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Förord 
 
Examensarbetet är skrivet vid institutionen för byggvetenskap, en avdelning på Kungliga 
Tekniska Högskola, som ett kandidatarbete inom kursen Examensarbete för kandidatexamen på 
Samhällsbyggnadsprogrammet. 
 
Vi vill börja med att tacka ett antal personer på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm: 
Thorbjörn Eriksson för långa och givande diskussioner samt utmärkta handledningar. Bert 
Norlin för ovärderliga tips. Vi vill även tacka Hans Lind som stöttat, belyst och engagerat sig i 
delen om kostnader. Vidare vill vi ge ett stort tack till alla som hjälpt oss genom bra feedback! 
 
Slutligen vill vi tacka de som på ett eller annat sätt bidragit med material till rapporten, utan Er 
skulle examensarbetet inte vara möjligt. 
 
Stockholm, 10 maj 2012 
 
Yalda Acar och Karina Skrobic 
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Sammanfattning 
Examensarbetet beskriver dimensioneringen av ett småhus och omfattar studier av tre 
uppvärmningssystem: bergvärme, fjärrvärme och pellets. Arbetes syfte är att dimensionera ett 
småhus som klarar av Boverkets byggreglers, BBR krav och sedan undersöka de tre möjliga 
uppvärmningssystemen för småhuset. Arbetet består av en litteraturstudie som innefattar en 
förklarande del av uppvärmningssystemens tekniska uppbyggnad, egenskaper och kostnader. För 
att få en djupare förståelse av fjärrvärme- och pelletskostnader har litteraturstudien kompletterats 
med en mindre empirisk studie. Studien består av två intervjuer, varav en har genomförts hos ett 
fjärrvärmebolag och den andra intervjun har genomförts hos ett pelletsbolag. Intervjupersonerna 
har besvarat strukturerade intervjufrågor kring investerings-, drift-, och underhållskostnader. 
Studierna visar att uppvärmningssystemen vad gäller egenskaper och kostnader skiljer sig väldigt 
från varandra t.ex. är investeringskostnaden för fjärrvärme är längre än investeringskostnaden för 
pellets och bergvärme. Slutligen har en jämförelse mellan uppvärmningssystemens egenskaper 
och kostnader genomförts, detta har gjorts med en värdeanalys. Värdeanalysen var en fungerande 
metod när vi utifrån litteraturstudier och empiriska studier gjorde en värdering av 
uppvärmningssystemens egenskaper och kostnader. En viktning visade att fjärrvärme är den 
optimala lösningen uppvärmningssystemet för ett småhus belägen i Borlänge.  
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Abstract 
This thesis describes the new construction of a small house and it includes studies of three 
heating systems: geothermal heating, district heating and pellet. The purpose of this thesis is to 
project a small house which can manage Building Regulations, BBR conditions and then examine 
three possible heating systems for the small house. This thesis is a literature study which gives an 
understanding of the heating systems technical structure, properties and costs. An empirical study 
completes the literature study by giving a deeper understanding of district heating costs and pellet 
costs. The empirical study contains two interviews, one of which was conducted in a district 
heating corporation and the other interview was conducted in a pellet corporation. The interview 
persons have answered structured questions in investment, maintenance and operating costs. The 
studies shows that the three heating system are different from each other for example the 
investment costs for district heating is much cheaper than the investments cost for  pellets and 
geothermal heating. Finally, settles a comparison in the three heating systems properties and costs 
settles through a value analysis. The value analysis was an effective method when we based on 
literature studies and empirical studies made a valuation of the heating systems properties, 
investment costs, maintenance and operating costs. A weighting showed that district heating as 
heating system is the most optimal solution for the small house located in Borlänge.  
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1 Inledning 
I det första och inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till studien. Detta för att läsaren ska få 
förståelse till ämnet som studeras. Vidare presenteras studiens syfte och problemfrågeställningar. 
Därefter redovisas avgränsningar och den målgrupp studien vänder sig till. Slutligen redogörs 
rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Svenska småhusägare anser att fjärrvärme, som uppvärmningssystem, är ett bekvämt och lättskött 
alternativ för småhus. Många är dock oroade för att vara bunden till en fjärrvärmeleverantör, som 
fritt kan ändra driftkostnader så att uppvärmningskostnaden ökar. För att huvudsakligen minska 
på uppvärmningskostnaden finns möjligheten att övergå till andra uppvärmningssystem t.ex. 
bergvärme eller pellets (SOU, 2011:44). 
 
En studie över detta baseras i att först projektera ett småhus belägen i Borlänge. Om småhuset 
tillförs endast el får energianvändning vara högst 9000 kWh/år. Om småhuset istället tillförs 
energi i form av fjärrvärme eller pellets får energianvändningen vara högst 14 000 kWh/år. 
Vidare ska småhuset vara dimensionerat för att klara av Boverkets Byggregler, BBR. Småhuset 
ska beskrivas med övergripande beskrivning, materialval, byggtekniska detaljer, bärande delar, 
installationer och bedömning av kostnader (Björk, F., 2012). 
 
Enligt BBR 2011 yttras att den specifika energianvändningen inte får överskrida 75 kWh/(m2, år) 
och den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten får inte överskrida 0,4 W/m2K. Detta 
gäller för ett småhus som tillförs endast el och ligger i klimatzon II. Om småhuset istället tillförs 
energi i form av fjärrvärme eller pellets får inte den specifika energianvändningen överskrida 110 
kWh/(m2, år) och den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten får inte överskrida 0,4 
W/m2K.  
 
Ovanstående redogör för att forskningsarbetet är en aktuell studie. Där uppvärmningssystemet är 
en ingående investerings-, drift-, och underhållskostnad för småhuset.  

1.2 Syfte och problemfrågeställningar 
Detta arbete syftar i dimensionera ett småhus som klara av Boverkets Byggregler, BBR, 2011 
samt jämföra egenskaper och kostnader för småhusets uppvärmningssystem med två andra 
uppvärmningssystem. Följande frågeställningar har undersökts: 
 

1. Klara småhuset av BBR:s krav? 
2. Vilka för- och nackdelar har respektive uppvärmningssystem? 
3. Vad är den totalakostnaden efter 20 år för varje uppvärmningssystem? 
4. Hur skiljer sig investeringskostnaden mellan uppvärmningssystemen? 
5. Hur skiljer sig driftskostnaden mellan uppvärmningssystemen? 
6. Hur skiljer sig underhållskostnaden mellan uppvärmningssystemen? 

1.3 Avgränsningar 
Studien begränsades till tre uppvärmningssystem: en fjärrvärmecentral, en bergvärmepump och 
en pelletspanna, och hur de påverkar småhusets investerings-, drift- och underhållskostnader 
samt deras totalkostnader efter 20 år. 
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1.4 Målgrupp 
Rapporten riktar sig främst till arkitekter, byggnadskonstruktörer, installationskonstruktörer och 
småhusägare som berörs av nyproduktion av ett småhus. Syftet är att ge läsaren en uppfattning i 
hur byggteknik och installationsteknik påverkar småhusets kostnad. 
 
För arkitekten är studien aktuell med tanke på deras möjlighet att påverka framtida småhus. För 
bygg- och installationskonstruktören är ämnet relevant med tanke då deras målsättning om att 
förbättra småhusets konstruktion. Rapporten vänder sig även till småhusägare för att underlätta 
förståelse av kostnader som tillkommer ett småhus. Slutligen riktar sig arbetet till studenter som 
läser Samhällsbyggnad, Väg och Vatten, Lantmäteri, Arkitektur eller motsvarande utbildningar 
samt andra som finner intresse i ämnet.  
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2 Metod  
I detta kapitel redovisas studiens tillvägagångssätt, vilka beräkningar och forskningsmetoder som 
använts.  

