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Sammanfattning 
Som nyutexaminerad i byggbranschen är man sällan så kunnig som man önskar. Det är en 
komplicerad bransch som kräver förståelse för både tekniska lösningar och samspel mellan aktörer. 
Det är omöjligt att bli fullärd och med så mycket okänt som ny i branschen kan det vara svårt att veta 
vart man ska börja. Den här rapporten är tänkt att börja bygga på den kunskapen och kompetensen. 
Rapporten innehåller en projektering innehållande konstruktion och installationer för en enplansvilla 
i Kiruna med motiverade val. I rapporten finns även en fördjupning i området montage av 
prefabricerad stomme av betong och stål. Där har det undersökts genom intervju vad som är värt att 
tänka på lite extra ifall man skulle hamna i rollen som arbetsledare/produktionsledare för ett 
stommontage.  

Abstract 
As a newly graduated student in construction you rarely have as much knowledge as you wish you 
had. It is a complicated line of business that requires knowledge and understanding of both technical 
solutions and interaction between actors. It is impossible to be fully learned and with that much 
unknown it can be hard to know where to start. This report is one step in the right direction. It 
contains a planning that contains construction and installations for a one level house in Kiruna with 
its different choices motivated. There is also a section about prefabricated frameworks of concrete 
and steel. An interview has been done as research about a few critical moments that can be helpful if 
one finds itself in the role of a production leader. 
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Inledning 
Omsättning för nybyggda bostäder uppgick år 2010 till 47 miljarder kronor (Sveriges Byggindustrier, 
2011). I vår utbildning på KTH förbereds vi för att möta de kompetenskrav som finns i branschen. En 
del i den kompetensen är att ha förståelse för komplexiteten i huskonstruktion. Att förstå hur en 
stomme bär upp ett hus och hur ett ventilationssystem skall utformas förse ett hus med tillräckligt 
mycket luft. I arbetet med framtagandet av hus är även samspelet mellan stomme, installationer och 
boendefunktioner viktigt att förstå. Allt detta rör i första hand projekteringen av hus. Dock är den 
senare delen, produktionen, minst lika viktigt att ha förståelse för. Hela tiden finns krav på tid, 
kostnader och kvalité vilka skall has i åtanke vid varje produktionsmoment. Den mängd kunskap och 
kompetens som bör innehas blir snabbt stor.  

Syfte 
Det här arbetet ska börja bygga upp denna kunskap och kompetens. En näst intill fullskalig 
projektering har gjorts för ett småhus belag i Kiruna vilken kompletteras med en fördjupning i de 
mest kritiska momenten i produktionen och hur de skall bemötas. Med innehållet i detta arbete skall 
man stå bättre förberedd på de krav som ställs i byggbranschen.  

  



2 Fastigheten 

2.1 Kiruna 
Huset är belagt i Kiruna. Detta ställer vissa krav på fastigheten då temperaturskillnaderna är så höga. 
Även mängden förväntad snö ställer vissa krav på tomten i form av snöröjning och taket för lasternas 
skull. Som kan ses i bilaga A är huset belagt med nära vägen och på flack mark för att underlätta 
grundarbeten och rördragningar. Anslutning till vatten och avlopp görs i vägen.  

2.2 Planlösning 
Huset har 2 sovrum, 1 badrum samt vardagsrum, kök, arbetsrum, tvättstuga och teknikrum. 
Teknikrummet inrymmer bergvärmepumpen som förser huset med värme och vatten. Ovan tak i 
tvättstugan finns ventilationsaggregatet som nås vis en vindstrappa. Planritning med viss möblerings 
finns i bilaga C. Boarean uppgår till 96,8 m2. Biarean är 3,2 m2. Tempererad area är densamma som 
biarean.   

3 Byggteknik 

3.1 Värmegenomgångskoefficienter 
För huset har U-värden fastställts för konstruktionsdelar genom undersökning och beräkning. För 
färdiga delar som endast monteras har U-värden tagits från leverantörer. För att beräkna det totala 
UA-värdet har ett schablonvärde på 10 % för köldbryggor använts efter påvisning av handledare. 
Endast linjära köldbryggor förkommer i huset. Detta leder i sin tur till ett genomsnittligt U-värde på 
0,14 vilket skall ställas mot kravet för en bostad i klimatzon 1 som är 0,60.  

  U 
(w/m²K) 

A (m²) U*A 
(w/K) 

Platta på 
mark 0,08835 111 9,80685 
Vägg 0,1445 77,782 11,239499 
Tak 0,07327 160 11,7232 
Fönster 0,7 14 9,8 
Dörr 0,8 4,32 3,456 
  

  
  

  
 

Summa 50,628104 
 

Den mest kritiska köldbryggan har beräknats. Det är anslutningen mellan yttervägg och tak. Se bilaga 
S för beräkning.  

  



4 Konstruktion 

4.1 Grund 
Grunden utgörs av en platta på mark av betong. Den är isolerad med 400 cm markskiva. Under 
isoleringen ligger ett kapillärbrytande skikt av exempelvis makadam. Isolering ligger även som en 
krage runt grunden för att ytterligare förstärka värmeisoleringen av grunden. En detalj på grunden 
finns i bilaga E.  

4.2 Stomme 
Stommen är en typisk träregelstomme. Ytterväggarna har vertikala reglar av konstruktionsvirke 
45x170 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.  

4.3 Tak 
Taket bärs upp av takstolar med klassiskt WW fackverk. Här har en utförlig dimensionering i standard 
med eurocode gjorts. De beräknade dimensionerna redovisas i tabellen nedan. Allt virke är av klass 
C24.  

 

Konstruktionsdel bxh (mm) 
Överram 45x220 
Underram 45x195 
Dragen diagonal 45x95 
Tryckt diagonal 45x195 
Tabell 1 Dimensioner takstol 

  



5 Materialval 

5.1 Fasad 

5.1.1 Krav från BBR  
 
Brandskydd 
Nedan följer Boverkets krav på brandskyddsåtgärder vilka presenteras i Boverkets byggregler, kapitel 
5:521 (Boverket, 2011). 

”Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar 
på ett sådant sätt att de 

– är svåra att antända, 

– inte medverkar till snabb brandspridning, 

– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 

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

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

– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet.” 

Gällande ytterväggar får fasadbeklädnader endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning vid 
brand, enligt Boverkets byggregler, kapitel 5:55, sida 180 (Boverket, 2011). 

Fuktsäkerhet 
Nedan följer Boverkets krav på fuktsäkerhet angående väggar, fönster och dörrar, vilka presenteras i 
Boverkets byggregler, kapitel 6:5324, sida 211 (Boverket, 2011). 

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

5.1.2 Egna krav 
 
Investeringskostnad 
Inköpskostnad är givetvis en viktig punkt vid projekteringen av huset. Lägre kostnad är bättre. 

Livslängd 
Att inte behöva byta fasadmaterial för ofta är viktigt. Fasad bör stå sig i alla fall 50 år utan större 
åtgärder.  



Miljöpåverkan 
Åverkan på naturen som materialet gjort är viktigt att ta hänsyn ifall man eftersträvar ett hållbart 
byggande.  

Underhåll 
Självklart så önskar husägaren ha så lite underhåll som möjligt på fasad då detta kräver pengar samt 
tid.  

Estetik 
Även fast vi inte alltid medger det spelar utseendet på fasad en väldigt stor roll i val av fasadmaterial. 
Denna punkt kan vara den som i slutändan avgör valet av material.  

Montering 
Enkelheten i montaget av det valda fasadmaterial och hur enkelt det blir att möta andra delar av 
huset i konstruktionsväg.  

Fuktskydd 
Materialet skall naturligtvis vara beständigt mot fukt. 

Brandskydd 
Här styr väldigt mycket av normer och regler i branschen men naturligtvis skall materialet inte sprida 
brand snabbare än föreskrivna regler.  

5.1.3 Materialval 
 
Träpanel 
Kanske den vanligaste typen av material för fasader i småhus. Traditionellt vanlig typ av fasad i 
Sverige. Kan varieras i utseende beroende på läggriktning och val av färg. Tåligt material som vid rätt 
behandling kan hålla många år utan överdrivet underhåll.  

Putsad, betong 
Här gäller främst puts på lättbetong. Även här går det att få varierande struktur på fasadmaterialet 
samt olika färger. Denna lösning är idag vanlig på flerbostadshus och ger generellt ett stilrent 
utseende. Lösningen har fått en del negativ kritik under senare tid då ett antal problem uppstått på 
nybyggda hus.  

