfall 
per 
meter 
[Pa/m] 

Tryckfall 
pga 
rörlängd 
[Pa]  

5 10 0,1 0,012 1,5 2,2 1,4 0,4 0,9 
6 10 0,1 0,014 1,8 1,9 1,9 0,7 1,2 
 

Tabell 39 - Engångstryckfall och totalt tryckfall för vardagsrum 

Ledning 
nr 

Engångstryckfall 
Typ 

Engångstryckfall Summa 
engångstryckfall 
[Pa] 

Totalt 
tryckfall i 
slinga [Pa] 

Ackumulerat 
tryckfall [Pa] 

5 TD+90Böj+T-
avstick 

           
          50,7 51,6 51,6 

6 T-avstick     
               0,5 1,7 53,3 

 

Tryckförluster ledning 2-4 enligt ovan 22,1Pa 
Tryckförluster ledning 5-6 enligt ovan 53,3Pa 
Strypning vid don/spjäll  2,5Pa 
Totalt tryckfall ledning till vardagsrum 77,9Pa  

Arbetsrum 
Tabell 40 - Dimensionering av kanaler samt ledningstryckfall för arbetsrum 

Ledning 
nr 

Anslutning Diameter 
[m] 

Flöde 
[m3/s] 

Hastighet 
[m/s] 

Lednings-
längd [m] 

Tryck 
[Pa] 

Tryckfall 
per 
meter 
[Pa/m] 

Tryckfall 
pga 
rörlängd 
[Pa]  

7 10 0,1 0,002 0,3 0,3 0,04 0,01 0,003 
 

Tabell 41 - Engångstryckfall och totalt tryckfall för arbetsrum 

Ledning 
nr 

Engångstryckfall 
Typ 

Engångstryckfall Summa 
engångstryckfall 
[Pa] 

Totalt 
tryckfall i 
slinga [Pa] 

Ackumulerat 
tryckfall [Pa] 

7 TD+T-avstick        
               51,9 51,9 51,9 

 

Tryckförluster ledning 2-4 enligt ovan 22,1Pa 
Tryckförluster ledning 6 enligt ovan 1,7Pa 
Tryckförluster ledning 7 enligt ovan 51,9Pa 
Strypning vid don/spjäll  2,3Pa 
Totalt tryckfall ledning till arbetsrum 77,9Pa 
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Sovrum 2 
Tabell 42 - Dimensionering av kanaler samt ledningstryckfall för sovrum 2 

Ledning 
nr 

Anslutning Diameter 
[m] 

Flöde 
[m3/s] 

Hastighet 
[m/s] 

Lednings-
längd [m] 

Tryck 
[Pa] 

Tryckfall 
per 
meter 
[Pa/m] 

Tryckfall 
pga 
rörlängd 
[Pa]  

8 10 0,1 0,01 1,3 1,5 1,0 0,3 0,5 
9 12 0,12 0,01 0,9 0 0,5 0,2 0,0 
 

Tabell 43 - Engångstryckfall och totalt tryckfall för sovrum 2 

Ledning 
nr 

Engångstryckfall Typ Engångstryckfall Summa 
engångstryckfall 
[Pa] 

Totalt 
tryckfall 
i slinga 
[Pa] 

Ackumulerat 
tryckfall [Pa] 

8 TD+90Böj+Övergång 
100-120 

           
    

 
       

 
 51,0 51,5 51,6 

9 T-avstick    
               4,9 4,9 56,4 

 

Tryckförluster ledning 4 enligt ovan 20,0Pa 
Tryckförluster ledning 8-9 enligt ovan 56,4Pa 
Strypning vid don/spjäll  1,5Pa 
Totalt tryckfall ledning till vardagsrum 77,9Pa 

Tilluft totalt tryckfall 
Tryckfall in och ut år aggregatet antas vara med i tillverkarens beräkningar för tillgängligt tryck. 
Tryckfall för tilluftsgaller antas till 50 Pa. 

Totala tryckfallet för tilluften blir därmed 

              

Enligt diagram, bifogas, från tillverkaren fås med hänsyn till trycket 128Pa och tilluftflöde på 
34l/s att tilluftfläkten bör vara inställd på ca 65% av total effekt. 

6.4.2 Dimensionering av frånluft 
Frånluftsdimensionering beräknas i princip på samma sätt som tilluften. 

Kök, ledning med högst tryckfall 
Tabell 44 - Dimensionering av kanaler samt ledningstryckfall för kök 

Ledning 
nr 

Anslutning Diameter 
[m] 

Flöde 
[m3/s] 

Hastighet 
[m/s] 

Lednings-
längd [m] 

Tryck 
[Pa] 

Tryckfall 
per 
meter 
[Pa/m] 

Tryckfall 
pga 
rörlängd 
[Pa]  

1 10 0,1 0,013 1,7 6,5 1,6 0,5 3,3 
2 10 0,1 0,028 3,6 2,7 7,6 2,0 5,4 
3 12 0,12 0,028 2,5 0 3,7 0,8 0,0 
4 12 0,12 0,034 3,0 2,7 5,4 1,2 3,1 
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Fortsättning av tabell, tryckfall över frånluftsdon antas till 80Pa.  

Tabell 45 - Engångstryckfall och totalt tryckfall för kök 

Ledning 
nr 

Engångstryckfall 
Typ 

Engångstryckfall Summa 
engångstryckfall 
[Pa] 

Totalt 
tryckfall i 
slinga 
[Pa] 

Ackumulerat 
tryckfall [Pa] 

1 FD+90Böj+T-
tillstick 

           
          85,0 88,2 88,2 

2 90Böj+Övergång 
100-120 

        

 
              

 
 3,6 9,0 97,3 

3 T-tillstick          1,9 1,9 99,2 
4 90Böj          2,1 5,2 104,4 
 

Maximalt tryckfall för en frånluftslinga från aggregatet blir därmed 104,4 Pa vilket även bör 
uppnås på resterande slingor med hjälp av extra dontryckfall. 

Beräkningar görs liknande för följande rum med frånluftsdon fast med hänsyn av att tryckförlust 
i gemensamma ledningar redan är beräknade 

Badrum 
Tabell 46 - Dimensionering av kanaler samt ledningstryckfall för badrum 

Ledning 
nr 

Anslutning Diameter 
[m] 

Flöde 
[m3/s] 

Hastighet 
[m/s] 

Lednings-
längd [m] 

Tryck 
[Pa] 

Tryckfall 
per 
meter 
[Pa/m] 

Tryckfall 
pga 
rörlängd 
[Pa]  

5 10 0,1 0,015 1,9 0,3 2,2 0,8 0,2 
 

Tabell 47 - Engångstryckfall och totalt tryckfall för badrum 

Ledning 
nr 

Engångstryckfall 
Typ 

Engångstryckfall Summa 
engångstryckfall 
[Pa] 

Totalt 
tryckfall i 
slinga [Pa] 

Ackumulerat 
tryckfall [Pa] 

5 FD+T-tillstick        
               81,9 82,1 82,1 

 

Tryckförluster ledning 2-4 enligt ovan 16,2Pa 
Tryckförluster ledning 5 enligt ovan 82,1Pa 
Strypning vid don/spjäll  6,1Pa 
Totalt tryckfall ledning till badrum 104,4Pa  
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Driftsrum 
Tabell 48 - Dimensionering av kanaler samt ledningstryckfall för driftsrum 

Ledning 
nr 

Anslutning Diameter 
[m] 

Flöde 
[m3/s] 

Hastighet 
[m/s] 

Lednings-
längd [m] 

Tryck 
[Pa] 

Tryckfall 
per 
meter 
[Pa/m] 

Tryckfall 
pga 
rörlängd 
[Pa]  

6 10 0,1 0,006 0,8 1,3 0,4 0,2 0,2 
7 12 0,12 0,006 0,5 0 0,2 0,1 0 
 

Tabell 49 - Engångstryckfall och totalt tryckfall för badrum 

Lednin
g nr 

Engångstryckfall Typ Engångstryckfall Summa 
engångstryckfa
ll [Pa] 

Totalt 
tryckfal
l i 
slinga 
[Pa] 

Ackumulera
t tryckfall 
[Pa] 

6 FD+90Böj+Övergån
g 100-120 

           

 
              

 
 80,2 80,4 80,4 

7 T-tillstick -0,4*5,4(ledning4) -2,2 -2,2 78,3 
 

Tryckförluster ledning 4 enligt ovan 5,2Pa 
Tryckförluster ledning 6-7 enligt ovan 78,3Pa 
Strypning vid don/spjäll  20,9Pa 
Totalt tryckfall ledning till driftsrum 104,4Pa 

Frånluft totalt tryckfall 
Tryckfall in och ut för aggregatet antas vara med i tillverkarens beräkningar för tillgängligt tryck. 
Tryckfall för frånluftshuv antas till 20 Pa. 