2.1 Beräkningar 
Beräkningarna har varit grundläggande för dimensioneringen av ett småhus. Detta har gjorts 
numeriskt med hjälp av förinstallerade simuleringsprogram på Kungliga Tekniska Högskolan, 
KTH, och med hjälp av formler och tabeller hämtade ur kurslitteratur från kurser på KTH.    
 
Värmegenomgångskoefficienter för byggnadsdelar har beräknats fram ur formler hämtade från 
”Lectures on Building Physics”. Värmegenomgångskoefficienter för linjära köldbryggor har 
beräknats fram med hjälp av simuleringsprogram, Comsol Multiphysics 4.2a, och Swedisols skrift 
Isolerguiden där det finns förenklade räknemetoder för köldbryggorna.  
 
Parallellt med forskningsarbetet har fortskridande föreläsningar om installationsteknik anordnats 
av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Dessa har varit grundläggande för dimensioneringen av 
småhusets installationer.  
 
Dimensioner för fackverkstakstolar har itererats fram och sedan kontrollberäknats med hjälp av 
brottkriterier som har hämtats från Eurokoden.  

2.2 Datainsamling 
Datainsamling är den grundläggande delen av forskningsarbetet och kan ske på flera olika sätt, till 
exempel genom litteraturstudie, fallstudie, intervjuer, observationer, statistik och enkäter. Till 
detta arbete valdes litteraturstudie och intervjuer. Litteraturstudiens syfte var att bygga upp en 
kompetens till ämnet genom att studera information från tidigare forskning och energibolag. 
Vidare genomfördes intervjuer som ett komplement till detta för att få en djupare kunskap i 
fjärvärmekostnader och pelletskostnader.   

2.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har gett bakgrundsinformation till ämnet samt varit huvudkälla till teoriavsnittet. 
Denna litteraturstudie genomfördes innan frågeställningarna formulerades och har legat till grund 
för intervjuerna.  
 
Aktuell litteratur har hämtats ur kursliteratur från tidigare genomförda kurser i Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Kursliteratur har hämtats från följande kurser: Hus och anläggning, 
samhällsekonomi, byggfysik och byggkonstruktionslära. Litteratursökning via databaser har 
grundats på sökningar genom Google Scholar, som är en internationell databas med information 
från vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, artiklar och böcker, från akademiska förlag, 
universitet och andra akademiska organisationer. Tillförlitliga Internetsidor från energibolaget har 
även bidragit till värdefulla litteraturer. 

2.2.2 Empirisk studie 
Den empiriska studien har kompletterat litteraturstudien. Empirin består av två intervjuer som 
har medfört djupgående kunskaper om fjärrvärmekostnader och pelletskostnader. Intervjuerna 
har omfattat strukturerade intervjufrågor som besvarats av intervjupersoner från energibolaget, 
Fortum och energibolaget, Telge. Intervjufrågorna finns bifogade i bilaga E. 
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3 Projektering av ett småhus 
I det första teorikapitlet behandlas nyproduktion av ett småhus belägen i Borlänge. Fokus ligger på att studera 
småhusets uppbyggnad, materialval, byggteknik, installationsteknik och byggkonstruktion. Teorin ligger till grund 
för det kommande kapitlet. Syftet är att ge läsaren en bakgrund för småhusets faktorer och hur byggteknik och 
installationsteknik påverkar småhusets kostnad. Detta ska underlätta förståelsen av andra teorikapitlet. 

3.1 Småhusets utformning 
På en tomt belägen i Borlänge placeras ett småhus med grundläggningsformen platta på mark. 
Detta för att marken består av friktionsjord överlagrad med blandjord. Berget till väst om 
småhuset reducerar buller från den befintliga vägen bakom berget. På vintern kan berget även 
fungera som en lekplats för, t.ex. pulkaåkning. Ritningar av husets placering på tomten finns i 
bilaga A, Situationsplan. 
 
Småhuset är konstruerat åt en familj med två vuxna och två till tre barn. Det är ett 1 ½ plans 
småhus med 98 m2 byggnadsarea och 6,5 m byggnadshöjd. Småhusets storlek är följande: BTA 
(bruttototalarea)168 m2, BOA (boarea som är bruksarea) 143 m2, BIA (boarea som är bruksarea) 
3 m2 och Atemp (tempererad area som är biarea)146 m2.  
 
På övre plan finns det tre sovrum, varav ett har tillgång till en rymlig klädkammare. Det finns 
även ett stort, helkaklat badrum med både dusch och badkar. Vidare i entréplan finns ett 
vardagsrum och ett kök, vardera med en egen ingång och de är placerade på söderläge. Det finns 
även ett sovrum/arbetsrum och ett helkaklat badrum med både dusch och badkar. Tvättstugan 
på entréplan har en egen ingång. Planritningar finns i bilaga A, Planritning plan 1 och Planritning 
plan 2. 
 
På både norr fasad och söder fasad finns större andel fönster av omslutande area jämfört med 
andel fönster av omslutande area i väster och öster fasad. Detta för att ljusinsläppet i vardagsrum 
och kök ska vara som störst på dagen. Huvudentrén finns på norr fasad och fönstren på denna 
fasad bidrar till en estetik av småhuset. Fasadritningar finns i bilaga A, Fasadritning fasad norr och 
söder och Fasadritning fasad väster och öster.  
 
  



12 
 

3.2 Materialval 
En värdeanalys har genomförts för jämförelse av olika material med hänsyn till ställda krav. En 
värdering från 1-5 har tillämpats där siffran 1 är lägst betyg och siffran 5 är högst betyg. Slutligen 
har kraven och betygen viktats och summerats ihop och det slutgiltiga resultatet har legat till 
grund för val av material. 

3.2.1 Val av utvändigt takmaterial 
De tre utvalda takmaterialen för jämförelse utgörs av tegel-, betongtakpannor och plåttak. Dessa 
tre alternativ är lämpliga att studera som tänkta takmaterial. Detta för att det är ett mål att 
småhuset ska ha ett vackert tak med lång livslängd. Alla de tre alternativen anses uppfylla de 
bestämda estetiska kraven på takmaterial och därför krävs en jämförelse av ytterligare krav för att 
välja ”rätt” takmaterial. Ytterligare utvalda krav som är angelägna vid val av de tre alternativen är 
följande: 
 
 Brandsäkerhet 
 Underhåll 
 Livslängd 
 Investeringskostnad 
 Vikt 
 Estetiska aspekter 
 Taklutning 
 Miljöaspekter 
 Återanvändning 
 Beständighets aspekter 
 Omgivande miljön 

Mål för estetiska krav 
Taket ska vara ett pulpettak med en lutningsvinkel på 14° och takets form ska ha en klassisk stil 
med gamla anor. Materialets färg ska vara svart då det lämpar sig bra ihop med huset som helhet. 
Alla de tre lämpligt utvalda takmaterialen kan uppfylla målet för de estetiska kraven då de alla kan 
utföras i en klassisk form med vald kulörfärg.  
 
Vid val av takmaterial måste hänsyn till boverkets byggregler göras.  Detta medför att valet av 
takmaterial kan påverkas, då boverkets byggregler måste uppfyllas. Kraven som gäller för 
utvändigt takmaterial är bifogade i bilaga B1.  
 
BRANDSKYDD 
Kommentar till BBR 5:62 Tacktäckning: Det tre utvalda takmaterialen uppfyller alla krav på 
att ha brandklassen BROOF (t2) (tidigare Taktäckningsklass T) (Lantbrukets brandskydd, 2010). 
Därför kommer antändning av takmaterialet att försvåras vid brandpåverkan och risken för 
material som faller ned kommer att minska.  
 