Tegel 
En fasad av tegel är inte så vanligt vid nybyggnad men är ändå intressant att undersöka för 
variationens skull. En ren tegelfasad kan ha olika utseenden med avseende på läggning och kan även 
målas i olika färger för att få önskat utseende. Här avses riktigt tegel och inte några varianter som 
kalksandsten.  

  



5.1.4 Analys 
 
Investeringskostnad 

Material Pris Källa Betyg 

Träpanel 865 kr/m2 (Bygganalys AB, 2011) 4 

Puts, betong 750 kr/m2 (Bygganalys AB, 2011) 5 

Tegel 1450 kr/m2 (Bygganalys AB, 2011) 2 

 

Miljöpåverkan 

Material Bedömning Källa Betyg 

Träpanel B (SundaHus, 2012) 4 

Puts, betong B (SundaHus, 2012) 4 

Tegel A (SundaHus, 2012) 5 

 

Estetik 

Material Bedömning Källa Betyg 

Träpanel  Egen bedömning 5 

Puts, betong  Egen bedömning 3 

Tegel  Egen bedömning 4 

 

Livslängd 

Material Bedömning Källa Betyg 

Träpanel 60 år (TräGuiden, 2012) 3 

Puts, betong 50 år (Vi i villa, 2012) 3 

Tegel 100 år (Vi i villa, 2012) 5 

 

 

 



Viktning 

Material   Träpanel Puts, betong Tegel 

  Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Investeringskostnad 0,3 4 1,2 5 1,5 2 0,6 
Miljöpåverkan 0,1 4 0,3 4 0,4 5 0,5 

Estetik 0,3 5 1,5 3 0,9 4 1,2 

Livslängd 0,3 3 0,9 3 0,9 5 1,5 
Summa 1   3,9   3,7   3,8 

 

5.1.5 Slutsats 
Med den värdering som gjorts är träpanel det bästa valet. Eftersom alla parametrar inte testats så 
kan resultatet se annorlunda ut vid en ännu bredare studie. Dock så kommer jag att välja en fasad av 
trä då jag finner det mest tilltalande personligen. En enkel träpanel med läggriktning vertikalt 
kommer monteras.  

  



5.2 Tak 

5.2.1 BBR:s krav 
Brandskydd 

Nedan följer Boverkets krav på brandskyddsåtgärder vilka presenteras i Boverkets byggregler, kapitel 
5:62 och 5:521 (Boverket, 2011). 

”Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas 
samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden.” 

”Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar 
på ett sådant sätt att de 

– är svåra att antända, 

– inte medverkar till snabb brandspridning, 

– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 

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

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

– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. 

Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i 
byggnaden.” 

Fuktskydd 

Nedan följer Boverkets krav på fuktsäkerhet angående väggar, fönster och dörrar, vilka presenteras i 
Boverkets byggregler, kapitel 6:21, (Boverket, 2011). 

”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och 
mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.” 

”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög 
luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.” 

5.2.2 Egna krav 
Livslängd 
Att inte behöva byta takmaterial för ofta är viktigt. Taket bör stå sig i alla fall 25 år utan större 
åtgärder.  

Investeringskostnad 
Inköpskostnad är givetvis en viktig punkt vid projekteringen av huset. Lägre kostnad är bättre. 

Miljöpåverkan 
Åverkan på naturen som materialet gjort är viktigt att ta hänsyn ifall man eftersträvar ett hållbart 
byggande.  



Underhåll 
Självklart så önskar husägaren ha så lite underhåll som möjligt på taket då detta kräver pengar samt 
tid.  

Städbarhet 
Hur ofta kräver materialet rengöring och hur praktiskt är det att genomföra. 

Estetik 
Även fast vi inte alltid medger det spelar utseendet på taket en väldigt stor roll i val av fasadmaterial. 
Denna punkt kan vara den som i slutändan avgör valet av material.  

Tillgång 
Fördelaktigt om materialet är enkelt tillgängligt på marknaden. Detta spelar störst roll vid omläggning 
och reparationer.  

Montering 
Enkelheten i montaget av det valda fasadmaterial och hur enkelt det blir att möta andra delar av 
huset i konstruktionsväg.  

Vattenavrinning 
Att regnvattnet rinner av taket. 

5.2.3 Materialval 
Plåt 
Det blir vanligare och vanligare att se villor och småhus med plåttak. En anledning till detta är att det 
kan ge en stilren känsla som eftersträvas idag. Plåttak kan fås i en rad utformningar och färg samt 
klarar relativt låga lutningar. (Plåttak.nu, 2012) 

Tätskiktsmatta 
Taket täcks med en matta av bitumen som rullas ut och skarvas. Materialet klarar temperaturer upp 
till 100oC och har god böjbarhet även vid -25oC. Den är även belagd med en skifferyta som reflekterar 
UV-strålning. (Takcentrum, 2012) 

Takpannor av betong 
Som namnet antyder tillverkas takpannorna av betong istället för tegel. Materialet för med sig fler 
alternativ när det kommer till färg och form på plattorna. (Fondamenta, 2012) 

5.2.4 Analys 
Investeringskostnader 

Material Kr/m2 Källa Betyg 

Tätskiktsmatta 495 (Bygganalys AB, 2011) 4 

Betongtakpannor 390 (Bygganalys AB, 2011) 5 

Plåttak (Rostfri-
bandtäckning) 

1080 (Bygganalys AB, 2011) 3 

 



Miljöbedömning 

Material Bedömning Källa Betyg 

Tätskiktsmatta B (SundaHus, 2012) 4 

Betongtakpannor A (SundaHus, 2012) 5 

Plåttak  B (SundaHus, 2012) 4 

 

Livslängd/Beständighet 

Material Livslängd (år) Källa Betyg 

Tätskiktsmatta 30 (Byggmentor, 2012) 3 

Betongtakpannor 50 (Byggmentor, 2012) 5 

Plåttak 50 (Byggmentor, 2012) 5 

 

Underhåll 

Material Bedömning Källa Betyg 

Tätskiktsmatta Kontrollera att kanter 
inte släpper. 

(Vi i villa, 2012) 4 

Betongtakpannor Risk för lavapåväxt 
vars rötter fräter 
sönder betongen. 

(Vi i villa, 2012) 3 

Plåttak I princip inget 
underhåll. 

(Euro-inox, 2012) 5 

Estetik 

Material Bedömning Källa Betyg 

Tätskiktsmatta Praktiskt och stilrent Egen bedömning 4 

Betongtakpannor Passar inte in i den 
tänkta bilden. 

Egen bedömning 2 

Plåttak Enkel men gammal 
känsla. 

Egen bedömning 3 

 



Viktad värdeanalys 

Material   Tätskiktsmatta Betongtakpannor Plåttak 

  Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Investeringskostnad 0,2 4 0,8 5 1 3 0,6 

Miljöbedömning 0,2 4 0,8 5 1 4 0,8 

Livslängd/beständighet 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 

Underhåll 0,2 4 0,8 3 0,6 5 1 

Estetik 0,3 4 1,2 2 0,6 3 0,9 

Summa 1   3,9   3,7   3,8 

 

5.2.5 Slutsats 
Valet faller på tätskiktsmatta. Det känns som ett modernt sätt att bygga samt att det passar in i den 
tänkta estetiska bilden. Ingenting tyder på att det finns några risker med att bygga med 
tätskiktsmatta. Mineral Helastopol P4 som är en tätskiktsmatta från Takcentrum kommer användas. 
Den passar in på de krav som ställs i undersökingen på ett tillfredsställande sätt.  

  



5.3 Invändigt golv 
Materialvalet gäller invändiga golvytor där våtutrymmen ej är inkluderade.  

5.3.1 BBR:s krav 
Brandskydd 

Nedan följer Boverkets krav på brandskyddsåtgärder vilka presenteras i Boverkets byggregler, kapitel 
5:521 (Boverket, 2011). 

”Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller 

ingå i byggnadsdelar på ett sådant sätt att de 

– är svåra att antända, 

– inte medverkar till snabb brandspridning, 

– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 

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

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

– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet.” 

”Golvbeläggningen i 

– utrymningsvägar i byggnader i klass Br1, 

– utrymningsvägar från samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C, 

– brandslussar ska vara utförda med material med begränsad benägenhet att sprida brand och 
utveckla brandgaser.  

Vattenavvisande skikt 

Nedan följer Boverkets krav på vattenavvisande skikt vilka presenteras i Boverkets byggregler, kapitel 
6:5332 (Boverket, 2011). 

”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög 
luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.” 

Material 

Nedan följer Boverkets krav på material vilka presenteras i Boverkets byggregler, kapitel 6:911 
(Boverket, 2011). 

”Material som finns i byggnaden får inte ge upphov till föroreningar i en koncentration som medför 
olägenheter för människors hälsa. 