Totala tryckfallet för frånluften blir därmed 

               

Enligt diagram, bifogas, från tillverkaren fås med hänsyn till trycket 125Pa och tilluftflöde på 
34l/s att frånluftfläkten bör vara inställd på ca 65% av total effekt. 

6.4.3 Inställning av aggregat 

Både tilluftsfläkten och frånluftsfläkten går på ca 65% effekt. Enligt diagram, bifogas, från 
leverantör för aktuellt aggregat innebär det en total effektförbrukning för fläktarna på 65W 

Årlig energiförbrukning blir därmed 

                  

Vilket blir per kvadratmeter 

   

   
     

   

  
 

Specifika fläkteffekten blir 
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6.4.4 Kontroll av luftflöde 
Som spårämne kan lustgas användas. Koncentrationen beräknas utifrån följande samband: 

    

     
      

Där 

  
         

         
 

         

         
 

             

        
            

Eftersom koncentrationen av lustgas i princip är obefintlig i uteluft kan   -termen sättas lika med 

noll. Därmed förenklas sambandet till 

 

  
      

Koncentrationen vid en viss tid bör då vara följande för att luftomsättningen för huset ska vara 
uppfylld, 

                                            

                                        

                                         

Är koncentrationen högre är luftflödet för huset för lågt. 

6.5 Dimensionering av tappvatten 
Normflöden är hämtade ur BBR. Beräkningen av sannolika flöden är hämtade ur BVL10 
(Granroth and Matsson, 2008), lämplig dimension likaså. Tryckfall för ledningarna är hämtade ur 
Uponor VVS-handboken (Uponor VVS, 2012c).  

Tryckfall för munstycken är hämtade från FM Mattssons sortiment. 

- Tryckfall för duschblandare antas till 100kPa. 
- Tryckfall för tvättställsblandare antas till 190kPa 
- Tryckfall för diskbänk antas till 210kPa  

Tryckfall för WC, diskmaskin och tvättmaskin antas inte vara lika stort och därmed bör det 
inte kontrolleras 

Dessa ingår i det totala tryckfallet nedan för respektive del. 

 

 



60 
 

Tappvarmvatten 
Tabell 50 – Dimensionering av tappvarmvattenledningarna inkl. tryckfall 

Ledning Typ av 
ledning 

Normfl
öde 
[l/s] 

Sannolikt 
flöde [l/s] 

Ytterdimensio
n på PEX-
ledning exkl. 
skyddsrör 
[mm] 

Lednings
-längd 
[m] 

Tryckfal
l per 
meter 
[kPa/m] 

Totalt 
tryckfall 
inkl. 
munstyck
e [kPa] 

Diskbän
k koppling 0,2 0,2 15x2,5 9 7 273 
Tvättställ
, badrum koppling 0,2 0,2 15x2,5 6 7 232 
Dusch koppling 0,2 0,2 15x2,5 4 7 128 
Tvättställ
, 
driftsrum koppling 0,2 0,2 15x2,5 3 7 211 
Till 
fördelare
n 

 0,8 0,35     

 

Tappkallvatten 
Tabell 51 - Dimensionering av tappkallvattenledningarna inkl. tryckfall 

Ledning Typ av 
ledning 

Normflöd
e [l/s] 

Sannolik
t flöde 
[l/s] 

Ytterdimensio
n på PEX-
ledning exkl. 
skyddsrör 
[mm] 

Lednings
-längd 
[m] 

Tryckfal
l per 
meter 
[kPa/m
] 

Totalt 
tryckfall 
inkl. 
munstyck
e [kPa] 

Diskmaski
n (DM) 

kopplin
g 0,2 0,2 15x2,5 2 7  

Diskbänk  0,2 0,2 15x2,5  7  
Tvättställ, 
badrum 

kopplin
g 0,2 0,2 15x2,5 6 7 232 

Dusch kopplin
g 0,2 0,2 15x2,5 4 7 128 

Tvättställ, 
driftsrum 

kopplin
g 0,2 0,2 15x2,5 3 7 211 

WC kopplin
g 0,1 0,1 15x2,5 7 1,8 

 

Tvätt-
maskin 

kopplin
g 0,2 0,2 15x2,5 5 7 

 

DM+Disk
-bänk 

kopplin
g 0,4 0,3 18x2,5 9 3,9 

245 

Till 
fördelaren 

 
1,3 0,4 
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Maximalt tryckfall på 273 kPa fås för 
tappvarmvattenledningen till diskbänken i köket. 

Totala normflödet uppgår till  

                

Dock kan det summerade normflödet till ett småhus, 
enligt BVL10, reduceras ner till  

                                     
                         
         

Detta ger enligt tabell i BVL10 ett sannolikt flöde på 0,45 
l/s 

Enligt diagram i BVL bör därmed servisledningen av 
plast ha invändig diameter på 20mm. Eftersom minsta 
servisledning av PEM brukar vara PEM32 används det, 
vars invändiga diameter är 26,2 (VVS Företagen, 2011). 

Tryckfallet för servisledningen blir därmed enligt samma diagram knappt 1000Pa/m. För en 
servisledning på tomt på ungefär 70m innebär det ett tryckfall på 

      

 
           

Därtill finns en höjdskillnad från frostfritt djup i tomtgräns på 2,3m till huset på ca 10,3m. Detta 
ger tryckfall på grund av höjdskillnaden på 

                  

Maximala totala tryckfallet från tomtgräns till tappställe blir därmed 

                   

Tillgängligt tryck antas till 550kPa i tomtgräns vilket gör att trycket räcker. 

6.6 Dimensionering av spill- och dagvatten. 

Spillvatten 
Spillvatten dimensioneras efter metod i BVL 10.  

Normflöden för spillvatten är från tabell 5:1 i BVL 10, men skall enligt BBR 6:641 kunna uppta 
minst 150% av de samlade normflödena för tappvatten. Spillvattensystemets uppbyggnad visas i 
figur x.x. samt redovsisas på planritning i bilaga. 

 

Nedan dimensioneras oluftade anslutningsledningarna för angivet normflöde enligt tabell 5:2 i 
BVL10. Oluftade samlingsledningarna dimensioneras enligt summerade normflöde enligt tabell 
5:3 i BVL10. Enda ledningen som är luftad är ledning ut till kommunala avloppet, vilken 
dimensioneras enligt figur 5:2 i BVL10. Samlingsledning bör ha minst samma dimension som 
ledningen före. 

Figur 11 – Princip av spillvattensystemets 
uppbyggnad 
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Erforderligt fall för oluftad ledning anges inte någonstand utan endast att det bör vara fall. Enligt 
Kempe (Kempe, 2012) är ett fall på 15 ‰ lagom för oluftad ledning. 

Beräkningarna för dimensionering är få, utan resultatet fås genom avläsning i tabeller. Nedan har 
resultatet sammanställts.  