HÄLSA, HYGIEN & MILJÖ 
Kommentar till BBR 6:11 Material: Faktorer som kan påverka inomhusmiljön vid val av 
takmaterial är ljudnivå och fuktnivå i byggnaden. Risken för att det tre utvalda takmaterialen 
medför oacceptabla ljud- samt fuktnivåer är liten. 
 
Kommentar till BBR 6:531 Lufttäthet: Genom att ha någon form av tätskikt i 
takkonstruktionen under det utvändiga takmaterialet blir lufttätheten mycket god i byggnaden. 
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Luftkonvektionen minskar pga. tätskiktet som håller tätt. De flesta tak monteras med en ångspärr 
som tätskikt och alla de tre utvalda takmaterialen kan monteras med tätskikt. 
 
Värdeanalys av utvändigt takmaterial 
Tabell 1 visar att tegeltakpannor är dyrast ur materialsynpunkt. Priserna variera vid montering av 
respektive takmaterial, då olika detaljkomponenter tillkommer. 
 

Takmaterial Pris Kr/m2 Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor 394 Sektionsfakta‐NYB, 2012a 3 
Betongtakpannor 350 Sektionsfakta‐NYB, 2012b 4 
Plåttak 244 Sektionsfakta‐NYB, 2012c 5 
Tabell 1. Prisanalys för tre utvändiga takmaterial. 
 
Tabell 2 visar att det finns risk för frostsprängning för tegel- och betongtakpannor om det finns 
mycket porvatten i materialet.  Problemet med takplåt är att det kan börja korrodera pga. fukt.  
 

Takmaterial Beständighetsaspekter Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor Skador kan uppstå pga. 

frostsprängning  
Svensk byggtjänst, Juni 1987 4 

Betongtakpannor Skador kan uppstå pga. 
frostsprängning 

Svensk byggtjänst, Juni 1987 4 

Plåttak Risk för korrosion pga. 
fukt 

Riksantikvarieämbetet, 2009a 3 

Tabell 2. Beständighetsaspekter för tre utvändiga takmaterial. 
 
Tabell 3 visar att de tre utvalda takmaterialen har ungefär samma livslängd. 
 

Takmaterial Livslängd Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor 50 år Byggmentor, 2011 5 
Betongtakpannor 50 år Byggmentor, 2011 5 
Plåttak 50 år Byggmentor, 2011 5 
Tabell 3. Livslängdsanalys för tre utvändiga takmaterial. 
 
Tabell 4 visar att taket kan monteras från en taklutning på 14 grader och uppåt. 
 

Takmaterial Taklutning Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor >14 grader Träguiden, 2012a 5 
Betongtakpannor >14 grader Träguiden, 2012a 5 
Plåttak >14 grader Träguiden, 2012a 5 
Tabell 4. Analys av taklutning för tre utvändiga takmaterial. 
 
Tabell 5 visar att plåttak är ur miljösynpunkt det sämsta alternativet. 
 

Takmaterial Miljöaspekter Källa Vårt betyg 
Tegeltakpannor A Sunda Hus, 2012a 5 
Betongtakpannor A Sunda Hus, 2012b 5 
Plåttak B Sunda Hus, 2012c 4 
Tabell 5. Miljöaspekter för tre utvändiga takmaterial. 
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Viktning av utvändigt takmaterial 
Den ingående analysen av de tre olika takmaterial har visat att det bäst lämpade takmaterialet för 
småhuset är betongtakpannor, se tabell 6. Det vinnande alternativet anses som ett passande val då 
det kan uppfylla alla krav utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter samt att det kan 
uppfylla det uppsatta estetiska kravet. 
 

Takmaterial  Tegeltakpannor Betongtakpannor Plåttak 
 Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg 
Brandsäkerhet 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 
Underhåll 0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3 
Livslängd 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 
Investeringskostnad 0,3 3 0,9 4 1,2 5 1,5 
Vikt 0,02 4 0,08 3 0,06 5 0,1 
Estetik 0,1 5 0,5 5 0,5 3 0,3 
Taklutning 0,03 5 0,15 5 0,15 5 0,15 
Miljöaspekter 0,05 5 0,25 5 0,25 4 0,2 
Återanvändning 0,02 5 0,1 4 0,08 2 0,04 
Beständighets 
aspekter 

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

Omgivande miljö 0,03 4 0,12 4 0,12 4 0,12 
Summa 1  4,1  4,36  4,16 
Tabell 6. Betygssättning och viktning med hänsyn till givna krav. 
 
 
Takmaterial: Betongtakpanna 
Produktnamn: Jönåkerpanna 
Fabrikant: Monier 
Ytstruktur: 2-kupig takpanna 
Färg: Svart 
(Monier, 2012)  

Figur 1. Betongtakpanna typ 
Jönåkerpanna (Monier, 2012). 
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3.2.2 Val av fasadmaterial 
De tre utvalda fasadmaterialen för jämförelse utgörs av träpanel, fasadputs och fasadtegel.  Dessa 
tre alternativ är lämpliga att studera som tänkt fasadmaterial. De utvalda krav som är angelägna 
vid val av de tre fasadalternativen är följande: 
 
 Investeringskostnad 
 Underhåll 
 Miljöaspekter 
 Livslängd 
 Brandsäkerhet 
 Återanvändning 
 Estetiska aspekter 
 Beständighet 
 Omgivande miljö 
 Värmemotstånd 

 
Mål för estetiska krav 
Småhusets fasadmaterial ska vara vackert att beskåda och smälta ihop bra med takets utseende. 
Fasadens utseende ska ha en traditionell stil och inte sticka ut från mängden i området. Fasadens 
färg ska vara grå.   
 
Vid val av fasadmaterial måste hänsyn till boverkets byggregler göras.  Detta medför att valet av 
fasadmaterial kan påverkas, då boverkets byggregler måste uppfyllas. Kraven som gäller för 
fasadmaterial är bifogade i bilaga B2.  
 
BRANDSKYDD 
Kommentar till BBR 5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1: Risken för nedfallande fragment är 
minimal för de tre utvalda takmaterialen om rätt montering har utförts. Vid starka stormbyar kan 
naturligtvis även ett bra monterat fasadmaterial ge vika och delar kan falla ned, men 
sannolikheten att någon skulle komma till skada är mycket lite.  
 
Kommentar till BBR 5:552 Ytterväggar i byggnader i klass Br2 och Br3: Enligt BBR bör 
ytterväggens ytskikt för ett tvåvåningshus uppfylla kraven för euroklass D-s2,d2. Puts och tegel 
räknas som obrännbart material och trä klassas som ett brännbart material. Trä uppfyller dock 
kraven för euroklass D-s2,d2 (Träguiden, 2012b). De tre utvalda fasadmaterialen uppfyller därför 
BBR krav ur brandsynpunkt. 
 
HÄLSA, HYGIEN & MILJÖ 
Kommentar till BBR 6:53 Fuktsäkerhet: Ytterväggen kommer alltid att vara exponeras för fukt på 
ett eller annat vis. Utmaningen är att låta fukten få torka ut och undvika att fukten stängs in i 
ytterväggen. En putsad fasad utan luftspalt kommer att få problem med fukt, därför bör det 
finnas någon typ av luftningsspalt för en putsad fasad (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
2012). En träpanel utförs i regel med både regnskydd och ventilerad luftspalt. En tegelfasad har  
sällan problem med fukt om huset ventileras väl (Tegel Information, 2009). 
 
Kommentar till BBR 6:5324 Väggar, fönster och dörrar: Ytterväggen ska ha en ventilerande 
luftspalt och alla de tre utvalda fasadmaterialen kan monteras med luftspalt. Därför innebär fukt 
kraven i BBR inga begräsningar av de tre utvalda fasadmaterialen. 
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Värdeanalys av fasadmaterial 
Tabell 7 visar att tegelsten är det dyraste fasadmaterialet. 
 