Material och byggprodukter som förs in i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling 
påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt.” 



Fuktskydd 

Nedan följer Boverkets krav på fuktskydd vilka presenteras i Boverkets byggregler, kapitel 6:9531 
(Boverket, 2011). 

”Ändringar av golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller 
utläckande vatten ska utformas så fukt inte medför att materialens och produkternas högsta tillåtna 
fukttillstånd överskrids.” 

Halkskydd 

Nedan följer Boverkets krav på halkskydd vilka presenteras i Boverkets byggregler, kapitel 8:22 
(Boverket, 2011). 

”Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas. I utrymmen 

där lutning, väta, spill eller nedisning ökar risken för halka ska ytmaterialens egenskaper anpassas till 
detta. Oväntade förändringar av ytmaterialens halkegenskaper ska undvikas, särskilt där 
gångriktningen ändras. Ytorna ska utformas utan oväntade små nivåförändringar, ojämnheter eller 
låga hinder som är svåra att upptäcka.” 

5.3.2 Egna krav 
Städbarhet 
Hur ofta kräver materialet rengöring och hur praktiskt är det att genomföra. 

Investeringskostnad 
Inköpskostnad är givetvis en viktig punkt vid projekteringen av huset. Lägre kostnad är bättre. 

Livslängd 
Lagt golv bör klara sig minst 10-15 år.  

Miljöpåverkan 
Åverkan på naturen som materialet gjort är viktigt att ta hänsyn ifall man eftersträvar ett hållbart 
byggande. 

Underhåll 
 Självklart så önskar husägaren ha så lite underhåll som möjligt då detta kräver pengar samt tid. 

Tillgänglighet 
Fördelaktigt om materialet är enkelt tillgängligt på marknaden. Detta spelar störst roll vid omläggning 
och reparationer.  

Estetik 
Utseendet är självklart viktigt vid valet. Golvet skall passa in med väggar, tak och inredning. Denna 
punkt kan vara den som i slutändan avgör valet av material.  

5.3.3 Materialval 
Parkett 
Marknad för parkett är stor och urvalet är därefter. Parkettgolv kan fås i flertalet varianter och 



toningar. Vid kombination av olika parkettyper både modern och klassiskt still fås. Parkett klarar 
slitage bra och kan läggas i t.ex. en hall utan problem. (Parkettdesign, 2012) 

Linoleum 
Linoleum är uppbyggt av förnyelsebara råvaror som linolja, kork och trämjöl, och dessutom ingår 
harts, naturliga färgpigment och juteväv. Därför kan linoleum ses som ett miljövänligt alternativ. Det 
är det absolut slitstarkaste materialet som kan slipas och ge en gammal matta känslan av helt ny. 
Mattan kan fås i en nästintill oändlig variant gällande mönster och färger. (Forbo, 2012) 

Textilmatta, tuftad 
Ett textilgolv är mjukt, varmt, tyst och ger en ombonad känsla. Även här går det att få mattan i 
flertalet färger för att passa in i rummet. En nackdel är att den är svårt att rengöra. (Golvportalen, 
2012) 

5.3.4 Analys 
Underhåll 

Material Motivering Källa Betyg 

Parkett I (AB Ljungquist, 2012)  3 

Linoleum II (AB Ljungquist, 2012) 4 

Textilmatta IV (AB Ljungquist, 2012) 3 

Miljöpåverkan 

Material Bedömning Källa Betyg 

Parkett A (SundaHus, 2012) 5 

Linoleum B (SundaHus, 2012) 4 

Textilmatta B (SundaHus, 2012) 4 

Kostnad 

Material Kr/m2 Källa Betyg 

Parkett 600 (Bygganalys AB, 2011) 4 

Linoleum 230 (Bygganalys AB, 2011) 5 

Textilmatta 555 (Bygganalys AB, 2011) 4 

 

 

 



Estetik 

Material Bedömning Källa Betyg 

Parkett Naturligt och vackert Egen bedömning 4 

Linoleum Ljust och fräscht Egen bedömning 2 

Textilmatta Mjukt och tyst Egen bedömning 2 

 

Viktning 

Material  Parkett Linoleum Textilmatta 

  Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Underhåll 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6 

Miljöpåverkan 0,1 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

Kostnad 0,3 4 1,2 5 1,5 4 1,2 

Estetik 0,4 4 1,6 2 0,8 2 0,8 

Summa 1   3,9   3,5   3 

 

5.3.5 Slutsats 
Som viktningen visar så faller valet på parkett. Materialet har en kombination av stil, slitstyrka och 
kostnad som gör att det blir det givna valet. Parketten kommer ej användas i våtutrymmen utan på 
resterande boyta. Den parkett som valts kommer från Tarkett och är ett 3-stavsgolv av ek.  

  



6 Installationer 

6.1 Värmesystem 
Som uppvärmningssystem har bergvärmepump valts. Detta då det är ett kostnadseffektivt sätt att 
värma upp huset. På tomten är det inga problem att hitta lämplig punkt för borrning, dock har inga 
mätningar gjorts för att se vart grundvattennivån är men det är antaget att detta inte kommer 
medföra problem. Den bergvärmepump som valts är en NIBE 1245 med en effekt på ca 1kW och med 
ett COP värde på upp till 5,03. Detta ger tillräckligt med effekt för att värma hela huset. 
Värmepumpen har inbyggt varmvattenberedare med möjlighet att värma tappvatten med el ifall ett 
extra behov skulle finnas.  

Effektbehov (W)   
Kök 336 
Vardagsrum 817 
Sov 1 357 
Bad 1 70 
Sov 2 210 
Arbetsrum 109 
Tvättstuga 32 
Teknik 71 
Övrigt 317 
Figur 1 Effektbehov per rum 

Ett effektbehov för varje rum har beräknats vilket kan ses i figuren ovan. Hela beräkningen redovisas 
i bilaga L. För att värma rummen används ett vattenburet radiatorsystem. Radiatorerna kommer från 
Purmo och är klassiska panelradiatorer. Radiatorerna placeras under fönster för att förhindra kallras 
och har dimensionerats efter bredden på fönstret samt effektkravet i rummet. Alla radiatorer finns 
specificerade i bilaga L. Den sammanlagda effekten på radiatorerna överskrider det totala 
effektbehovet men för att inte gå ner i en bredd som vida underskrider bredden på fönstren har 
beslutet tagits att då ha en lite högre tillgänglig effekt.  

Rördragningen går både i plattan samt på vägg. Samtliga T-grenar har lagts ovan golv enligt 
installationshänvisningar. Hela rördragningen kan ses i bilaga H.  

 

Figur 2 Arbetskurva värmepump, blå linje vald arbetspunkt 



6.2 El-installationer 
Det totala effektbehovet för huset har beräknats med schablonvärden för hushållsel. Då 
sannolikheten att allting används samtidigt används en reduktionsfaktor på 0,7 vid beräkning av 
produkter som inte är konstant påslagna.  

Produkt   effekt 
W 

antal 

Diskmaskin 2000 1 
Spisplatta  1500 1 
Spisfläkt  200 1 
Ugn  2500 1 
Mikrovågsugn 800 1 
Kylskåp  100 1 
Frysskåp  120 1 
Tvättmaskin  2000 1 
Torktumlare  2000 1 
Dammsugare 1000 1 
Kaffebryggare 800 1 
Färg-TV  140 3 
Video/DVD  45 3 
Dator  500 3 
Strykjärn  1000 1 
Glödlampa  60 12 
Lysrör  43 2 
Värmepump  1000 1 
Värmeväxlare 1730 1 
Figur 3 Effektbehov hushållsel samt installationer 

Till detta har effekten för värmepump samt ventilationsaggregat lagts till som kan ses i tabellen ovan. 
För att kunna välja huvudsäkring har behovet av ampere beräknats. Behovet ligger på 21 A vilket gör 
att huvudsäkringen för huset blir 28 ampere. Se bilaga N för alla poster samt uträkningar.  



 

Figur 4 Exempel på en elmätare med huvudsäkring (Vattenfall, 2012) 

Elnätet i huset är draget så att viktiga och energikrävande enheter så som t.ex. värmepump, 
ventilationsaggregat och spis ligger på en egen ledning. Resterande enheter är kopplade på ett sätt 
som underlättar installationen och fördelningen i proppskåpet. Hela installationen finns i bilaga K.  