Tabell 52 – Ledningsdimension, flöde och fall för spillvattenledningarna 

Ledning Typ av 
ledning 

Summerat 
Normflöd
e [l/s] 

Luftad
/ 
Olufta
d 

Dimension 
(rörbeteckning
) [mm] 

Dimension 
(rörbeteckning
) korrigerad 
för standard 
[mm] 

Fall 
[‰
] 

Diskmaskin (DM) anslutnin
g 0,6 oluftad 

(40) - - 

Diskbänk (DB) anslutnin
g 0,6 oluftad 

(40) - - 

Tvättställ Badrum 
(TB) 

anslutnin
g 0,6 oluftad 40 50 15 

WC anslutnin
g 1,8 oluftad 100 110 15 

Golvbrunn Badrum 
(GbB) 

anslutnin
g 1,5 oluftad 75 75 15 

Tvättmaskin (TM) anslutnin
g 0,6 oluftad 40 50 15 

Tvättställ Driftsrum 
(TD) 

anslutnin
g 0,6 oluftad 40 50 15 

Golvbrunn 
Driftsrum (GbD) 

anslutnin
g 1,5 oluftad 75 75 15 

DM+DB samling 1,2 oluftad 50 50 15 
DM+DB+TD samling 1,8 oluftad 75 75 15 
TB+WC samling 2,4 oluftad 75 110 15 
TB+WC+GbB samling 3,9 oluftad 100 110 15 
TB+WC+GbB+TM samling 4,5 oluftad 100 110 15 
DM+DB+TD+Gb
D samling 3,3 oluftad 100 110 15 
Allt samling 7,8 luftad 85 110 10 
 

Luftningsledningen ska enligt BVL10 tabell 5:4 då normflödet är större än 5 och DUT är mindre 
än -18 grader vara 100mm i kallt utrymme och i varmt 75. Rörbeteckning blir därmed 110 ovan 
vind och 75 under bjälklag.  

Dag- och dränvatten 
Ifall dagvattnet och dränvattnet samlas upp i samma ledning skulle dimensionerande flödet bli 
följande 
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Där regnintensitet   och övriga värden är hämtade från BVL10. Dimensionen för beräknat flöde 
blir enligt figur 5.7 i BVL 10, 100mm och fallet 12 ‰, vilket ger standarddimensionsbeteckning 
110. 

6.7 Beräkning av eleffektbehovet och huvudsäkring 
Gruppförteckning över säkringsgrupper samt effektbehov 

Tabell 53 - Gruppförteckning samt effektbehov och ledningsarea 

Grupp nr Anslutningar Säkring Ledningsarea 
[mm2] 

Effektbehov 
[kW] 

1 Spis 16 2,5 10 

2 FTX-system 10 1,5 0,25 

3 TM 10 1,5 2,2 

4 TT 10 1,5 2,2 

5 Frys 10 1,5 0,11 

6 Kyl 10 1,5 0,1 

7 DM 10 1,5 1,7 

8 Spisfläkt 10 1,5 0,1 

9 Driftrum inkl. VVX 10 1,5 0,2 

10 Sovrum Uttag 10 1,5  

11 
Sovrum Belysning, 
Badrum 10 1,5  

12 
Arbetsrum, 
Korridor, Hall 10 1,5  

13 Kök, Vardagsrum 10 1,5  
 

Total effekt blir därmed  16,9 kW 

Samlingskoefficient   0,7 

Beräknad effekt  11,8 kW 

Spänning   0,4 kV 

Ström  

  
 

  √ 
 

    

    √ 
     

Säkring enligt SS 424 14 24, 
tabell Märkström/Minsta strömvärde 16A 

Högre säkring väljs enligt rekommendation 

Huvudsäkring blir därmed 20 A  
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6.8 U-värdes beräkningar 
U-värdesberäkning för vägg

Yttervägg homogen

Yttre värmeövergångsmotstånd, inkl luftspalt och panel

Rse 0.13

Isover fasadskiva P31

d 0.05  0.031 Rfasadskiva
d


1.613

OSB-skiva

d 0.011  0.14 Rosb
d


0.079

Gips-skiva 

d 0.013  0.25 Rgips
d


0.052

Inre övergångsmotsstånd

Rsi 0.13

Rhomogen Rse Rfasadskiva Rosb Rgips Rsi 2.003

Yttervägg regel+isolering

iso 0.033 trä 0.14 d1 0.22 d2 0.07

andelträ 0.12 andeliso 0.88

trä1-trä2 area1 andelträ andelträ 0.014 Rträträ
d1

trä

d2

trä
 2.071

Rtot1 Rträträ Rhomogen

Rträiso
d1

trä

d2

iso
 3.693

trä1-iso2 area2 andelträ andeliso 0.106

Rtot2 Rträiso Rhomogen

Risoträ
d1

iso

d2

trä
 7.167

trä2-iso1 area3 andelträ andeliso 0.106

Rtot3 Risoträ Rhomogen

Risoiso
d1

iso

d2

iso
 8.788

iso1-iso2 area4 andeliso andeliso 0.774

Rtot4 Risoiso Rhomogen

Viktat U-värde

enligt U-värdes-

metoden

Utotu
area1

Rtot1

area2

Rtot2


area3

Rtot3


area4

Rtot4
 0.105

Rtotu
1

Utotu
9.492

Vägt ?-värde vägt andelträ trä andeliso iso 0.046

Rvägt
d1

vägt

d2

vägt
 6.326

Rtot Rvägt Rhomogen 8.33

Medelvärde

av metoderna
Uvägg

1

Rtotu Rtot( )

2









0.112
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U-värdesberäkning för bjälklag

Yttervägg homogen

Yttre värmeövergångsmotstånd

Rse 0.04

Uteluftventi lerad vind (Fukthandboken s 35)

Rvind 0.2

Lösull Isover inusafe 500mm -5%sättning

medräknat i  lamda-värdet

d 0.3  0.042 Rlös300
d


7.143

Takgips-skiva 

d 0.0125  0.25 Rgips
d


0.05

Inre övergångsmotsstånd

Rsi 0.1

Rhomogen Rse Rvind Rlös300 Rgips Rsi 7.533

regelavstånd cc600 ger 12%reglar

regelavstånd cc1200 ger 5%reglar

iso 0.033 trä 0.14 d1 0.2 d2 0.045 lös 0.042

andelträtak 0.05 andelisolös 0.95 andelträregel 0.12 andeliso 0.88

trä1-trä2 area1 andelträtak andelträregel 6 10
3

 Rträträ
d1

trä

d2

trä
 1.75

Rtot1 Rträträ Rhomogen

Rträiso
d1

trä

d2

iso
 2.792

trä1-iso2 area2 andelträtak andeliso 0.044

Rtot2 Rträiso Rhomogen

Risoträ
d1

lös

d2

trä
 5.083

trä2-iso1 area3 andelträregel andelisolös 0.114

Rtot3 Risoträ Rhomogen

Risoiso
d1

lös

d2

iso
 6.126

iso1-iso2 area4 andelisolös andeliso 0.836

Rtot4 Risoiso Rhomogen

Viktat U-värde

enligt U-värdes-

metoden

Utotu
area1

Rtot1

area2

Rtot2


area3

Rtot3


area4

Rtot4
 0.075

Rtotu
1

Utotu
13.306

Vägt Lambda-värde

vägt1 andelträtak trä andelisolös lös 0.047

vägt2 andelträregel trä andeliso iso 0.046

Rvägt
d1

vägt1

d2

vägt2
 5.246
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Rtot Rvägt Rhomogen 12.779

Medelvärde

av metoderna
Ubjälk

1

Rtotu Rtot( )

2









0.077

U-värdesberäkningar för grund enligt Isolerguiden 06

Antar morän under plattan

Ytskikt, baserat på trä

d 0.014  0.14 Rträ
d


0.1

Betong

d 0.1  1.7 Rbetong
d


0.059

Styrolit

d 0.2  0.038 Rstyrolit
d


5.263

Styrofoam

d 0.1  0.036 Rstyrofoam
d


2.778

Rgrund1 Rbetong Rstyrolit Rstyrofoam Rträ 8.2

Morän

morän 2

Husets Perimeter

P 10.226 2 11.126 2 42.704

Bjälklagets area

A 8.767 10.226 2.348 5.246 101.969

Karaktäristisk längd

B 2
A

P
 4.776

Ytterväggens tjocklek

w 0.05 0.22 0.07 0.34

Rse 0.04 Rsi 0.17

Ekvivalent marktjocklek

dt w morän Rsi Rgrund1 Rse( ) 17.16

Ugrund
morän

0.457 B dt
0.103

Fönster

Afönster 1.01 1.31 1.323 Ufönster 1

Dörr

Adörr 1.01 2.01 2.03 Udörr 1
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6.9 Köldbryggor 
En linjär köldbrygg beräknas dels utifrån princip i Isolerguiden Bygg 06 (Anderlind and Stadler, 
2012) och dels utifrån datorprogrammet Comsol Myltiphysics. 