Fasadmaterial Pris (kr/m2) Källa Vårt betyg 
Puts 750 Svensk byggtjänst, 2011 5 
Träpanel 865 Svensk byggtjänst, 2011 4 
Tegelsten 1450 Svensk byggtjänst, 2011 3 
Tabell 7. Prisanalys för tre fasadmaterial. 
 
Tabell 8 visar att ut miljöbedömningssynpunkt är en fasad i tegel bäst. 
 

Fasadmaterial Miljöaspekter Källa Vårt betyg 
Puts B Sunda Hus, 2012d 4 
Träpanel B Sunda Hus, 2012e 4 
Tegelsten A Sunda Hus, 2012f 5 
Tabell 8. Miljöaspekter för tre fasadmaterial. 
 
Tabell 9 visar att tegel har överlägset längst livslängs i jämförelse med puts och trä. 
 

Fasadmaterial Livslängd Källa Vårt betyg 
Puts 30 år Willis, 2012 3 
Träpanel 40 år Willis, 2012 4 
Tegelsten >100 år Willis, 2012 5 
Tabell 9. Livslängdsanalys för tre fasadmaterial. 
 
Tabell 10 visar att trä klassas som ett brännbart material. Puts och tegel klassas som obrännbart 
material, men det innebär inte att materialen inte kan börja brinna. 
 

Fasadmaterial Brandsäkerhet Källa Vårt betyg 
Puts Obrännbart Svenskförsäkring, 2012 4 
Träpanel Brännbart Svenskförsäkring, 2012 3 
Tegelsten Obrännbart Svenskförsäkring, 2012 5 
Tabell 10. Brandsäkerhetsanalys för tre fasadmaterial. 
 
Tabell 11 visar att tegel och trä kan alldeles utmärkt återanvändas, medan puts krossas och 
användas som ballast. 
 

Fasadmaterial Återanvändning Källa Vårt betyg 
Puts Går att återanvända i viss 

mån 
Riksantikvarieämbetet, 2009b 2 

Träpanel Går att återanvända Riksantikvarieämbetet, 2009c 4 
Tegelsten Går att återanvända Riksantikvarieämbetet, 2009d 5 
Tabell 11. Återanvändningsanalys för tre fasadmaterial. 
 
Tabell 12 visar att puts har störst värmekonduktivitet, λ-värde, vilket innebär att den leder värme 
bäst. Detta är en nackdel då husets värmeförluster blir större. 
 

Fasadmaterial λ-värde [W/mK] Källa Vårt betyg 
Puts 1,0  Jóhannesson, G., 2011 3 
Träpanel 0,13  Jóhannesson, G., 2011 5 
Tegelsten 0,6  Jóhannesson, G., 2011 4 
Tabell 12. Analys av värmekonduktivitet för tre fasadmaterial. 
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Viktning av fasadmaterial 
Tabell 13 visar att det är tegel som är det lämpligaste fasadmaterialet utifrån givna krav. Eftersom 
tegel är ett dyrt alternativ och har hög värmekonduktivitet är det därför rimligare att välja det 
alternativ som kom på andra plats dvs. träpanel. En fasad av träpanel kan målas i en rad olika 
kulörer och är ett vackert material att titta på. Småhuset kommer efter ovanstående resonemang 
att förses med en fasad av träpanel. 
 

  Puts Träpanel Tegelsten 
Krav Vikt Betyg Viktat 

betyg 
Betyg  Viktat 

betyg 
Betyg  Viktat 

betyg 
Investeringskostnad 0,15 5 0,75 4 0,6 3 0,45 
Underhåll 0,1 4 0,4 3 0,3 5 0,5 
Miljöbedömning 0,1 3 0,3 4 0,4 5 0,5 
Livslängd 0,1 3 0,3 4 0,4 5 0,5 
Brandsäkerhet 0,1 4 0,4 3 0,3 5 0,5 
Återanvändning 0,05 2 0,1 4 0,20 5 0,25 
Estetiska aspekter 0,15 3 0,45 5 0,75 5 0,75 
Beständighet  0,15 2 0,3 3 0,45 5 0,75 
Omgivande miljö 0,05 4 0,2 5 0,25 4 0,2 
Värmemotstånd 0,05 3 0,15 5 0,25 4 0,2 
Summa 1  3,35  3,9  4,6 
Tabell 13. Betygssättning och viktning med hänsyn till givna krav. 
 
Fasadmaterial: Träpanel 
Produktnamn: Fasadprofil 502 - Gran  
Fabrikant: Moelven 
Ytstruktur: Finsågad spontad spårpanel med raka kanter  
Färg: Grå fasadfärg 
(Moelven, 2012). 

 
  

Figur 3. Omvänd lockläktspanel (Träguiden, 2012c). Figur 2. Träpanels planka (Moelven, 2012). 
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3.2.3 Val av invändigt golvmaterial 
De tre utvalda golvmaterialen för jämförelse utgörs av ekparkett, laminat och linoleum.  Dessa tre 
alternativ är lämpliga att studera som tänkt invändigt golvmaterial för att rum exkl. badrum. De 
utvalda krav som är angelägna vid val av de tre golvalternativen är följande: 
 
 Investeringskostnad 
 Underhåll 
 Vattentålighet 
 Estetiska aspekter 
 Livslängd 
 Återvinning 
 Miljöaspekter 
 Brandsäkerhet 
 Värmebehaglighet 
 Stegljuds reducering 
 Slagtålighet 
 Behagligt att gå på 

 
Mål för estetiska krav 
Småhusets invändiga golvmaterial ska bestå av ett vanligt och traditionellt material. Golvytan ska 
ha ett naturtroget mönster eller en neutral ljus färg. Golvet ska passa bra ihop med resterande 
byggmaterial i småhuset och ge en känsla av lugn och natur.  
 
Vid val av golvmaterial måste hänsyn till boverkets byggregler göras.  Detta medför att valet av 
invändigt golvmaterial kan påverkas, då boverkets byggregler måste uppfyllas. Kraven som gäller 
för invändigt golvmaterial är bifogade i bilaga B3. 
 
BRANDSKYDD 
Kommentar till BBR 5:524 Golvbeläggningar: Ekparkett, laminat och linoleum uppfyller 
kravet på att utformas i lägst klass Cfl-s1. Golvmaterialen klara därför av att uppfylla kravet i 
BBR (Golvbranschen, 2011a)(Golvbranschen, 2011b)(Golvbranschen, 2011c). 
 
HÄLSA, HYGIEN & MILJÖ 
Kommentar till BBR 6:5332 Vattenavvisande ytskikt: De tre utvalda golvmaterialen är inte 
tänkta att väljas för golvytor i badrum. Ekparkett och laminat bör torrstädas, men klarar av 
skurning med fuktig mopp (Golvbranschen, 2011a) (Golvbranschen, 2011b). Linoleum måste 
behandlas med vax och polish för att klara av skurning med fuktig mopp (Golvbranschen, 
2011c). 
 
SÄKERHET VID ANVÄNDNING: 
Kommentar till BBR 8:22 Skydd mot att halka och snubbla: Skydd mot att snubbla bör 
användas i trappan som går upp till övervåningen, men det är inget som begränsar val av 
golvmaterial.  
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Värdeanalys av invändigt golvmaterial 
Tabell 14 visar att ekparkett är det dyraste invändiga golvmaterialet i jämförelse med linoleum 
och laminat. 
 

Golvmaterial Pris (Kr/m2) Källa Vårt betyg 
Laminatgolv 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sektionsfakta-NYB, 2012d 4 
Ekparkett 395 Sektionsfakta-NYB, 2012e 3 
Linoleum 245 Sektionsfakta-NYB, 2012f 5 
Tabell 14. Prisanalys för tre invändiga golvmaterial. 