  



6.3 Ventilation 
Huset har ett FTX-system vilket innebär att både till- och frånluft ventileras på mekanisk väg. 
Dessutom finns en roterande värmeväxlare inbyggd i systemet som tar tillvara på den värme som 
finns i frånluften. Upp till 86 % återvinning av energin garanteras. Tillverkaren av systemet är Östberg 
och det heter HERU 75 S2. Valet att ha värmeåtervinning var naturligt då det är en låg 
investeringskostnad mot besparingen av energi. Aggregatet placeras ovan innertak i tvättstugan för 
enkel åtkomst via vindstrappa. Det går även att fjärrstyra aggregatet. Kanaldragningen kan ses i 
bilaga I. Systemet har dimensionerats och tryckfall för från- respektive tilluft har beräknats. 
Beräkningen kan ses i bilaga P.  

 

 

 

 

 

Uteluften tas in via ett galler på sidan av huset. Placeringen är sådan att 
risken för att få in illaluktande gaser och föroreningar är så liten som 
möjligt. Ett galler liknande BRYJ från Bevent Rasch rekommenderas.  

 

 

 

Avluften blåses ut via en huv på taket. Huven bör vara vattenavledande. BRDJ 
från Bevent Rasch eller motsvarande rekommenderas. 

Figur 7 Avluftshuv (Bevent-Rasch, 2012) 

 

 

 

 

I rummen placeras ett takdon som sprider luften. Donet bör vara tyst 
och luftspridning skall upplevas som dragfri. Konstruktionen skall 
förhindra att eventuell smuts i luften smutsar ned taket. Donet RINO 
från Bevent Rasch eller motsvarande rekommenderas.   

 

Figur 5 Ventilationsaggregat HERU 75 S2 
(HERU, 2012) 

Figur 6 Uteluftsgaller (Bevent-
Rasch, 2012) 

Figur 8 Takdon (Bevent-Rasch, 
2012) 



 

Luftomsättningen i huset är dimensionerat efter BBR:s krav för bostäder. Det som blev 
dimensionerande var husets boarea multiplicerat med minimikravet för ventilation som är 0,35 
l/s/m2.  

Ventilation Till (l/s) Från (l/s) 
Kök   12,5(+30) 
Vardagsrum 20   
Sov 1 8   
Bad 1  12,5 
Sov 2 4   
Arbetsrum 3   
Tvättstuga  10 
Teknik    
Summa (l/s) 35 35 
Figur 9 Luftomsättning per rum 

Ovan ses hur till- och frånluften är dimensionerad i de olika rummen. Köket har en separat kanal från 
spisfläkten som kan forceras till 30 l/s. Spisfläkten har en egen kanal då aggregatet inte kan hantera 
det fett som spisfläkten suger upp med luften. Kanalen är brandskyddsklassad som klarar av att till 
exempel fett i kanalen brinner.  

Nedan syns fläktkurvan för aggregatet. För att hitta arbetspunkt har Östbergs egna 
beräkningsprogram använt. 

 Vald punkt 

Flöde [l/s] 
35 

Stat. tryck [Pa] 
427 

 Arbetspunkt 
 

Flöde [l/s] 
27,9 

Stat. tryck [Pa] 
397 

Effekt [W] 
206 

Ström [A] 
1,01 

Varvtal [r.p.m.] 
2707 



 

Figur 10 Fläktkurva ventilationsaggregat 

En beräkning för spårgasmätning har gjort. Den utgår från att en gas sprids i huset till en 
koncentration av 500 ppm. Inga koncentrationer av gasen antas finnas i huset sedan innan 
mätningen. Sen bilaga P för hela beräkningen samt resultat.  
  

Verkningsgrad [%] 
5,39 

SFP [kW/m3/s] 
7,12 

Spänning  [V] 
230 



6.4 Sanitet 
Tappvatten kommer in från en servisledning i gatan till värmepannan. Därifrån dras två stråk av 
ledningar, en till köket samt en till tvättstuga och vidare till badrummet. Samtliga rör är av koppar 
och drar på vägg samt i platta. Samtliga T-grenar ligger ovan golv enligt installationshänvisningar. 
Undantaget är en T-gren som ligger i vägg mellan hall och badrum. Detta för att undvika en 
genomföring i golv i badrummet som är ett våtutrymme. För att kunna nå T-grenen för avstängningar 
och dylikt placeras en HILA-lucka i väggen från hallen sett. Hela rördragningen kan ses i bilaga J.  

Avlopp dras från teknikrum, kök, tvättstuga samt badrum och sluts samman under hallen i plattan för 
att sedan ansluta till servisledningen i gatan. Viktigt vid dragningen är att böjarna inte är skarpare än 
45o och att läggningen i badrummet förhindrar att avloppsvatten från WC rinner upp i golvbrunnen i 
duschen. Avloppets stam har en luftningsledning som går upp i tvättstugan och mynnar ut på taket.  

Samtliga rör har dimensionerats och redovisas i bilaga Q. Dimensioneringen har gjorts utifrån 
normflöden standard för bostäder. Även tryckfallet från servisledning till tappkran har beräknats så 
att ett godkänt tryck kan säkerställas både i kranen längst bort samt närmast servisledningen. I båda 
fallen behöver trycket strypas för att nå den tryckkurva som krävs för respektive blandare. Nedan ses 
de båda kurvorna och deras strypning. Blandarna som används är FMM 8100 för köket och FMM 
9050-0000 för hon i tvättstugan. Båda levereras från FM Mattson.   

  

Figur 11 Tryckkurva för köksblandaren. Orange linje är strypt tryck 



 

Figur 12 Tryckkurva för blandaren till ho i tvättstuga. Orange linje är strypt tryck. 

  



7 Kostnadskalkyl 

7.1 Materialkostnader 
En kalkyl har gjorts för alla ingående material i huset. Nedan finns alla material, kvantiteter och pris 
specificerade. 

Kategori Material Källa Pris Enhet Kvantitet  Totalt 
pris 

BYGG 
TEKNIK 

Yttervägg 7.052* 537,1 kr/m² 143,28  76956 

 Innervägg 8.042* 166 kr/m² 61,92  10279 
 Platta på mark 4.022* 480,04 kr/m² 111  53284 
 Stuprör Byggmax 54,95 kr/m 15  824 
 Hängrännor Byggmax 41,95 kr/m 70  2937 
 Utkastare Byggmax 79,95 kr/st 5  400 
 Yttertak m. isolering 11.043* 396,5 kr/m² 160  63440 
 Fönster Norluxfönster 10000 kr/st 10  100000 
 Innerdörrar Diplomat 659 kr/st 5  3295 
 Ytterdörrar Diplomat 9715 kr/st 1  9715 
 Altandörr Bostadens dörr och 

fönster 
7995 kr/st 1  7995 

 Inredning kök 18.001* 16569 st 1  16569 
 Vitvaror kök 18.002* 28590 st 1  28590 
 Inredning WC + 

dusch 
18.021*, 18.013* 14940 st 1  14940 

 Inredningtvätt m. 
maskiner 

18.029* 19933 st 1  19933 

 Färg yttervägg Demidekk 30 kr/m² 143,28  4298 
 Färg innervägg Alcro 30 kr/m² 123,84  3715 
 Parkettgolv Parkettbutiken 300 kr/m² 100  30000 
    Delsumma     447170 
        
EL Kök (större) 4.003* 15080,43  1  15080 
 Badrum 4.007* 2461,21  1  2461 
 Hall 4.018* 4117,41  1  4117 
 Sovrum 4.012* 3479,22  2  6958 
 Vardagsrum 4.014* 4901,63  1  4902 
 Tvättstuga 4.022* 7659  1  7659 
 Teknikrum 4.022* 7659  1  7659 
     Delsumma 48837 
        
VVS Kök 4.001* 5199,04 kr/st 1  5199 
 Badrum 4.006* 24345,77 kr/st 1  24346 



 Tvättstuga 4.025* 17785,04 kr/st 1  17785 
 Teknikrum 4.025* 17785,04 kr/st 1  17785 
 Värmepump vvsbutiken 49700 kr/st 1  49700 
 FTX-aggregat Luftbutiken 18285 kr/st 1  18285 
     Delsumma 133100 
     Totalt pris 629107 
 

7.2 Underhållskostnader 
I tabellen nedan finns en enklare underhållskostnadsberäkning som skall täcka vardagligt bruk samt 
installationer.  

Driftkostnad   kWh per år Pris öre/kWh 
 Hushållsel Energimyndigheten 3560    
 Värmepump NIBE 3600    
 FTX-aggregat Östgren 6228    
       
 Summa elbehov  13388  100  
       
 Driftkostnad el     1338,8 kr/år 
 

  



8 Husbyggnad, kritiska skeden i produktion 

8.1 Inledning 

8.1.1 Bakgrund 
Rapporten handlar om projekteringen av ett småhus. Som komplement till detta kommer nedan 
beskrivas vilka kritiska moment i själva byggandet som är viktigt att beakta då detta kan generera 
högre kvalité, kortare produktions tid och ett billigare byggande.  