I energi- och effektberäkningarna baseras köldbryggan utifrån värdet som fås vid beräkning 
utifrån Isolerguiden Bygg 06 eftersom detta värde beräknades inledningsvis. 

Köldbryggan som beräknas är anslutning yttervägg och bjälklag.  

6.9.1 Beräkning enligt Isolerguiden Bygg 06 

För att beräkna köldbrygga enligt typ F7, anslutning yttervägg i trä med takbjälklag i trä, i 
Isolerguiden Bygg 06 är formeln följande 

                                       
                  

         

      (
   

   
)
  

            (
   

   
)
  

             (
   

   
)
   

      
 

   
  

                                                                       

Där, enligt figur 12, 

                                                
                                               
                                                 
                                
                               

 

 

 

 

 

 

 

6.9.2 Köldbrygga enligt simulering Comsol Multiphysics 
Värmeflödet beräknas för princip enligt referensfallet i figur 12. Detaljen byggs sedan upp i 
Comsol Multiphysics där en simulering görs för att få verkligt värmeflöde. Differensen mellan dessa 
blir köldbryggan.  

Berekning för referensfallet 
Beräkning görs för referensfallet enligt nedan med viss förenkling för övergångsmotstånden 
jämfört med de verkliga U-värdena ovan. 

             
    

     
 

    

     
 

     

    
 

     

    
           

    

 
 

Figur 12 - Beräkningsmodell enligt Isolerguiden 
Bygg 06 (Anderlind and Stadler, 2012) 
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Beräkning i Comsol Multiphysics 
Beräkning med program för anslutning yttervägg-bjälklag ger ett värmeflöde på 

 ̇           
 

 
 

Simuleringen och temperaturfördelning framgår av figur 13 nedan 

 

Figur 13 – Simulering i Comsol Multiphysics, temperaturfördelning visas där utsidan har temperatur 293K och insidan har 313K. 

 

Köldbrygga 
Köldbryggan blir därmed enligt nedan 

    
 ̇        ̇        

  
      

 

   
 

Detta är relativt rimligt men har inte tagits med i beräkningarna för effekt och energi. Detta värde 
är dock större än det beräknade ovan. Kan kanske bero på att undersökt yta är för liten.  
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6.10 Effekt- och energiberäkningar 

6.10.1 Effektberäkningar 
Först beräknas effektbehovet för samtliga rum var för sig, baserat på den uppvärmda arean vilket 
innefattar även mellanväggarna. Effektbehovet för rummet består av transmissionsförluster via 
klimatskalet och köldbryggor, uppvärmning av läckluftflöde samt uppvärmning av tilluften. Detta 
skrivs som 

 ̇                  (             )   ̇      (             )   ̇     

 (         ) 

Eftersom tilluften antas värmas upp till rumstemperatur i fläktsystemet av en elpatron försvinner 
den termen för rummets effektbehov. 

Nedan redovisas areorna för respektive del 

Tabell 54 - Klimatskalsareor 

Rum Bjälklagsarea, 
uppvärmd 

Golvarea, 
uppvärmd 

Fönsterarea Dörrarea Väggarea 
netto 

Sovrum 1 14,3 14,3 1,3 0,0 17,6 

Sovrum 2 10,0 10,0 1,3 0,0 5,3 

Badrum 9,0 9,0 1,3 0,0 4,7 

Driftsrum 6,7 6,7 1,3 0,0 11,7 

Arbetsrum 3,7 3,7 1,3 0,0 2,7 

korridor 10,5 10,5 0,0 0,0 0,5 

hall 5,3 5,3 1,3 2,0 8,1 

kök 20,6 20,6 5,3 0,0 17,4 

Vardagsrum 21,8 21,8 6,6 2,0 14,7 
Summa 101,9 101,9 19,8 4,1 82,9 
 

Tranmissionsförlusterna fås sedan genom summan    för respektive omslutande del. 

Läckluftflöde för hela byggnaden antas till 0,08 oms/h vilket innebär 

 ̇                                 
    

    
    

 

 
                

Detta antas fördelas i proportion till andelen omslutande yttervägg och bjälklagsarea eftersom 
läckningen troligen sker i dessa delar. 

Inverkan av köldbryggor har tagits med i den mån att den köldbrygga som antas påverka mest har 
beräknas enligt bilaga ovan. Köldbryggan som beräknas är anslutning yttervägg – grund, vilket 
innebär att det är ytterväggslängden som värdet multipliceras med. 

Beräknade värden för transmission, köldbryggor och läckluftflöden samt temperaturdifferensen 
vid DVUT för Borlänge. 
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Tabell 55 - Energiförluster och effektbehov för respektive rum 

Rum     
[W/K] 

   
[W/K] 

 ̇      [W]               

[K] 

Effektbehov [W] 

Sovrum 1 5,9 0,11 1,0 43 302 

Sovrum 2 3,7 0,04 0,6 43 187 

Badrum 3,5 0,03 0,5 43 174 

Driftsrum 3,8 0,07 0,6 43 193 

Arbetsrum 2,3 0,02 0,3 43 111 

korridor 2,0 0,00 0,5 43 106 

hall 5,2 0,06 0,5 43 247 

kök 11,0 0,13 1,4 43 537 

Vardagsrum 14,2 0,13 1,5 43 681 
Summa 51,6 0,60 6,9 43 2 538 
 

För hela husets effektbehov tillkommer effekt för uppvärmning av ventilationsluften. Detta gör 
att husets effektbehov kan skrivas 

 ̇         (             )   ̇      (             )          ̇     

 (             ) 

Där köldbryggor ingår i    . Termen som återstår att beräkna är den sista termen vilket blir med 
årsverkningsgraden 0,7 samt ventilationsflödet 34 l/s  

 ̇                   ̇         (             )

         
  

    
        (             )        

Totala effektbehovet för uppvärmning av luften blir därmed 

 ̇       ̇           ̇                           

Effektbehovet av tappvarmvattnet är högt eftersom det värms momentant genom en 
genomströmningsberedare. Effekten blir därmed för tappvarmvattnet när det antas ha sannolikt 
flöde på 0,2 l/s och temperaturen på inkommande kallvatten är 3 grader enligt BVL 8 och värms 
till 63 grader. 

 ̇            ̇           
   

    
                

 

6.10.2 Energiberäkningar 

Energiberäkningar för ett hus kan göras på olika sätt och i olika grad av noggrannhet. Grunden är 
dock samma. Avgiven energi, värmeförluster, bör vara lika stor som tillförd energi, uppvärmning 
och internvärme, vilket sammanfattas nedan  

         

I detta arbete görs metod främst enligt kursmaterial vilket innebär viss förenkling med avseende 
på bl.a. solinstrålning. Resultatet torde ändå bli relevant och trovärdigt samt beräkningsgången 
riktig. 
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Antalet gradtimmar bestäms med hänsyn till årsmedeltemperaturen i Borlänge och en 
innetemperatur på 20 grader som sänks med inverkan av solen med 3 grader. Gradtimmar fås 
därefter utifrån tabell 8:3 i Kompendium för installationsteknik genom interpolering. 