Tabell 15 visar att laminatgolv anses vara underhållsfritt, dock måste städning ske med jämna 
mellanrum. Ekparkett behöver slipas och oljas, medan linoleum måste vaxas och poleras. 
 

Golvmaterial Underhåll Källa Vårt betyg 
Laminatgolv Underhållsfri Pergo, 2012a 5 
Ekparkett Kräver underhåll Byggnads vård, 2007 4 
Linoleum Kräver underhåll Forbo, 2012a 3 

Tabell 15. Analys av underhåll för tre invändiga golvmaterial. 

Ekparkett är det golvmaterial som har längst livslängd om underhåll utförs korrekt. Detta kan 
följas i tabell 16. 
 

Golvmaterial Livslängd Källa Vårt betyg 
Laminatgolv 20 år Willis, 2012 4 
Ekparkett 40 år Willis, 2012 5 
Linoleum 15 år Willis, 2012 3 
Tabell 16. Livslängdsanalys för tre invändiga golvmaterial. 

Tabell 17 visar att ur miljösynpunkt är ekparkett det bästa golvmaterialet. 
 

Golvmaterial Miljöaspekter Källa Vårt betyg 
Laminatgolv B Sunda Hus, 2012g 4 
Ekparkett A Sunda Hus, 2012h 5 
Linoleum B Sunda Hus, 2012i 4 
Tabell 17. Miljöaspekter för tre invändiga golvmaterial. 

Tabell 18 visar att linoleum dämpar stegljud sämst av de tre utvalda golvmaterialen. 
 

Golvmaterial Stegljudsreducering Källa Vårt betyg 
Laminatgolv Dämpning på 17-19 

dB 
Pergo, 2012b 5 

Ekparkett Dämpning på 17 dB Forbo, 2012b 4 
Linoleum Dämpning på 7dB Forbo, 2012c 3 
Tabell 18. Analys av stegljudsreducering för tre invändiga golvmaterial. 
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Viktning av invändigt golvmaterial 
Jämförelsen av de tre utvalda golvmaterialen visar att ekparkett är lämpligast att välja som 
golvmaterial med hänsyn tagen till de givna kraven. Ett golv av ekparkett har en lång livslängd 
och är mycket vackert att titta på, då ekparkettgolv kan läggas i många vackra mönster.  Ur 
ekonomisk synpunkt är ekparkett dyrast att ha som golv, men bortsett från detta har ett 
parkettgolv många andra bra egenskaper som har fått högt betyg. Det valda golvmaterialet för 
småhuset kommer att bli ekparkett eftersom jämförelsen av det tre utvalda golvmaterialen 
resulterade i att ekparkett har störst poängsumma. Vidare, uppfyller ett golv i ekparkett målet för 
det givna estetiska kraven. Detta visas i tabell 19 nedan. 
 

  Laminatgolv Ekparkett Linoleum 
Krav Vikt Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg 
Pris 0,15 4 0,6 3 0,45 5 0,75 
Underhåll 0,15 5 0,75 4 0,6 3 0,45 
Vattentålighet 0,03 4 0,12 5 0,15 3 0,09 
Estetiska aspekter 0,05 4 0,2 5 0,25 3 0,15 
Livslängd 0,15 4 0,6 5 0,75 3 0,45 
Återvinning 0,03 3 0,09 5 0,15 4 0,12 
Miljöaspekter 0,05 4 0,2 5 0,25 4 0,2 
Brandsäkerhet 0,15 5 0,75 5 0,75 3 0,45 
Värmebehaglighet 0,09 4 0,36 5 0,45 3 0,27 
Stegljuds 
reducering 

0,05 5 0,25 4 0,2 3 0,15 

Slagtålighet 0,05 4 0,2 4 0,2 3 0,15 
Behagligt att gå 
på 

0,05 4 0,2 4 0,2 5 0,25 

Summa 1  4,32  4,4  3,48 
Tabell 19. Betygssättning och viktning med hänsyn till givna krav. 

Golvmaterial: Ekparkett 
Produktnamn: Moland Plank Ek  
Fabrikant: Molan 
Yta: UV-mattlack 
Slitskikt: 3,6 mm 
Tjocklek: 15 mm 
Färg: Ek 
(Molan, 2012) 
  

Figur 4. Ekparkett (Byggfabriken, 2011). 
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3.3 Byggteknik 

3.3.1 Bärande system 
En armerad betongplatta gjuts med en tjocklek av 100 mm. Under bärande ytter- och innerväggar 
förses betongplattan med förstyvade balkar. Betongplattan värmeisoleras med en underliggande 
isolering bestående av två lager cellplastskivor, vardera med en tjocklek av 100 mm. 
Cellplastskivorna uppgift är att verka som en kapillärbrytande skikt. Under cellplastisolering finns 
ett dränerande skikt bestående av 200 mm singel med kornstorleken 8 -16 mm. Detaljritning över 
grundplattan finns bifogad i bilaga A, Detalj 1 Bottenbjälklag och yttervägg. 
 
Småhusets bärande väggar omfattar dels ytterväggar, och dels innerväggar på plan 1. På plan 2 är 
spännvidden endast 6,6 m, således finns inga bärande innerväggar vilket möjliggör en flexibel 
planlösning. Ritningar över de bärande väggarna finns att beakta i bilaga A, Bärande väggar plan 1 
och Bärande väggar plan 2.  
 
Småhusets ytterväggar utgörs av bärande träreglar (195x45 mm) på utsidan. Mellan reglarna finns 
mineralull (195 mm). På utsidan av de bärande träreglarna finns vindskyddsfolie (0,2 mm) och 
ventilerad luftsspalt (70 mm). På insidan av de bärande träreglarna finn liggande träreglar 
(45x45mm), för att bryta köldbryggan. Mellan reglarna finns mineralull (45 mm). Vidare finns 
PE-folie (0,2 mm) och invändig gips (13 mm). Detaljritningar över ytterväggens anslutningar 
finns att beakta i bilaga A, Detalj 2 Ytterväggshörn samt Detalj 3 Fönsteranslutning. 
 
Bjälklagets uppgift är att ta upp nyttiga laster från respektive våningsplan och fördela dessa ned 
till de bärande väggarna. Småhusets mellanbjälklag utgörs av träbalkar (220x45 mm) placerade 
med ett centrumavstånd av 600 mm mellan dessa träbalkar läggs 220 mm mineralull. Träbalkarna 
är ställda på högkant och läggs upp på hammarbandet. Detaljritning över mellanbjälklag finns i 
bilaga A, Detalj 4 Mellanbjälklag och yttervägghörn. 
 
Taket är av typen pulpettak med den branta taklutningen 14°. Taket bärs av fackverkstakstolar 
tillverkade av konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24. För kraftfördelningen över takstolarna se 
figur 5 och för dimensionering av takstolarna se bilaga D10. Yttertaket består av svarta tvåkupiga 
betongtakpannor, ströläkt (25x25 mm), bärläkt (25x38 mm), råspont (22 mm) och överramsstång 
(195x45 mm). Innertaket består av invändig gipsskiva (13mm), glespanel (28 mm), PE-folie (0,2 
mm), underramsstång (145x45 mm) med ett centrumavstånd av 1200 mm och två lager lösull. 
Det undre lagret består av 145 mm lösull och det andra lagret består av 145 mm lösull. 
Detaljritningar över taket finns i bilaga A, Detalj 5 Takfot och Detalj 6 Takås. 