8.1.2 Syfte 
Att kunna lyfta fram på ett tydligt sätt när i produktionen och gällande vilka konstruktionsdelar som 
det är värt att fokusera extra på. Förhoppningsvis kan materialet användas av en oerfaren för att ge 
insikt i vilka moment som är extra kritiska med avseende på tid, kostnader och kvalité.  

8.1.3 Metod 
För att få en annan vinkel på det kommer rapporten utgå från en intervju med en erfaren 
entreprenör. Flera mindre samt en större intervju har gjorts. Huvudperson i intervjuerna är Jonas 
Biörnstad på företaget Zengun.  

8.2 Förstudie 
För att inte starta med att gå igenom hela byggprocessen av ett hus gjordes en förstudie som skulle 
avgränsa de delar i processen som verkar lämpliga att studera. Förstudien gick ut på att tala med 
kontakter i branschen. Att få fram deras första tankar och arbeta där ifrån. Under möten dök ett 
flertal tips upp om vart det kan vara lämpligt att börja men de två saker som stack ut mest var, 
stomme och fasad. Vid samtal med Jonas Biörnstad sa han ”Det viktigaste är mötet mellan stomme 
och fasad. Det är absolut det mest kritiska momentet vid konstruktion av hus. Där finns möjlighet att 
spara både tid samt att säkra upp kvalitén i konstruktionen.” (Biörnstad, 2012). Under ett annat 
samtal med Ulf Jonsson kom det upp att stommen är ett kritiskt skede. Där går det enligt honom att 
spara in pengar på material samt tid vid konstruktion/montering. ”Upphandling av stommen samt 
styrning vid montage är tillfällen då pengar samt tid kan sparas in. Görs detta på ett bra sätt blir hela 
projektet lättare att ro i hamn.” (Jonsson, 2012). Efter detta drogs slutsatsen att fokusera på 
stomme. Närmare bestämt en prefabricerad betong/stål stomme. Denna avgränsning kändes 
nödvändig för att kunna leverera ett fokuserat resultat. Förseningar i stommontage kommer försena 
hela bygget. Kostnader på grund av fel eller ändringar i stommen är väldigt kostsamma. Kvalitén på 
stommen sätter ribban för hur huset uppfattas gällande kvalité.  

8.3 Stomme 
 

8.3.1 Tiden före produktion 
Under samtalen med Jonas Biörnstad framkommer att hela processen stomme är en svår del i 
produktionsprocessen. Den kan dock göras avsevärt lättare ifall arbetet för leveransen av stomme är 
väl utfört. En stor del i det arbetet är inköpet av stommen. Jonas Biörnstad sa att Zengun använder 
sig av en teknisk checklista när de planerar sina inköp av stomme samt vid projektering. Nedan följer 
en kort redovisning av de viktigaste delarna i checklistan kompletterad information från intervju: 

 



Tänkbara ingående delar 
Vilka element kommer ingå i stommen. Pelare, takbalkar, bjälklagsplattor, trappor osv. Detta kan ses 
som en självklar del inköpsprocessen att veta vilka delar som bör ingå men risker för missar finns då 
upphandling ofta sker i ett tidigt skede.  

Bjälklag 
Vilken typ av bjälklagselement skall användas, HD/F, TT/F osv? Vilken typ av överyta skall bjälklaget 
ha? Detta är extra viktigt ifall golv skall läggas direkt mot betongen. Vissa typer av material kommer 
inte gå att lägga på en vanligt betongyta utan måste förbehandlas. En annan viktig punkt att reglera 
innan köp är överhöjningen av bjälklaget. Eftersom betongen förspänns kommer elementet att böja 
sig svagt uppåt. Om bjälklaget inte sänker efter montage och beräknad last kommer golvet ovanpå bli 
som en kulle vilket såklart inte är önskvärt.  

Kompletteringsarbeten 
Ett av dom större jobben vid montering är fogningen av element. När elementen fogas samman kan 
olika typer av betong användas vilket bör regleras utifrån vilken standard som önskas. Ett dyrare bruk 
brinner snabbare, men om tidsbristen inte finns där så blir det en onödig kostnad om ett billigare 
bruk kan hålla samma hållfasthetsklass.  

Jonas Biörnstad menar också att det i förhand är viktigt att planera lyften. Stomelementen lyfts ofta 
på plats av en eller flera tornkranar och/eller mobilkranar beroende på storleken på elementen. Här 
gäller det att med beställare vara överens huruvida tid eller kostnader är viktigast. Det kanske är 
möjligt att montera tre stycken tornkranar och lyfta på plats elementen så snabbt som fogningen kan 
ske. Detta innebär givetvis en större kostnad än vid användandet av en kran.  

8.3.2 Montering 
Det första steget innan montering är att överlämna allt material som inköp och projektering har tagit 
fram till produktionen. Detta är enligt Jonas Biörnstad en nyckel till framgång. En vanlig risk är 
tydligen att produktionen inte är helt informerade om vilka förutsättningar som finns för 
monteringen. Att veta vilka detaljer som är reglerade i avtalet med stomleverantören och inte hjälper 
produktionsledningen att planera sitt fokus. En del i produktionen som är svårare att reglera är 
mötet mellan entreprenörer. Jonas Biörnstad menar att ”Lägg 80 % av din energi på 
entreprenörsmöten” (Biörnstad, 2012). Detta blir i sin tur logiskt ifall man utgår från att 
upphandlingen av stommen utförts på ett bra sätt. Mötet mellan entreprenörerna bli då den minst 
reglerade delen i hela stommontaget. Nedan följer två exempel på möten som är viktiga att beakta. 

Möte grund och stomme 
Grundarbeten har troligtvis gjorts och dessa har projekterats av någon annan än den som projekterar 
stommen. Därför är det viktigt att vara förberedd på att skillnader i uppfattning kan förekomma. När 
stommen levereras så ställs den ofta på gjutna plintar. Dessa plintar gjuter sällan stomleverantören. 
Att därför aktivt styra mötet så att när stommen väl kommer så kan den monteras utan problem på 
de gjutna plintarna.  

Stomme möter fasad 
Infästningarna för fasaden görs i fabrik när stommen tillverkas. För att veta exakt var infästningarna 
skall sitta måste en utsättare först på plats tagit ut var i stommen infästningarna bör sitta. Här kan 
man se det som ett möte mellan flera än två aktörer. Stomleverantören, fasadmontören, utsättaren 
och möjligtvis mark som lämnar grunden utifrån höjder tas.  



Löpande arbeten 
Då montaget pågår kommer vissa arbeten behöva göras löpande. Arbetena är direkt kopplade till den 
kvalité som stommen skall uppnå. Först och främst skall en besiktningsman löpande få undersöka 
monteringen för att kunna garantera att arbetet utförts korrekt. Det kan bli jobbigt att inte ha 
stommen godkänd när huset är tätt. Ibland kan det även vara aktuellt med svetsröntgen på bärande 
stålkonstruktioner vilka måste göras mellan skeden. Andra arbeten som kan vara relevanta att ha 
löpande är inmätningar och säkring efter delskeden. Inmätningarna kan krävas då stommonteringen 
är lite av ett grovjobb. Det Jonas Biörnstad menar är det viktigaste är plushöjder på bjälklag. Att 
hamna några centimeter under tänkt plushöjd kan bli dyrt i längden när det skall spacklas upp i rätt 
nivå. Även att få ett bjälklag några centimeter högt kan kosta stora pengar. Visserligen går det att 
slipa ner bjälklaget en liten bit för en relativt låg kostnad men det finns begränsningar på hur mycket 
det går att slipa. Dessa ”fel” fortplantar sig väldigt snabbt. Ett exempel är att höjden på bjälklaget blir 
10 cm över tänkt höjd. Det går att slipa ner några centimeter. Då sänkt takhöjd ofta är impopulärt 
hos beställare måste i så fall undertakshöjden minskas. Detta ger mindre utrymme för installationer 
vilket gör att installatörerna kanske måste revidera sina lösningar. Några centimeters högre bjälklag 
har då resulterat i merarbete för både arkitekt, installationsprojektörer och golvslipning. Dessutom är 
det inte säkert att den tänkta kvalitén i alla leden då kan uppnås.  

8.3.3 Säkerhet 
Under intervjuerna framgick det väldigt tydligt att säkerheten är en av de högsta prioriteringarna. 
Riskerna för skada är stora i jämförelse med resterande byggprocess. Dessutom är konsekvenserna 
stora. Som exempel sade Jonas Biörnstad att vid fall även med säkerhetslina finns risk för dödsfall om 
den som fallit inte kan hämtas upp efter 15 minuter. Därför förordar han att alla som arbetar med 
stommontering har utbildning på fallskydd och tynga lyft.  