                                                          

Driftiden för anläggningen blir enligt samma tabell 

                                                        

Energiåtgången för uppvärmningsförluster för luften kan därmed skrivas enligt 

        [                       ̇               ̇     ]               

                                

 

Tillskottsvärmen per person kan beräknas enligt BVL8  under förutsättningar att 2,5 personer 
vistas i bostaden 14 timmar per dag och avger då engenomsnittlig värmeeffekt på 80 W till 
bostaden vilket ger effekt enligt 

 ̇                   

Detta minskar energin under värmesystemets driftstid vilket leder till sparad energi enligt 

    ̇                                 

Energibehovet för vatten beräknas enligt BVL8 för 1800kWh per lägenhet plus 18kWh per 
kvadratmeter. Detta ger 

                     

Energibehovet för fläktaggregatet ska även räknas med i husets energianvändning. Fläktenergin 
uppgår till  

            

Enligt beräkningar under ventilation. 

Summering 
Summerar man samtliga förluster får man energin för uppvärmningen av luft och vatten enligt 

                                        

Vilket är den energimängd som du antingen behöver tillföra via el eller som i vårt fall via 
fjärrvärme. 

BBR ställer krav på den specifika energianvändningen vilket innebär totala energibehovet utslaget 
per uppvärmd kvadratmeter. För aktuellt hus blir det 
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6.11 Beräkning av kostnader för projekterat hus 

Byggkostnader enligt Wikells Sektionsdata AB (2012b) 
Tabell 56 – Kostnader för bygg 

Bygg antal 

 
Byggdel 
NYB A-prislista 

kostnad/ 
antal [kr] 

Total-
kostnad 
byggdel [kr] 

Kantbalk 43 m 3.011  686 29 498 

Platta på 
mark 102 m2 4.022  844 86 088 

Yttervägg  100 m2 7.057  1 886 188 600 

Mellanvägg 88 m2 8.010  1 049 92 312 

Vindsbjälklag 102 m2 9.082  711 72 522 

Yttertak 149 m2 11.005  894 133 206 

Fönster 15 st 16.007  9 096 136 440 

Ytterdörr 2 st 16.036  12 827 25 654 

Innerdörr 8 st 16.051  3 747 29 976 

Kök skåp 1 st 18.001  27 516 27 516 

Kök 
kapitalvaror 1 st 18.002  32 084 32 084 

Lamellparkett 80 m2  MCC.2 419 33 520 

Klinkergolv 24 m2  MBE.121 975 23 400 

Målning golv 
tak 290 m2  LCS.22 96 27 840 

       

Totalt Bygg      938 656 

 

Kostnader för El enligt Wikells Byggberäkningar Ab (2012a) 
Tabell 57 – Kostnader för EL 

EL antal  Byggdel EL 
kostnad/antal 
[kr] 

Totalkostnad 
byggdel [kr] 

Kök 1 st 4.001 15 385 15 385 

Badrum 1 st 4.009 6 580 6 580 

Vardagsrum 1 st 4.015 8 428 8 428 

Hall 1 st 4.018 6 537 6 537 

Sovrum 2 st 4.012 5 226 10 452 

Driftsrum 1 st 4.024 2 198 2 198 

Central 1 st 15.017 23 389 23 389 

      

Totalt EL     72 969 
 

VVS-kostnader 
Kostnader för VVS beräknas endast för fjärvärmen enligt nedan vilket blir 74 000 kr 

Totalkostnad 
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6.12 Kostnadsberäkningar för värmesystem 

6.12.1 Definationer 
Teori är hämtad ut Den nya ekonomistyrningen (Ax et al., 2009) och förklaras inte närmare eftersom 
enkla samband används. Beräkningarna utförs med nominell kalkylränta och alla belopp är 
nominella.  

Kostnad år 0 exkl. grundinvestering beräknas enligt 

                                                
                 

               
 

N:te årets kostnad i dess penningvärde beräknas enligt 

                                          

N:te årets kostnad i dagens penningvärde enligt 

                                      
            

        
  

Nuvärdesumman beräknas enligt  

   ∑                                          

                                           

Nuvärdesumma-formeln kan användas vid konstant kostnad i framtiden men är svårare att 
använda vid ökande framtida kostnader. 

Den årliga kostnaden, annuiteten, fås genom annuitetsberäkning enligt 

        
       

[         ]
 

Vilket är en jämt fördelad årlig kostnad över den ekonomiska livslängden 

6.12.2 Kostnader 

Grundinvesteringskostnader för uppvärmningssystemet, inte för distributionssystem eller 
värmare. 

Fjärrvärmeinstallation 
Kostnad för läggning, installation och anslutning av servisledning på tomt (Åberg, 2012) 

- 35 000 kr inkl. moms 

Kostnad för undercentral med genomströmningsberedare och dess installation (Åberg, 2012) 

- 39 000 kr inkl. moms 

Totalkostnad grundinvestering 74 000 kr inkl. moms. 

Bergvärmepump och energibrunn 
Varierar mycket, detta pris är i underkant jämfört med andra uppskattningar på internet samt i 
energimarknadsraporten som diskuteras i texten. 
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Kostnad för borrning av energibrunn 160m (Gräv och borr i Sverige Ab, 2012) 

- 60 000 kr inkl. moms  

Kostnad för bergvärmepump inkl. varmvattenberedare och dess installation (endast uppskattat 
pålägg) (NIBE Energy Systems, 2012b) 

- 60 000 kr inkl. moms  

Totalkostnad grundinvestering 120 000 kr inkl. moms. 

Vattenburen elinstallation 
Kostnad för elpanna inkl. varmvattenberedare och installation (endast uppskattat pålägg) (NIBE 
Energy Systems, 2012a). 

- 35 000 kr inkl. moms 

Elenergi 
(Borlänge Energi, 2012a, Borlänge Energi, 2012b) 

Rörlig kostnad elenergi 

              
                                                       
                                 

Fast kostnad elenergi 20A säkring 

                                                                
                        

Fast kostnad elenergi 25A säkring 

                                                                
                         

Fjärrvärmeenergi 
(Borlänge Energi, 2012c) 

Rörlig kostnad fjärrvärmeenergi 

                        

Fast kostnad fjärrvärmeenergi 
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6.12.3 Totalkostnadsberäkningar för olika antaganden 
Nedan kommer ett antal olika totalkostnader att beräknas för olika förutsättning 

För aktuellt hus med förutsättningar enligt text och tabell nedan 
Tabell 58 

Förutsättningar Fjärrvärme Bergvärme vattenburen elvärme 

    ekonomisk livslängd 15 15 15 

kalkylränta nominell 5% 5% 5% 

varav inflation 2 % 
   prisförändring el 4% 4% 4% 

prisförändring fjärrvärme 3% 3% 3% 

grundinvestering 74000 120000 35000 

fast kostnad energi 1250 925 1175 

rörlig kostnad energi 0,605 1,33 1,33 

verkningsgrad 0,97 3,5 1 

förbrukad energi 10 862 10 862 10 862 

årskostnad år 0 8 025 5 052 15 621 
 

Tabell 59 - Resultat med grundförutsättningar 

År Fjärrvärme Bergvärme Elvärme 

 Verklig Dagens Verklig Dagens Verklig Dagens 

0 8 025 8 025 5 052 5 052 15 621 15 621 

1 8 225 7 833 5 255 5 004 16 246 15 472 

2 8 431 7 647 5 465 4 957 16 896 15 325 

3 8 642 7 465 5 683 4 909 17 571 15 179 

4 8 858 7 287 5 911 4 863 18 274 15 034 

5 9 079 7 114 6 147 4 816 19 005 14 891 

6 9 306 6 944 6 393 4 770 19 766 14 749 

7 9 539 6 779 6 649 4 725 20 556 14 609 

8 9 777 6 618 6 915 4 680 21 378 14 470 

9 10 022 6 460 7 191 4 635 22 234 14 332 

10 10 272 6 306 7 479 4 591 23 123 14 195 

11 10 529 6 156 7 778 4 548 24 048 14 060 

12 10 792 6 009 8 089 4 504 25 010 13 926 

13 11 062 5 866 8 413 4 461 26 010 13 794 

14 11 338 5 727 8 749 4 419 27 050 13 662 

15 11 622 5 590 9 099 4 377 28 132 13 532 

       