 
Figur 5. Kraftfördelning över takstolar (egen källa). 
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3.3.2 Värmegenomgångskoefficienter och förlustfaktorer 
Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar, U-värdet, anger hur bra klimatskärmens 
byggnadsdelar isolerar. Med klimatskärmens byggnadsdelar menas till exempel ett tak, en vägg 
eller en grund. Ju lägre U-värdet är desto bättre är värmeisoleringen (ISOVER AB, 2012). 
 
Småhusets byggnadsdelar som undersökts är tak, yttervägg, fönster, dörr och grund. 
Tvärsnittsyta, isoleringstjocklek, U-värdet och förlustfaktor för respektive byggnadsdel redovisas i 
tabell 20. Vidare ser vi att ju lägre U-värdet är desto bättre är värmeisoleringen. Utförliga 
beräkningar för U-värdet av tak, yttervägg och grund finns att beskåda i bilaga D1.  
  
BYGGNADSDEL Area,  

A [m2] 
Isolerings- 
tjocklek , d[m] 

U-värdet 
[W/m2K] 

Förlustfaktor, UA 
[W/K] 

TAK 98,4 0,34 0,10 9,8 
YTTERVÄGG 165,2 0,24 0,17 28,1 
FÖNSTER 25,2 - 1,0 25,2 
DÖRR 7,6 - 1,0 7,6 
GRUND 98,4 0,2 0,14 13,8 
    ΣU∙A = 84,5 
Tabell 20. Värmegenomgångskoefficienter för byggnadsdelar. 

Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor, ψ -värdet, är köldbryggor som inte kommer 
med vid beräkningen av U-värdena. Detta kan vara till exempel anslutningar mellan vägg och tak, 
bjälklagskanter, ytterväggshörn och kantbalken på en platta på mark. Dessa värmeförluster kan 
ofta vara 20-30 % av de totala värmeförlusterna genom klimatskärmen. Ju lägre ψ -värdet är desto 
bättre är värmeisoleringen (ISOVER AB, 2012). 
 
Småhusets linjära köldbryggor som undersökts är anslutningar mellan vägg och tak, vägg och 
mellanbjälklag, ytterväggshörn, fönster, dörr och kantbalken på en platta på mark. Omslutningen, 
ψ-värdet och förlustfaktorn för respektive linjära köldbrygga redovisas i tabell 21. Utförliga 
beräkningar för ψ-värdet av anslutningar mellan vägg och tak, vägg och mellanbjälklag, fönster, 
dörr, ytterväggshörn, och kantbalken på en platta på mark finns att beakta i bilaga D2. 
 
LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

Omslutning,  
L [m] 

ψ -värdet [W/mK] Förlustfaktor, ψ L 
[W/K] 

Vägg och tak 42,4 0,016 0,68 
Vägg & mellanbjälklag 27,3 0,026 0,71 
Fönster inkl. dörrar 90,4 0,021 1,90 
Yttervägghörn 33 0,036 1,19 
Plattans kantbalk 42,4 0,08 3,39 
   Σ, ψ L = 7,87 
Tabell 21. Värmegenomgångskoefficienter för linjära köldbryggor. 

Småhusets sammanlagda värmeförluster genom klimatskärmen är 96,69 W/K. Klimatskärmens 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um är 0,23 [W/m2K]. Utförliga beräkningar för 
värmeförluster genom klimatskärmen för småhusets varje rum finns bifogad i bilaga D3.  
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3.4 Installationsteknik 

3.4.1 Värme  
Uppvärmningssystemet som valts till småhuset är bergvärme. Detta innebär att med hjälp av 
bergvärmepump hämtas värme från berggrunden med en cirkulerande vätska i en slang i ett 
borrhål, vars borrdjup är max 200 meter. Bergvärmepumpen har en årsvärmefaktor, som är ett 
mått på värmepumpens verkningsgrad (Energimyndigheten, 2012a). Bergvärmepump är en 
kostsam investering då det krävs borrning långt ner i berget för ett fungerande systemet. Det är 
dock en långsiktig investering då den bidrar till ökade energibesparingar. Bergvärmepumpen drivs 
av el och vid ett elavbrott innebär det att värme inte längre kan levereras till det vattenburna 
systemet vilket är ett problem (Energimyndigheten, 2012a). 
 
Småhusets värmeaggregat är NIBE F1126 6kW, som har en bergvärmepump vars årsvärmefaktor 
är 3,20. Värmeaggregatet har också inbyggd varmvattenberedare på 180 liter (NIBE Energy 
Systems, 2012).  
 
Radiatorernas storlekar har valts utifrån varje rums enskilda effektbehov. Beräkningar för varje 
rums effektbehov finns i bilaga D4.  Värmesystemet ska vara ett vattenburet radiatorsystem med 
framledningstemperaturen 55°C och returledningstemperaturen 40°C vid dimensionerande 
utomhustemperatur (Thermopanel, 2012). Radiatorerna placeras på både entré- och övreplan. 
Rörsystem är dimensionerade för ett tryckfall på max 100 Pa/m, där beräkningarna har börjat vid 
den radiator som är placerad längst bort från pannan och slutat med slingan genom pannan.   
 
Radiatorerna är parallellkopplade i ett tvårörssystem som består av en framledningsstam och en 
returledningsstam. På entréplan är tvårörssystemet draget synligt på väggen i golvnivå. Den 
dimensionerande slingans totala tillförda effekt är 3,445 kW och de resterande mindre slingornas 
tillförda effekt är 1,196 kW och 0,403 kW. 
 

 
Figur 6. Principskiss för radiatorsystemets längsta slinga i småhuset (egen källa). 

Det finns en radiatorventil och en rak returkoppling med avstängning för varje enskild radiator. 
Radiatorventilerna på alla radiatorer är justerade så att värmeavgivningen blir lika stor i alla rum, 
då trycket sjunker i varje stam vid förflyttning längre bort från cirkulationspumpen. På 
framledningen till varje enskild slinga finns en avstängningsventill och på returledingen finns en 
avstängbar injusteringsventil, båda ventilerna har avtappning. Ventilerna är justerade även i 
slingorna så att värmeavgivningen blir lika stor överallt. Längst bort från pannan har 
radiatorventilen justerats så att det gemensamma tryckfallet över radiatorn och radiatorventilen 
blir 5 kPa. Tryckfallsberäkningar av rörsystemet finns bifogad i bilaga D6. 
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3.4.2 Ventilation 
Ventilationssystemet som valts till småhuset är ett FTX – system. Vilket innebär att från- och till 
luften är mekanisk, samt att värmen återvinns i frånluften (Mundt & Malmström, 2008). 
Värmeåtervinningen kommer att ske med hjälp av en roterande värmeväxlare, vilket har en 
verkningsgrad som bidrar till att energibesparingen kan bli 50- 80 % jämfört med ett FT-system, 
där värmen inte återvinns (Energimyndigheten, 2011).  
 
Ventilationssystemet till småhuset är produkten HERU 130 T EC, med verkningsgraden 86 % 
för värmeåtervinningen. Produkten har även en inbyggd elektrisk eftervärmare om 1200 W 
(Soliduct Ventilation, 2012), se systemschema i figur 3. Eftervärmare har till uppgift att värma 
tilluften till lämplig inblåsningstemperatur vintertid (Mundt & Malmström, 2008). Fläktens 
effektbehov för både tilluft och frånluft är 90W.  Vidare är tryck över tilluftsdon 50kPa och tryck 
över frånluftsdon 80 kPa. Tryckfall för takhuv är 10Pa och tryckfall för ytterväggsgaller är 25Pa. 
Detta kan följas med hjälp av diagrammer i Bilaga D7.  
 

 
Figur 7. Systemschema över ventilationssystemet (egen källa). 