En annan del i riskhanteringering är att ha kontinuerliga delskedeskontroller efter varje delmoment. 
Vi montage av ett trapphus monteras ofta en trappa i taget. Om kontroller inte görs så att varje 
trappa är ordentligt monterad och säkrad riskerar hela trapphuset och kollapsa. Detta är inte bara för 
att undvika skador på bygget utan också ett sätt att kvalitétssäkra.  

8.4 Slutsats 
Att upphandla och montera en prefabricerad stomme är en komplicerad process. Det är ett 
avgörande moment i produktionsprocessen som kan påverka hela projektet gällande tid, kostnader 
och kvalité. Att vara förberedd på allt är såklart inte möjligt men det är ofta det som eftersträvas. 
Genom att vara medveten om ett antal kritiska moment går det dock att komma långt utan att vara 
allvetandes.  

Genom att göra en genomtänkt upphandling av stommen går det att sänka kostnaderna och höja 
kvalitén. Att på förhand ha förtydligat ansvarsområden och förutsättningar genom avtal anses vara 
ett krav för att kunna genomföra en bra stommontering. Här krävs förståelse för de tekniska 
detaljerna kring en prefabricerad stomme vilket inte bara går att anskaffa genom studier utan kräver 
erfarenhet då många parter är inblandade.  

Från intervjuerna verkar det som att själva montaget av stomme inte är ett svårt moment. Dock så är 
det flera moment i processen där montaget av stommen möter andra arbeten i projektet. Där ligger 
riskerna i hela processen. Att övervaka och i förtid studera vart entreprenörer kommer mötas under 
arbetsgången blir den stora uppgiften. Då stommen verkar som grund för i stort sett alla andra 



arbeten är det kritiskt att identifiera fel och avvikelse som sedan kan kommer påverka andra arbeten. 
Fortplantning av fel ses som en risk med stora konsekvenser. Alla tre faktorer, tid, kostnad och kvalité 
kan påverkas här.  

Ett av de bästa verktygen för att kunna leverera bra kvalité är löpande kontroller. Att under 
arbetsgången ha löpande rutiner i form av inmätningar, använda besiktningsmän och 
delmomentkontroller. Det är en viktig process som pågår och den är både dyr och kostsam att ändra 
i efterhand. I kvalitétsarbeten bör även säkerhetsarbete inkluderas. Det är ingenting som direkt 
förbättrar tid, kostnad eller kvalité, förens olyckan är framme. Det är både kostsamt och tidskrävande 
att utreda varför en olycka skett samtidigt som olyckan kan ha skadat konstruktionen i sig. Detta är 
utan att nämna den mänskliga kostnaden ifall någon skadar sig.  

Stommen är enligt undersökningen den mest kritiska konstruktionsdelen. Vad det gäller 
prefabricerad stomme av betong och stål så nyckeln till framgång ett strukturerat inköp med klara 
avtal, fokus på entreprenörsmöten, löpande kontroller och hög säkerhet.  

8.4 Conclusion 
To purchase and assemble a prefabricated framework is complicated process. It is a settling moment 
in the production process that can affect the whole project concerning, time, costs and quality. One 
cannot be prepared for everything but you’d certainly like to. But by having knowledge about a few 
critical areas you achieve a lot without being all knowing.  

By doing a well thought through purchase of the framework you can lower the costs and raise the 
quality. Clarifying the areas of responsibility and conditions through contracts is a must if you want to 
achieve a great framework montage. You need knowledge about technical details that cannot be 
obtained with just studies, you need experience as well. It seems as if the montage of the framework 
isn’t the complicated task. It is when other task that involves the framework takes place. The mayor 
task at hand is to oversee and guide during those other tasks. Error and faults with the framework 
will affect almost all other tasks. Propagation of error is considered a risk with big consequences. All 
three factor, time, costs and quality can be affected here.  

One of the most important tools that can help is to continuously have running checks. To have all the 
measures checked, to use surveyors and have checks during a work moment. The framework is an 
important process that is both costly and takes a lot of time to change in hindsight. Working with 
quality is also to work with safety. It won’t improve the numbers at start but definitely will if there is 
an actual accident.  

The framework is according to the research the most critical part of the construction. When it comes 
to prefabricated frameworks of concrete and steel the key to success is a well-structured purchase 
with clear contracts, focus on other tasks involving the framework, continuously running checks and 
high safety.  

8.5 Framtida arbete 
För att ytterligare förankra åsikterna om montering av prefabricerad stomme skulle det vara 
intressant att intervjua fler personer i branschen som har liknande erfarenheter. På så vis kan de 



samlade åsikterna verkligen kunna utgöra en stabil grund för en nyutexaminerad ingenjör. Jag vet 
personligen att den här kunskapen finns samlad på företagen i diverse format. Dock är jag osäker 
över hur företagen själva är medvetna om vart och hur kunskapen finns samlad. I ett ytterligare steg 
skulle det vara intressant att titta på erkända problem med stommontering. Om det publicerats 
rapporter på ämnet där ett intresse för utveckling finns.  

 

  



9 Litteraturförteckning 
 
AB Ljungquist. (2012). Arbetsbeskrivningar. Hämtat från Golv och underhåll: 

www.abljungquist.se/arbetsbeskrivningarGV.pdf den 03 Maj 2012 

Bevent-Rasch. (2012). Frånluftshuv. Hämtat från Bevent-Rasch: http://www.bevent-
rasch.se/bilder/bryj.jpg den 23 April 2012 

Bevent-Rasch. (2012). Takdon. Hämtat från Bevent-Rasch: http://www.bevent-
rasch.se/bilder/rino.jpg den 23 April 2012 

Bevent-Rasch. (2012). Uteluftsgaller. Hämtat från Bevent-Rasch: http://www.bevent-
rasch.se/bilder/bryj.jpg den 22 April 2012 

Biörnstad, J. (Mars 2012). Entreprenadchef. (A. Ingendoh, Intervjuare) 

Boverket. (den 27 April 2011). Regelsamling för byggande, BBR 2012. Karlskrona, Sverige: Boverket. 

Bygganalys AB. (2011). Bygganalys lilla prisbok. Stockholm: Bygganalys AB. 

Byggmentor. (2012). Byggmentor. Hämtat från www.byggmentor.se den 04 Maj 2012 

Euro-inox. (u.d.). Euro-inox. 

Fondamenta. (2012). Takpannor. Hämtat från http://www.fondamenta.se/rad-tips/takpannor den 03 
Maj 2012 

Forbo. (2012). Forbo-Flooring. Hämtat från http://www.forbo-
flooring.se/?gclid=COWdvOvZ8q8CFY0tmAod50H6yw den 04 Maj 2012 

Golvportalen. (2012). Golvportalen. Hämtat från http://www.golvportalen.se/ den 03 Maj 2012 

HERU. (2012). Ventilationsaggregat. Hämtat från Ventin.se: 
http://www.ventin.se/images/kanalsystem/herus.jpg den 24 April 2012 

Jonsson, U. (Mars 2012). VD. (A. Ingendoh, Intervjuare) 

Parkettdesign. (2012). Hämtat från Parkettdesign: http://www.parkettdesign.se/ den 03 Maj 2012 

Plåttak.nu. (2012). Plåttak. Hämtat från www.plåttak.nu den 04 Maj 2012 

SundaHus. (den 3 Maj 2012). Miljödata: SundaHus. Hämtat från SundaHus Hemsida: 
http://www.sundahus.se den 3 Maj 2012 

Sveriges Byggindustrier. (2011). Fakta om byggandet. Sveriges Byggindustrier. 