Nuvärde-summa 
 107 826 

 

 75 313 
 

 232 852 
 

Total 
investerings-
kostnad, inkl. 

grundinvestering 

 181 826 
 

 195 313 
 

 267 852 
 

Annuitet, årlig 
17 518 
 

 18 817 
 

 25 806 
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kostnad 
 

Halverad ekonomisk livslängd 
Tabell 60 

Förutsättningar Fjärrvärme Bergvärme vattenburen elvärme 

    ekonomisk livslängd 8 8 8 

kalkylränta nominell 5% 5% 5% 

varav inflation 2 % 
   prisförändring el 4% 4% 4% 

prisförändring fjärrvärme 3% 3% 3% 

grundinvestering 74000 120000 35000 

fast kostnad energi 1250 925 1175 

rörlig kostnad energi 0,605 1,33 1,33 

verkningsgrad 0,97 3,5 1 

förbrukad energi 10 862 10 862 10 862 

årskostnad år 0 8 025 5 052 15 621 
 

Tabell 61 - Resultat med halverad ekonomisk livslängd 

År Fjärrvärme Bergvärme Elvärme 

 Verklig Dagens Verklig Dagens Verklig Dagens 

0 8 025 8 025 5 052 5 052 15 621 15 621 

1 8 225 7 833 5 255 5 004 16 246 15 472 

2 8 431 7 647 5 465 4 957 16 896 15 325 

3 8 642 7 465 5 683 4 909 17 571 15 179 

4 8 858 7 287 5 911 4 863 18 274 15 034 

5 9 079 7 114 6 147 4 816 19 005 14 891 

6 9 306 6 944 6 393 4 770 19 766 14 749 

7 9 539 6 779 6 649 4 725 20 556 14 609 

8 9 777 6 618 6 915 4 680 21 378 14 470 

       

Nuvärde-summa 
 65 711 

 

 43 777 
 

 135 350 
 

Total 
investerings-
kostnad, inkl. 

grundinvestering 

 139 711 
 

 163 777 
 

 170 350 
 

Annuitet, årlig 
kostnad 

21 616 
 

 25 340 
 

 26 357 
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Halverad energiförbrukning, ekonomisk livslängd 15 år 
Tabell 62 

Förutsättningar Fjärrvärme Bergvärme vattenburen elvärme 

    ekonomisk livslängd 15 15 15 

kalkylränta nominell 5% 5% 5% 

varav inflation 2 % 
   prisförändring el 4% 4% 4% 

prisförändring fjärrvärme 3% 3% 3% 

grundinvestering 74000 120000 35000 

fast kostnad energi 1250 925 1175 

rörlig kostnad energi 0,605 1,33 1,33 

verkningsgrad 0,97 3,5 1 

förbrukad energi 5431 5431 5431 

årskostnad år 0 4637 2989 8398 
 

Tabell 63 - Resultat med halverad energiförbrukning 

År Fjärrvärme Bergvärme Elvärme 

 Verklig Dagens Verklig Dagens Verklig Dagens 

0 4 637 4 637 2 989 2 989 8 398 8 398 

1 4 753 4 527 3 108 2 960 8 734 8 318 

2 4 872 4 419 3 233 2 932 9 084 8 239 

3 4 994 4 314 3 362 2 904 9 447 8 161 

4 5 119 4 211 3 496 2 877 9 825 8 083 

5 5 247 4 111 3 636 2 849 10 218 8 006 

6 5 378 4 013 3 782 2 822 10 626 7 930 

7 5 512 3 918 3 933 2 795 11 051 7 854 

8 5 650 3 824 4 090 2 769 11 494 7 779 

9 5 791 3 733 4 254 2 742 11 953 7 705 

10 5 936 3 644 4 424 2 716 12 431 7 632 

11 6 085 3 558 4 601 2 690 12 929 7 559 

12 6 237 3 473 4 785 2 665 13 446 7 487 

13 6 393 3 390 4 977 2 639 13 984 7 416 

14 6 552 3 309 5 176 2 614 14 543 7 345 

15 6 716 3 231 5 383 2 589 15 125 7 275 

       

Nuvärde-summa 
 62 313 

 

 44 552 
 

 125 187 
 

Total 
investerings-
kostnad, inkl. 

grundinvestering 

 136 313 
 

 164 552 
 

 160 187 
 

Annuitet, årlig 
kostnad 

13 133 
 

 15 853 
 

 15 433 
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10 % nominell kalkylränta 
Tabell 64 

Förutsättningar Fjärrvärme Bergvärme vattenburen elvärme 

    ekonomisk livslängd 15 15 15 

kalkylränta nominell 10% 10% 10% 

varav inflation 2 % 
   prisförändring el 4% 4% 4% 

prisförändring fjärrvärme 3% 3% 3% 

grundinvestering 74000 120000 35000 

fast kostnad energi 1250 925 1175 

rörlig kostnad energi 0,605 1,33 1,33 

verkningsgrad 0,97 3,5 1 

förbrukad energi 10 862 10 862 10 862 

årskostnad år 0 8 025 5 052 15 621 
 

Tabell 65 - Förhöjd nominell kalkylränta 

År Fjärrvärme Bergvärme Elvärme 

 Verklig Dagens Verklig Dagens Verklig Dagens 

0 8 025 8 025 5 052 5 052 15 621 15 621 

1 8 225 7 477 5 255 4 777 16 246 14 769 

2 8 431 6 968 5 465 4 516 16 896 13 963 

3 8 642 6 493 5 683 4 270 17 571 13 202 

4 8 858 6 050 5 911 4 037 18 274 12 482 

5 9 079 5 637 6 147 3 817 19 005 11 801 

6 9 306 5 253 6 393 3 609 19 766 11 157 

7 9 539 4 895 6 649 3 412 20 556 10 549 

8 9 777 4 561 6 915 3 226 21 378 9 973 

9 10 022 4 250 7 191 3 050 22 234 9 429 

10 10 272 3 960 7 479 2 883 23 123 8 915 

11 10 529 3 690 7 778 2 726 24 048 8 429 

12 10 792 3 439 8 089 2 577 25 010 7 969 

13 11 062 3 204 8 413 2 437 26 010 7 534 

14 11 338 2 986 8 749 2 304 27 050 7 123 

15 11 622 2 782 9 099 2 178 28 132 6 735 

       

Nuvärde-summa 
 79 670 

 

 54 871 
 

 169 650 
 

Total 
investerings-
kostnad, inkl. 

grundinvestering 

 153 670 
 

 174 871 
 

 204 650 
 

Annuitet, årlig 
kostnad 

20 204 
 

 22 991 
 

 26 906 
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6.13 Konstruktionsberäkningar av fackverket 
 

 

 

  

Figur 14 – Fackverket som beräknas, måttsatt 

Figur 15 - Laster och ersatta laster för fackverket samt numrering av stänger 
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6.13.1 Beräkningar baserade på fackverket ovan 
 

 

Beräknar först de karatäristiska lasterna som belastar fackverket

De laster som belastar är snölast, egentyngd yttertak och egentyngd undertak

Fackverkets egenvikt försummas.