Ventilationssystemet placeras i tvättstugan där åtkomlighet finns och därmed ökas chansen för ett 
regelbundet underhåll. I tvättstugan dras kanaler för uteluft och avluft samt till- och 
frånluftskanaler. Ventilationskanalerna för undervåningen dras längs med väggens ovankant och 
därför krävs en utbyggnad, som varierar mellan 350- 150 m. Kanaldragning för ventilationen till 
övervåningen görs i mellanbjälklaget. Ventilationskanalerna för övervåningen dras i väggar. 
Ritning över kanaldragningen finns i Bilaga A Ventilationsritning plan 1 och Ventilationsritning plan 2.  
 
En tillufts- och frånluftsfläkt ventilerar huset via två kanalsystem. Tilluften går till vardagsrum, 
sovrum och klädkammare medan den förorenade frånluften tas från kök, badrum och tvättstuga. 
I köket har en separat fläkt placerats över spisen och är helt separerad från resterande 
ventilationssystem. Detta för att undvika att fett samlas i värmeväxlaren, vilket kan vara en 
brandrisk.  
 
Småhusets dimensionerande ventilationsflöde är 50 l/s. Tilluftskanalens dimensionerande tryck är 
128,4 Pa och frånluftskanalens dimensionerande tryck är 110 Pa. Dessa redovisas i tabeller som 
finns att hämta i bilaga D7.  
 
Luftomsättningen i det färdiga småhuset kan kontrolleras via spårgasmätning. Detta genom att 
släppa ut spårgas i småhuset så att koncentrationen blir 500 ppm. Beräkningar för detta kan 
beaktas i bilaga D7.  
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3.4.3 Sanitet 
I småhuset kommer tappvattenledningarna i tvättstugan att gå synligt i taket och längs väggen och 
fram till tvättho och vattenledningen fram till tvättmaskinen kommer att löpa längs väggen 200 
mm över golvet. Vidare, dras ledningar utan fog i golvet fram till väggen som ligger vid köket och 
badrumet på entréplan. Innan anslutning av ledningar till kök kommer en avgrening till badrumet 
att göras. I köket dras ledningarna 200 mm över golv bakom bänkskåp och i badrumet ska 
ledningarna dras synligt 200 mm över golvet längs väggen. I köket installeras ett vattenlås för att 
minska risken för vattenskador (Säker Vatten AB, 2011). 
 
Tappvattenledningarna kommer att dras upp osynligt till badrumet på övreplan via en vägg. Även 
i badrumet på övreplan så kommer ledningarna att dras synligt i golvnivå längs väggen fram till 
duschen som är placerad längs bort i hörnet. Installation av vattenlås görs även i båda badrum i 
direkt anslutning av inkommande tappvattenledningar. Tappvattenledningarna dras synliga i 
badrum för att öka vattensäkerheten, eftersom ett eventuellt vattenläckage från en fog då snabbt 
kan avslöjas (Säker Vatten AB, 2011). Ritningar av tappvattenledningsnätet för småhuset finns att 
beskåda i bilaga A, Sanitetsritning plan 1 och Sanitetsritning plan2. 
 
I den valda bergvärmepumpen för småhuset finns en inbyggd varmvattenberedare som 
tappvattenledningarna måste anslutas till. Kall- och varmvattenanslutnings utvändiga rördiameter 
i varmvattenberedaren är 22 mm och de vattenledningar som ska anslutas till beredaren har 
rördiameter 18 mm, därför måste en skarvventil användas. 
 
Tappvattenledningarna dimensioneras efter det totala tryckfallet som finns i den leding som är 
placerad längst bort från varmvattenberedaren. Den längsta ledningen i småhuset är 
tappkallvattenledningen från varmvattenberedaren fram till duschen i badrumet på entréplan. Det 
totala dimensionerande tryckfallet blir då 155, 6 kPa. Summan av tryckfallet i servisledningen och 
tryckfallet i längsta ledningen i huset (exkl. ζ-värden) är 170, 15 kPa eller 213, 6 kPa (inkl. ζ-
värden). Vid valet av duschblandare till duschen som behövs för att justera trycket så beaktas 
tryckdifferensen 336,4 kPa och dusch-ledningens flöde på 0,2 l/s. För utförliga beräkningar se 
bilaga D8. 
 
Servisledningen för tappvattenledningen måste ligga på frostfritt djup och eftersom småhuset 
ligger i Borlänge är det frostfria djupet på 2,2 m. Om servisledningens rörgrav återfylls med lera 
kan man minska det frostfria djupet med en multiplikator. Multiplikatorn för lera är 0,6, därför 
blir då det nya frostfria djupet 1,32 m.  
 
Spillvattenledningen har tre avgreningar. Den första avgreningen kommer att gå i marken 
(utanför huset) fram till badrummet och köket på entréplan. Den andra avgreningen kommer att 
gå i golvet fram till tvättstugan och den tredje avgreningen kommer att löpa genom en innervägg i 
tvättstuga upp till badrumet på övreplan. Den valda dragningen av spillvattenledningen anses som 
den optimalaste lösningen för att uppnå minsta totala rörlängd. Ritning för småhusets 
tappvattenledningar och spillvattenledning finns i bilaga A Sanitetsritning plan 1 och Sanitetsritning 
plan2.  
 
Servisledningen för spillvattenledningen är av plast och dimensioneras efter det sannolika flödet 
som blir 0,5 l/s då de summerade normflödena är 1,6 l/s. Servisledningen dimensioneras med 
vattenhastigheten 1,5 - 2,0 m/s.  Detta medför att tryckfallet i servisledningen blir 1500 Pa/m 
enligt tryckfallsdiagramet för plaströr i Teknikhandboken (VVS företagen, 2012).  Servisledningen 
är ca. 9,7 m lång och det totala tryckfallet i ledningen blir då 14, 55 kPa. Minsta dimension på 
fördelningsledningar i koppar vid det summerade normflödet 1,6 l/s är 22x1 mm. Se bilaga D8. 
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3.4.4 El 
Effektbehovet för småhuset måste vara känt för att en korrekt dimensionering av inkommande 
servisledning ska kunna göras. För att tillgodose småhusets eleffektbehov behövs en säkring på 
minst 23,8 A. Vid valet av huvudsäkring bör en större säkring väljas än den storlek som har 
beräknats fram. Från kompendiet ”Elteknik- Elinstallationer” väljs småhusets huvudsäkring till 
25. Utförliga elberäkningar finns att beakta i bilaga D9. 
 
El-centralen är placerad i kapprummet i hallen och från centralen dras en huvudkabel ut i huset. 
Till huvudledningen dras 10 gruppledningar och för att spara elkabel har antalet gruppledingar 
optimerats genom att två rum har kopplats till en gruppledning. Tunga maskiner såsom 
bergvärmepump, fläkt, tvättmaskin, torktumlare, kyl, frys och spis fått egna gruppledningar. 
Samtliga uttag under lysknapparna är envägsuttag. Resterande uttag som inte går till några 
elapparater som till exempel bergvärmepump, kylskåp eller liknande är tvåvägsuttag, och dessa 
placeras 300 mm över golv. Uttag för kylskåp och frys monteras på höjden 2000 mm över golv. 
Övriga uttag för elapparater placeras 300 mm ovanför golv. Elritningar finns att beskåda i bilaga 
A, Elritning plan 1 och Elritning plan 2.  

3.4.5 Energibehov 
Småhuset tillförs endast el då den har bergvärme som uppvärmningssystem. Detta medför att 
småhusets energianvändning är 4500 kWh/år samt att den specifika energianvändningen är 31 
kWh/(m2,år). En utförlig beräkning finns bifogad i bilaga D5.  