Takcentrum. (2012). Tätskiktssystem låglutande tak. Hämtat från Takcentrum: www.takcentrum.se 
den 05 Maj 2012 

TräGuiden. (den 4 Maj 2012). Anvisningar och produktion: TräGuiden. Hämtat från TräGuidens 
hemsida: http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=202 den 4 Maj 2012 



Vattenfall. (2012). Välj rätt huvudsäkring. Hämtat från http://www.vattenfall.se/sv/valj-ratt-
huvudsakring.htm den 23 April 2012 

Vi i villa. (den 4 Maj 2012). Bygg: Vi i villa. Hämtat från Vi i villas hemsida: http://www.viivilla.se/Bygg 
den 4 Maj 2012 

 

 

 



Bilaga A Situationsplan



Bilaga B Fasadritning 
  



Bilaga C Planritning 
  



Bilaga D Sektionsritning 
  



Bilaga E Konstruktionsdetalj Grund-Yttervägg 
  



Bilaga F Konstruktionsdetalj Fönster 
  



Bilaga G Konstruktionsdetalj Yttervägg-Tak 
  



Bilaga H Radiatorer 
  



Bilaga I Ventilation 
  



Bilaga J Sanitet 
  



Bilaga K El 
  



Bilaga L Effektberäkningar Värme 
 

Areor Vägg Fönster Glasdörrar Ytterdörr Platta 
Kök 13 3,5 0 0 13 
Vardagsrum 32,2 4 0 0 22,5 
Sov 1 14,96 2,5 0 0 18,5 
Bad 1 2,76 0,5 0 0 4,5 
Sov 2 8,462 2 0 0 10,9 
Arbetsrum 2,8 1 0 0 6,25 
Tvättstuga 0 0 0 0 4 
 Teknik 3,6 0,5 0 0 3 
Övrigt 0 0 0 4,32 16,5 
 

 

 

 

 

Här redovisas detaljerat per rum vilka areor som finns, vad de areorna har för U-
värde och vilket UA-värde varje rum får, med och utan 10 % köldbrygga.  

  U 
(w/m²K) 

Plattan 0,08835 
Vägg 0,1445 
Tak 0,07327 
Fönster 0,7 
Dörr 0,8 

  U*A 10 % -tillägg 
Kök 5,5 6,0 
Vardagsrum 9,4 10,4 
Sov 1 5,5 6,1 
Bad 1 1,1 1,3 
Sov 2 3,6 3,9 
Arbetsrum 1,7 1,8 
Tvättstuga 0,4 0,4 
Teknik 1,1 1,2 
Övrigt 4,9 5,4 



Ventilation Till (l/s) Från (l/s) 
Kök   12,5 
Vardagsrum 20   
Sov 1 8   
Bad 1  12,5 
Sov 2 4   
Arbetsrum 3   
Tvättstuga  10 
Teknik    
Övrigt    
Summa (l/s) 35 35 
 

Volymer (m³)   
Kök 31,2 
Vardagsrum 54 
Sov 1 44,4 
Bad 1 10,8 
Sov 2 26,16 
Sov 3 15 
Tvättstuga 9,6 
Bad 2 7,2 
Övrigt 39,6 
 

Läckluft (oms/h) 0,08 
Luftdensitet (kg/m³) 1,2 
cpl (J/kgK) 1007 
Temperaturer °C  

Inomhus 20 
Badrum 25 
Utomhus -29 
 

 

 

 

 

 

 

Läckluft (l/s)   
Kök 0,000832 
Vardagsrum 0,00144 
Sov 1 0,001184 
Bad 1 0,000288 
Sov 2 0,0006976 
Arbetsrum 0,0004 
Tvättstuga 0,000256 
Teknik 0,000192 
Övrigt 0,001056 
 

Effektbehov (W)   
Kök 336 
Vardagsrum 817 
Sov 1 357 
Bad 1 70 
Sov 2 210 
Arbetsrum 109 
Tvättstuga 32 
Teknik 71 
Övrigt 317 
Summa 2319 
 

Här redovisas luftflöden på vilka värmeförlust 
genom läckluftflöde beräknas samt de 
parametrar som behövs. Effektbehovet per 
rum samt det totala för huset redovisas i 
nedersta tabellen. 



Bilaga M Dimensionering Värmesystem 
 

Radiatorer           
  Behov Antal radiatorer Vald effekt Valda radiatorer bxh 
Kök 336 1 437 800x300 
Vardagsrum 817 2 764 2st 700x300 
Sov1 357 1 546 1000x300 
Sov2 210 2 436 2 st 400x300 
Arbetsrum 109 1 218 400x300 
Badrum 70 1 218 400x300 
Tvättstuga 32 0    
Teknik 71 1 218 400x300 
Övrig yta 317 0    
 Totalt 2319   2837   
 

  Valda värden 
cpl 4180 
delta t 10 
ρ 1000 
ζ rad 3 
ζ böj,10-15 1,5 
ζ böj,20-25 1 
ζ div,avgr 1 
ζ sam,avgr 0,5 
ζ rad,avst 20 
ζ shunt 30 
ζ panna 8 
ζ gren 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Här redovisas valda radiatorer och valda 
värden för beräkning av tryckförluster i 
radiatorsystemet. 



Sträcka Nr Längd 
(m) 

Effekt (W) Flöde (kg/s) Ansl nr u (m/s) ρ*u^2/2 (Pa) 

1 6,052 218 0,005215311 10 0,048 1,152 
2 4,8 436 0,010430622 10 0,09 4,05 
3 4,134 654 0,015645933 10 0,14 9,8 
4 16,52 872 0,020861244 10 0,18 16,2 

       
 

Friktion  Engångsmotstånd Grenförluster  

R (Pa/m) R*L (Pa) Σζ Σζ*ρ*u^2/2 (Pa) Σζ gemensam U gem (m/s) 
5 30,26 4360,28 5023,04 1 0,09 

18 86,4 24,5 99,225 1 0,14 
35 144,69 23 225,4 1 0,18 
60 991,2 33,5 542,7 1 0,08 

      
 

 Summa förluster  

ζgren*ρ*u^2gem/2 (Pa) i delsträcka (Pa) Total (Pa) 
4,05 5057,35 5057 

9,8 195,425 5253 
16,2 386,29 5639 

3,2 1537,1 7176 
 Totalt i hela systemet: 23125 
 

Här redovisas beräkningen som leder fram till totala tryckförlusten i systemet.  

  



Bilaga N Eleffektbehov 
Produkt   effekt 

W 
antal 

Diskmaskin (kallv. 
ansluten) 

2000 1 

Spisplatta  1500 1 
Spisfläkt  200 1 
Ugn  2500 1 
Mikrovågsugn 800 1 
Kylskåp  100 1 
Frysskåp  120 1 
Tvättmaskin  2000 1 
Torktumlare  2000 1 
Dammsugare 1000 1 
Kaffebryggare 800 1 
Färg-TV  140 3 
Video/DVD  45 3 
Dator  500 3 
Strykjärn  1000 1 
Glödlampa  60 12 
Lysrör  43 2 
Värmepump  1000 1 
Värmeväxlare 1730 1 
Allmänt 
effektbehov 

16881 

Reduktionsfaktor 0,7 
   
Totalt effektbehov 
(P) 

14546,7 

 

Beräkning av huvudsäkring: 

U = 400 V 

 

 

Ger ett A = 21. Närmaste säkring uppåt är 28 A 
och blir därför valet. 



Bilaga O Gruppförteckning 
 

Gruppförteckning        
1  Diskmaskin    
2  Häll     
3  Spisfläkt     
4  Ugn     
5  Belysning kök    
6  Kylskåp     
7  Frysskåp     
8  Tvättmaskin    
9  Torktumlare    

10  Kök bänkbelysning och uttag  
11  Vardagsrum    
12  Hall     
13  Arbetsrum    
14  Sovrum 2     
15  Badrum     
16  Sovrum 1     
17  Tvättstuga    
18  Teknikrum    
19  Värmepump    
20   Ventilationsaggregat  

 

Gruppförteckning till el-installationerna. Se El-installations ritning för numrering. 



Bilaga P Dimensionering Ventilation 
ρ 1,205 
 

Frånluft           
Nr Innerdiameter (m) Flöde 

m³/s 
Längd (m) v (m/s) ρ*v²/2 (Pa) 

1 63 0,0125 3 3,7 8,248225 
2 80 0,0225 0,3 4,5 12,200625 
3 100 0,035 0,3 4 9,64 
4 100 0,035 0,5 4 9,64 

 

Friktion   Engångsmotstånd i kanalen 
R 
(Pa/m) 

R*L (Pa) Z 
(Pa) 

Z (Pa) Z*ρ*v²/2 (Pa) 

3,5 10,50 80,92 80+0,46+0,46 88 
3,8 1,14 1,64 1,2+0,44 20 
2,5 0,75 1,8 1+0,4+0,4 17 
2,5 1,25 10,46 10+0,46 101 

 

Engångsmotstånd 
i T-gren 

 Tryckförlust  

Z gren 
(Pa) 

v gem 
(m/s) 

Zgren*ρ*v gem²/2 
(Pa) 

Tryckförlust (Pa) Summa 
tryckförlust (Pa) 

0 4,5 0 98 98 
0,15 4 1,446 23 121 

0,3 4 2,892 21 142 
0 0 0 102 244 

 

Tryckfallsberäkning för frånluften i huset.   