Snölast i  borlänge

horisontell  yta
Sk 3

kN

m
2



Formfaktor på tak U 0.8

Snölast S Sk U 2.4 10
3

 m
1

kg s
2



Egenlast karaktäristisk

yttertak, antagit
Gyk 0.7

kN

m
2



Egenlast karaktäristisk

innertak, antagit
Guk 0.4

kN

m
2



belastad bredd cc 1.2m

Beräknar dimensionerad lasteffekt

Säkerhetsfaktor 2 enligt EKS8 d 0.91

Lastkombination Ekv 6.10b i EKS8 

för ogynsamma permanenta laster

och variabel ogynnsam huvudlast

Delar upp den i Lasteffekt ovan fackverk och lasteffekt under fackverk för senare användning

Ovan fackverk

Ed1 d 0.89 1.35 Gyk cc( ) d 1.5 S cc( ) 4.85 10
3

 kg s
2



Under fackverk

Ed2 d 0.89 1.35 Guk cc( ) 524.815kg s
2



Total l injelasteffekt dimensionerande

Ed Ed1 Ed2 5.374 10
3

 kg s
2



Dimensionerande upplagskrafter vid stöd

Ra
Ed

2
2.687 10

3
 kg s

2


Rb Ra 2.687 10
3

 kg s
2
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Krafter i  fackverkets stänger kommer beräknas aningen förenklat,

Fackverket kommer ses som en fri tt upplagd balk på två stöd

Krafter som påverkar den antas vara punktlaster som belastar fackverket

ovanifrån och underifrån i knutpunkterna som antas vara leder.

Detta torde leda ti l l  en viss överdimensionering eftersom överarmstången och underarmstången

egentl igen är kontinuerl iga balkar över flera stöd med moment över knutpunkter men samtidigt 

borde en större last belasta snedstagen i mitten eftersom en kontinuerl ig balk över flera stöd har 

störst andel reaktionskraft i  mitten..

Punktkraften beräknas i varje knutpunkt vara l injelasten ovan eller under fackverket 

multipl icerat med halva längden ti l l  inti l l iggande knutpunkt på båda sidor. Därmed blir l injelasten 

ovan fackverk flertalet punktlaster som belastar knutpunkter på ovansida och l injelasten under 

fackverk bl ir flertalet punktlaster som belastar knutpunkter på undersidan av l injelastern

detta åskådligogörs och beräknas nedti l l .

För knutpunkt 0 och 14

P0
1.5

2
Ed1

2.1

2
Ed2 4.188 10

3
 kg s

2


För knutpunkt 1 och 13

P1
1.5

2
0.6









Ed1 6.547 10
3

 kg s
2



För knutpunkt 2 och 12

P2
2.1

2
0.6









Ed2 865.945kg s
2



För knutpunkt 3, 5, 7, 9, 11

P3 1.2 Ed1 5.82 10
3

 kg s
2



För knutpunkt 4, 6, 8, 10

P4 1.2 Ed2 629.778kg s
2



Detta leder ti l l  föl jande kraftbi ld med pilar och dimensionerande krafter

enligt figur 15 ovan

Beräknar sedan snitttvärkraften för fackverket som en fri tt upplagd balk med punktlaster som

belastar nedåt och reaktionskrafter som belastar uppåt

Följande tvärkrafter fås därmed mellan knutpunkterna enligt nedan, avrundat ti l l  1 decimal

Knutpunkt Tvärkraft

0-1 23.2

1-2 16.7

2-3 15.8

3-4 10.0

4-5 9.4

5-6 3.5

6-7 2.9

7-8 2.9

8-9 3.5  
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9-10 9.4

10-11 10.0

11-12 15.8

12-13 16.7

13-14 23.2

Vilket resulterar i  föl jande tvärkraftsdiagram för fackverket

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

kN

Tvärkraft mellan knutpunkter

Därefter beräknas momentet för hela fackverket belastat av reaktionskrafterna och punktkrafterna

i knutpunkterna

Momentet i  knutpunkterna bl ir enl igt nedan

Knutpunkt Tvärkraft

0 0

1 34.8

2 44.8

3 54.3

4 60.3

5 65.9

6 68.1

7 69.8

8 68.1

9 65.9

10 60.3

11 54.3

12 44.8

13 34.8

14 0
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Vilket resulterar i  föl jande momentdiagram för balken

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kNm

Momentkraft i Knutpunkter

Genom snittmoment jämnvikt i  knutpunkterna för fackverket fås stångkrafterna

i under och överarmstängerna enligt

N
M

h
 där h 0.699 är höjden på fackverket och M är momentet

vid knutpunkten

Överarmstänger är tryckta och underarmstänger är dragna

Överarmstänger tryckta

Sö1 64.1kN

Sö2 86.3kN

Sö3 97.4kN

Sö4 Sö3

Sö5 Sö2

Sö6 Sö1

Underarmstänger dragna

Su1 49.8 kN

Su2 77.7kN

Su3 94.3kN

Su4 99.9kN

Su5 Su3

Su6 Su2

Su7 Su1

Kraften i snedstagen fås genom vertikaljämvikt

N
V

sin alfa( )
 där V är tvärkraften mellan knutpunkter och

alfa vinkeln 25 i yttre stängerna och 49,38 vid resten

Stänger lutade innåt mitten är dragna och de som lutar utåt är tryckta

D1 54.9 kN

D2 22.0kN

D3 20.8 kN

D4 13.2kN

D5 12.3 kN

D6 4.7kN

D7 3.8 kN

D8 D7

D9 D6
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D8 D7

D9 D6

D10 D5

D11 D4

D12 D3

D13 D2

D14 D1

Vid dimensionering antas förutom ovanberäknade krafter även l injelasten utöva ett

böjande månent på stängerna

Vid dimensionering av fackverket har föl jande stänger valts ut

D1 eftersom den är tryckbelastad och belastad med l injelast ovanifrån

Sö3 eftersom den är maximalt tryckbelastad och belastad med l injelast ovanifrån

Su4 eftersom den är maximalt dragbelastad och belastad med l injelast underifrån

D2 eftersom den är maximalt dragbelastad utan böjande moment

D3 eftersom den är maximalt tryckbelastan utan böjande moment 

Först bestäms bärförmågelasterna

Klimatklass 2 gäller och snö är "medium term" last och egenlasten är permanent last

Omräkningsfaktor kmod för inverkan av fuktkvot och lastvaraktighet bestäms utifrån den med högst

värde enligt tabell i  EK5

kmod 0.8

Partialkoefficient ?M som beaktar osäkerhetsfator i  materialdata, bestäms enligt EK5 för solid

timber

M 1.3

karaktärsitiska värden för konstruktionsvirke med hållfasthetsklass C30 som kommer användas,

enligt tabell i  kompendiekomplettering i kursen byggkontruktionslära gk KTH, drag och töj avser

parallel l t med fibrerna

fmk 30
MN

m
2

 ftk 18
MN

m
2

 fck 23
MN

m
2

 fvk 4
MN

m
2

 E005 8
GN

m
2



dimensionerande bärförmåga fås enligt EK5 genom

fd kmod
fk

M


vilket ger föl jande dimensionerande värden för konstruktionsvirke C30

fmd kmod
fmk

M
 1.846 10

7
 m

1
kg s

2


ftd kmod
ftk

M
 1.108 10

7
 m

1
kg s

2


fcd kmod
fck

M
 1.415 10

7
 m

1
kg s

2


fvd kmod
fvk

M
 2.462 10

6
 m

1
kg s

2


Vid dimensionering kommer standardberedden 45mm att användas

b 45mm

Dimensionering av fackverket  

  