Tilluft           
Nr Innerdiameter 

(m) 
Flöde 
m³/s 

Längd (m) v (m/s) ρ*v²/2 (Pa) 

1 63 0,02 10,7 2 2,41 
2 100 0,035 0,55 4 9,64 
3 100 0,035 6 4 9,64 

 

 Friktion   Engångsmotstånd i kanalen  
  

  

R 
(Pa/m) 

R*L (Pa) Z (Pa) Z (Pa) Z*ρ*v²/2 (Pa) 

0,8 8,56 51,46 50+1+0,46 54 
3,5 1,93 1,46 0,46+1 14 
1,5 9,00 10 10 96 

 

Engångsmotstånd T-gren    Tryckförlust   
Z gren (Pa) v gem (m/s) Zgren*ρ*v gem²/2 (Pa) Tryckförlust (Pa) Summa tryckförlust (Pa) 

0 4 0 62 62 
0,55 4 5,302 16 78 

0 0  105 183 
 

Tryckförlust för tilluften i huset.  
Summa tryckförlust som aggregatet skall dimensioneras för 244+183=427 Pa.  

 

  



Spårgasmätning 
 

Enligt avsnitt 14.1.2 i el-kompendiet gäller, 

𝑘 − 𝑘𝑗
𝑘0 − 𝑘𝑗

= 𝑒−𝑛𝑡 

𝑘 = 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡 

𝑘0 = 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑡 = 0 

𝑘𝑗 = 𝑗ä𝑚𝑣𝑖𝑘𝑡𝑠𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

 

För att beräkna n divideras husets volym med luftflödet i huset, 

�̇�
𝑉

=
100 ∗ 2,4

35 ∗ 3600
1000

= 0,525
𝑜𝑚𝑠
ℎ

 

Givna värden, 

𝑘0 = 500 𝑝𝑝𝑚 

𝑘𝑗 = 0 𝑝𝑝𝑚 

Spårgasmätningen ska göras vid 30 minuter, 1 timme samt 1,5 timme. Således blir 

𝑡 = 0,5; 1; 2 

För t=0,5 fås, 

𝑘 = 500 ∗ 𝑒−0,525∗0,5 = 385 𝑝𝑝𝑚 

För t=1 fås, 

𝑘 = 500 ∗ 𝑒−0,525∗1 = 296 𝑝𝑝𝑚 

För t=2 fås, 

𝑘 = 500 ∗ 𝑒−0,525∗2 = 228 𝑝𝑝𝑚 



Bilaga Q Dimensionering Sanitet 

Dimensionering tappvatten.  
Ledn. 
Nr 

  Anslutet 
normflöde (l/s) 

Ledningsty
p 

Dim. enl. koppl.-
tabell 

Dim. enl. fördeln.-
tabell  

1 Diskmaskin 0,2 Koppling 15x1  
2 Diskho 0,2 Koppling 15x1  
3 Tvättmaskin 0,2 Koppling 15x1  
4 Vask 0,2 Koppling 15x1  
5 Tvättställ 0,2 Koppling 15x1  
6 WC 0,1 Koppling 15x1  
7 Dusch 0,2 Koppling 15x1  
8 Badrum 0,5 Fördelning  18x1 
9 Kök 0,4 Fördelning  18x1 

10 Badrum, tvätt 0,9 Fördelning  18x1 
11 Totalt 1,3 Fördelning  18x1 

 

  Flöden Justerat 
VV-tot (l/s) 0,8 0,7 
KV-tot (l/s) 1,3 0,7 
Skillnaden (l/s) 0,5  
Summa VV och KV (l/s) 2,1 1,4 
 

Servisledning  
Sannolikt flöde servisl. (l/s) 0,6 
Dim. Hast. (m/s) 1,7 
Invändig diameter (mm) 17 
Friktionstryckfall (Pa) 2300 
Dimensionering (mm) 32 x 2,9 



Dimensionering avlopp.  
Ledn. 
Nr 

 Anslutet 
normflöde (l/s) 

Ledn. Typ Dimensionering 
(mm) 

Fall 
(‰) 

1 Dusch 1,5 Anslutningsledning 75 15 
2 WC 1,8 Anslutningsledning 100 15 
3 Tvättställ 0,6 Anslutningsledning 50 15 
4 Badrum 3,9 Samlingsledning 100 15 
5 Kök 1,2 Anslutningsledning 50 15 
6 Tvätt 1,5 Anslutningsledning 75 15 
7 Teknik 0,6 Anslutningsledning 50 15 
8 Teknik + Kök 1,8 Samlingsledning 75 15 
9 Totalt 12,9 Samlingsledning 100 12 

 

Luftningsledning (mm) 100  

    
 Ort Multiplikator Lera Frostfritt djup (m) 
 Kiruna 0,6 2,4 
 

Dimensionering stuprör 
  A Y 
Sannolik regnintensitet 0,013   
Trädgårdstomt 400 0,3 
Tak area 172 1 
Grusbelagd yta 120 0,6 
     
Sannolikt regnvattenflöde, q, l/s    

4,732    
 

Diameter (mm) 100 
Ledningsfall (‰) 11,5 
Stuprör, invändig diameter (mm) 75 
 

  



Tryckfall tappkran 

Tappkran längst bort från påkoppling i gatan. 
  Längd (m) Dimension v (m/s) 
1 11,5 32x2,9 1,6 
2 2,4 18x1 2 
3 0,2 15x1 1,5 
 

R 
(Pa/m) 

R*L 
(Pa) 

Tryckfall höjd 
(Pa) 

Tryckfall 
höjd (Pa) 

Summa 
tryckfall (Pa) 

Tryck i 
servis (Pa) 

Resterande 
tryck (Pa) 

1700 1955
0 

9,8*1000*(2+
0,5+1,5) 

39200 58750 550000 491250 

7000 1680
0 

  16800  474450 

7000 1400     1400   473050 
 

Tappkran närmast påkoppling i gatan. 
  Längd (m) Dimension v (m/s) 
1 11,5 32x2,9 1,6 
2 3,9 18x1 3 
3 0,2 15x1 2 
 

R 
(Pa/m) 

R*L 
(Pa) 

Tryckfall 
höjd (Pa) 

Tryckfall 
höjd (Pa) 

Summa 
tryckfall (Pa) 

Tryck i 
servis (Pa) 

Resterande 
tryck (Pa) 

1700 19550 9,8*1000*(2
+0,5+1,5) 

39200 58750 550000 491250 

9000 35100   35100  456150 
7000 1400     1400   454750 

 



Bilaga R Dimensionering Takstol 

Beräkningar 
 

 

  



  



  



  



  



  



  



Skiss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga S Beräkning Köldbrygga 
Beräkningar 

Beräkningar på läckflödeskoefficienten görs enligt bilaga F i Isolergudien Bygg 06 på sid 73. 
 
Konstruktionsträ, λ=0,13 W/m·K 
Isolering, λ=0,036 W/m·K 
dv1= 0,085 
dv2= 0,085 
db1= 0,195 
db2= 0,5 
Lambdavärdesmetoden ger, 

𝜆𝑡𝑜𝑡 =
0,13 ∗ 0,045 + 0,036 ∗ 0,555

0,6
= 0,04305 

Läckflödeskoefficient blir därmed, 

 
Ψ = −0,001607 + 0,1539 ∗ 0,043050,8 + 3,118 ∗ (0,04305 ∗ 0,5)1,6 + 0,1926

∗ (0,04305 ∗ 0,195)0,6 + 1,562 ∗ 10−5 ∗ �
0,085

0,5
�
−2

+ 2,839 ∗ 10−4

∗ �
0,085

0,5
�
−2

+ 0,9686 ∗ 10−3 ∗ �
0,085
0,195

�
1,6

= 0,0391 

Samtliga konstanter kommer från beräkningsmodellen i Isolerguiden.   
Enligt Isolerguiden ligger Ψ-värdet i intervallet 0,015-0,030 för min konstruktion, d.v.s. 
värdet är en aning i överkant. Detta kan bero på hur beräkningen gjorts eller att 
konstruktionen är sämre än referensfallen. Med hjälp av Ψ-värdet kan läckflödet beräknas 
med följande formel, 

Φ = �𝑈𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 ∗ (𝐿1 + 𝐿2) ∗ 𝑙𝑡𝑏 + Ψ ∗ 𝑙𝑡𝑏� ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) 

Där, 

𝑈𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 = 0,1445 𝑊/(𝑚2𝐾) 

𝐿1 = 0,5 𝑚 

𝐿2 = 2,5 𝑚 

𝑙𝑡𝑏 = 1 𝑚 

Δ𝑇 = 53 ℃ 

Köldbryggans läckflöde blir därmed, Φ = (0,1445 ∗ (0,5 + 2,5) ∗ 1 + 0,0391 ∗ 1 ∗ 53 ≈
2,5 𝑊/𝑚 
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