85 
 

D1 tryck  och böj

Lh 1.5m L 1.655m

alfa 25


180
 0.436

Total last på balk

Edbalk Ed1 Lh 7.274 10
3

 m kg s
2



Linjelast
Edbalk

L
4.395 10

3


kg

s
2



Vinkelrät l injelast mot balk

q Linjelast cos alfa( ) 3.984 10
3

 kg s
2



max moment av l injelasten

Med q
L

2

8
 1.364 10

3
 m

2
kg s

2


Tryckkraft parral lel l t med fibrerna

Ned D1 5.49 10
4

 m kg s
2



Max tvätkraft

V q
L

2
 3.296 10

3
 m kg s

2


Eftersom stången är både tryck och böjbelastad ska föl jande brottkri terie enligt EK5 vara uppfyl lda

cd

kcy fcd

myd

fmyd
 km

mzd

fmzd
 1

och

cd

kcz fcd
km

myd

fmyd


mzd

fmzd
 1

eftersom stången saknar moment runt z axeln försvinner den termen i båda ekvationerna och 

kan skrivas på detta sätt

cd

kcy fcd

md

fmd
 1

och

cd

kcz fcd
km

md

fmd
 1

Enligt EK5 får fmd höjas med faktorn kh, men detta gäller enbart för tvärsnittshöjd mindre än 150mm

vilket trol igen är för l i te i  vårt fal l .

km är reduktionsfaktor, konstruktionsvirke

km 0.7

kc är reduktionsfaktor för knäckning

kc beräknas enligt EK5

Lcr L 1.655m
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h 0.170m antas

 Lcr
12

h
 33.724

rel




fck

E005
 0.576

ky 0.5 1 0.2 rel 0.3( ) rel
2

  0.693

kcy
1

ky ky
2

rel
2



0.926

Eftersom kc skulle bl i  väldigt stor vid knäckning vid veka riktningen och därmed även erfoderl ig

tvärsnittshöjd, stagas därmed yttre snedstagen med råsponten vid yttertaket och därmed el imineras

knäckningsrisken längs den veka axeln, z-axeln, el ler faktorn kcz sätt l ika med 1

därmed fås föl jande ekvation

Ned

b h

kcy fcd

Med 6

b h
2



fmd
 1 0

Detta löstes via grafräknare och fick då

h 156mm

vilket leder ti l l  standarddimensionen

h 170mm

Kontrol l  av andra brottkri teriet ges av

Ned

b h

fcd

Med 6

b h
2



fmd
km 0.746 vilket är mindre än 1

Skjuvkraften kontrol leras också

Brottkri terium :

ed fvd

A b h

reduktionsfaktor för effektiv area, konstruktionsvirke

kcr 0.67

ed 1.5
V

A kcr
 9.647 10

5
 m

1
kg s

2


vilket är mindre än

fvd 2.462 10
6

 m
1

kg s
2



Tvärsnitt på Snedstag D1 och D15 är 45x170

Sö3 Tryck och böj

L 1.2m
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Linjelast på balk

q Ed1 4.85 10
3

 kg s
2



max moment av l injelasten

Med q
L

2

8
 872.933m

2
kg s

2


Tryckkraft parral lel l t med fibrerna

Ned Sö3 9.74 10
4

 m kg s
2



Brottkri terier för tryck och böjbelastad stång är samma som för D1 ovan

cd

kcy fcd

myd

fmyd
 km

mzd

fmzd
 1

och

cd

kcz fcd
km

myd

fmyd


mzd

fmzd
 1

kc är reduktionsfaktor för knäckning

kc beräknas enligt EK5

Lcr L 1.2m

h 0.170m antas

 Lcr
12

h
 24.452

rel




fck

E005
 0.417

ky 0.5 1 0.2 rel 0.3( ) rel
2

  0.599

kcy
1

ky ky
2

rel
2



0.973

Eftersom kc skulle bl i  väldigt stor vid knäckning vid veka riktningen och därmed även erfoderl ig

tvärsnittshöjd, stagas därmed överarmstängerna med råsponten vid yttertaket och därmed

elimineras knäckningsrisken längs den veka axeln, z-axeln, el ler faktorn kcz sätt l ika med 1

därmed fås föl jande ekvation

Ned

b h

kcy fcd

Med 6

b h
2



fmd
 1 0

Detta löstes via grafräknare och fick då

h 190mm

vilket leder ti l l  standarddimensionen

h 195mm

kc var dock baserad på h=170 men h=190 är mer fördelaktikt så det gör ingen ski l lnad i resultatet 
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Kontrol l  av andra brottkri teriet ges av

Ned

b h

fcd

Med 6

b h
2



fmd
km 0.9 vilket är mindre än 1

Skjuvkraftern torde inte vara i  riskzon och kontrol leras därför inte

Tvärsnitt på överarmstängerna, el ler mera korrekt överarmsbalken är

45x195mm

Su4 drag och böj

L 1.2m

Linjelast på balk

q Ed2 524.815kg s
2



max moment av l injelasten

Med q
L

2

8
 94.467m

2
kg s

2


Dragkraft parral lel l t med fibrerna

Ned Su4 9.99 10
4

 m kg s
2



Brottkri terier för drag och böjbelastad stång är enligt EK5 föl jande

td

ftd

myd

fmyd
 km

mzd

fmzd
 1

och

td

fcd
km

myd

fmyd


mzd

fmzd
 1

Eftersom stången är dragen finns ingen risk för knäckning

och böjning sker endast runt y axeln och z-termen försvinner. Därmed fås föl jande brottkri terie 

endast som räcker att kontrol lera:

td

ftd

myd

fmyd
 1

därmed fås föl jande ekvation

Ned

b h

ftd

Med 6

b h
2



fmd
 1 0

Detta löstes via grafräknare och fick då

h 204mm

vilket leder ti l l  standarddimensionen

h 220mm

Skjuvkraftern torde inte vara i  riskzon och kontrol leras därför inte

Tvärsnitt på underarmstängerna, el ler mera korrekt underarmsbalken är

45x220mm
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D2 Endast dragbelastad

L 0.922m

Dragkraft parral lel l t med fibrerna

Ned D2 2.2 10
4

 m kg s
2



Brottkri terier för dragen stång är enligt EK5 föl jande

td ftd

Eftersom stången är dragen finns ingen risk för knäckning

därmed fås föl jande ekvation

h
Ned

b ftd
0.044m

vilket ger standardimesnionen 

h 45mm

inverken av faktorn kh kan tas med i detta fal l  väl js trol igen ingen mindre dimension

så hänsyn bör därför inte tas

Tvärsnitt på dragna diagonalstänger är 45x45mm

D3 Endast tryckbelastad

L 922mm

Tryckkraft parral lel l t med fibrerna

Ned D3 2.08 10
4

 m kg s
2



Brottkri terier för endast tryck belastad stång ges i EK5 enligt 

cd kc fcd

kc är reduktionsfaktor för knäckning

kc beräknas enligt EK5

Lcr L 0.922m

ingen sidostagning el ler böjande moment, knäckning sker mot veka riktningen och då bl ir

 Lcr
12

b
 70.976

rel




fck

E005
 1.211

ky 0.5 1 0.2 rel 0.3( ) rel
2

  1.325

kc
1

ky ky
2

rel
2



0.537

därmed fås föl jande ekvation

h
Ned

b kc fcd
0.061m

vilket ger standarddimension

h 70mm  
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Tvärsnittet på tryckta diagonaler blir därmed 45x70mm

Tvärsnittet på dragna diagonare sätts ti l l  samma dimension 45x70

Dimension på Yttre snedstag väljs ti l l  195, samma som överarmstången

Yttre snedstag 45x195mm

Överarmsbalk 45x195mm

Underarmsbalk 45x220mm

Snedstag samtliga 45x70
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6.14 Diagram för fläktsystem FTX-systemet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 16 – Beräkning av effektbehov i procent baserat på flöde och disponibelt tryck, för till- och frånluft (Swegon, 2012b) 

Figur 17 - Effektförbrukning baserat på effektbehovsdiagrammen ovan (Swegon, 2012b) 



92 
 

6.15 Ritningsbilagor för aktuellt hus 
 

 

Figur 18 – Bildrendering över huset 
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