3.5 Kritiska moment 
Ett grundläggande problem för småhuset är den höga halten byggfukt i den platsgjutna 
betongplattan och hög fukthalt i marken. Plattan ingår i husets klimatskärm och måste därför 
värmeisoleras oh göras luft- och radontät. Ett annat kritiskt moment för småhuset är golvdrag, 
men detta kan undvikas genom tätningar vid anslutningar.  
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3.6 Kostnadskalkyl över småhusets ingående material 
Den totala kostnaden för ingående material i småhuset är 1 701 616 kr, vilket illustreras i tabellen ovan. 
Småhusets energibehov är 14,5 MWh/år och den årliga driftkostnaden uppgår till 4 900 kr per år. Detta för att 
småhuset ligger i Borlänge och då kostar den tillgängliga elen 108,13 öre/kWh från ”Borlänge-energi”. För en 
utförligare kostnadsanalys se kommande kapitel om bergvärme. 
 
Avde-
ning 

Artikel Artikel
nr. 

Inkl. 
Arbets-
kostna
d 

Källa Pris, 
kr 

Enhet Kvan-
titet 

Totalt 
pris,kr 

Byggteknik 
 Yttervägg 7.053 Ja Sektionsfakta-NYB 2 191 kr/m2 214,5 469 970 
 Innervägg 8.043 Ja Sektionsfakta-NYB 546 kr/m2 95,7 52 252 
 Platta på mark 4.015 Ja Sektionsfakta-NYB 708 kr/m2 98,4 69 667 
 Stuprör, 004935

593 
Nej Beijer byggmaterial, 

2012 
79,6 Kr/m 16,4 1 305 

 Hängrännor, 900206
806 

Nej Beijer byggmaterial, 
2012 

99,5 Kr/m 30,1 2 995 

 Utkastare, 
mått 90 mm 

004935
657 

Nej Beijer byggmaterial, 
2012 

129 st 3 387 

 Betong-
takpannor 

11.004 Ja Sektionsfakta-NYB 769 kr/m2 99,1 76 208 

 Mellanbjälklag 9.047 Ja Sektionsfakta-NYB 1 596 kr/m2 70 111 720 
 Vindsbjälklag 9.079 Ja Sektionsfakta-NYB 590 kr/m2 70 41 300 
 Fönster,  

Mått 1x1,3 m 
- Nej Skånska byggvaror, 

2012 
2 645 st 17 44 965 

 Fönster, 
Mått 1x0,5 m 

- Nej Skånska byggvaror, 
2012 

1 845 st 2 3 690 

 Innerdörrar 16.044 Ja Sektionsfakta-NYB 2 797 st 8 22 376 
 Entré dörr 16.036 Ja Sektionsfakta-NYB 12 827 st 1 12 827 
 Tvätt 

ytterdörr 
16.038 Ja Sektionsfakta-NYB 3 857 st 1 3 857 

 Altandörr 16.024 Ja Sektionsfakta-NYB 10 912 st 2 21 824 
 Garderob 19.007 Ja Sektionsfakta-NYB 1 757 st 3 5 271 
 Köksskåp 18.001 Ja Sektionsfakta-NYB 27 517 st 1 27 517 
 Kapitalvaror 

kök 
18.002 Ja Sektionsfakta-NYB 32 085 st 1 32 085 

 WC- & 
duschutrustni
ng 

18.022 Ja Sektionsfakta-NYB 3 144 st 2 6 288 

 Inredning 
tvätt 
inklusive 
maskiner 

18.029 Ja Sektionsfakta-NYB 23 459 st 1 23 459 

 Målarfärg 
yttervägg 

- Nej Flügger, 2012  70,5 m2 214,5 15 114 

 Tapeter - Nej Bauhaus, 2012 35,8 kr/m2 191,4 6 852 
 Takfot 11.074 Ja Sektionsfakta-NYB 708 kr/m 39,1 27 683 
 Ventilerad 

takfot 
11.081 Ja Sektionsfakta-NYB 105 kr/m 39,1 4 106 

 Eklamell- MCC.2  Ja Sektionsfakta-NYB 497 kr/m2 131,5 65 356 
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parkett 
                                                                              Total kostnad för avdelning: byggteknik 1 149 074 
El 
 Kök 4.001 Ja Sektionsfakta-EL 15 384 st 1 15 384 
 Badrum 4.007 Ja Sektionsfakta-EL 3 427 st 2 6 854 
 Hall (mindre) 4.018 Ja Sektionsfakta-EL 6 537 st 2 13 074 
 Hall (större) 4.020 Ja Sektionsfakta-EL 8 079 st 1 8 079 
 Sovrum 4.012 Ja Sektionsfakta-EL 5 226 st 4 10 452 
 Vardagsrum 4.014 Ja Sektionsfakta-EL 7 240 st 1 7 240 
 Tvättstuga 4.022 Ja Sektionsfakta-EL 10 514 st 1 10 514 
 Klädkammare 4.011 Ja Sektionsfakta-EL 972 st 1 972 

Total kostnad för avdelning: el 72 569 
VVS 
 Kök 4.001 Ja Sektionsfakta-VVS 7 172 st 1 7 172 
 Badrum 4.006 Ja Sektionsfakta-VVS 25 558 st 2 51 116 
 Tvättstuga 4.025 Ja Sektionsfakta-VVS 26 258 st 1 26 258 
 Bergvärme-

pump +VVB 
+borrhåll 

NIBE 
F1226 

Ja NIBE Energy 
System, 2012  

172 
775 

st 1 172 775 

 FTX-aggregat HERU1
00T EC 

Nej Soliduct ventilation, 
2012 

18 950 st 1 18 950 

Totalkostnad för avdelning: VVS 
 

Totalkostnad för småhuset 

276 271 
 
1 701 616 

Tabell 22. Kostnadskalkyl över ingående material i småhuset. 
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4 Fjärrvärme, bergvärme eller pellets 
I det andra teorikapitlet behandlas den tekniska uppbyggnaden, egenskaper, investerings-, drift- och 
underhållskostnader för de tre möjliga uppvärmningssystem till den ovan nämnda småhuset. Teorin ligger till 
grund för kommande värdeanalyser. Syftet är att ge läsaren den bakgrund som behövs och för att underlätta 
förståelsen.  

4.1 Fjärrvärme 
Ett småhus som värms upp av fjärrvärme måste ha en installerad fjärrvärmecentral. En 
fjärrvärmecentral värmer upp tappvarmvatten och vatten i det vattenburna värmesystemet. I 
fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare. I den ena värmeväxlaren överförs värme till 
tappvarmvattnet och i den andra värmeväxlaren överförs värme till vattnet för värmesystemet. 
Vidare finns en temperaturregulator för varmvattnet som reglerar den maximala temperaturen på 
tappvarmvattnet (SOU, 2011:44). 
 
Fjärrvärmecentralen har ett inbyggt expansionskärl eftersom vattnet expanderar vid ökande 
temperatur. Expansionskärlet tar hand om vattnets volymförändringar som uppstår pga. 
temperatur variationer. Utan ett expansionskärl så har vattnet ingenstans att ta vägen vid ökande 
vattenvolym och då kan läckage uppstå vid ventiler (E.ON, 2012). 
 
En eldriven cirkulationspump använda för att driva runt vattnet i det vattenburna värmesystemet 
så att värmen distribueras ut till alla rum i småhuset. Om det vattenburna värmesystemet består 
av radiatorer så sker uppvärmning av luften genom värmestrålning. Temperaturen inomhus i 
småhuset kan regleras med en rumstermostat som finns placerad i fjärrvärmecentralen. Det är 
alltså fullt möjligt att som fastighetsägare justera vilken inomhustemperatur som ska råda i 
småhuset, vanligast är dock en inomhustemperatur på 20 grader. Cirkulationspumpen som driver 
runt värmen i det vattenburna värmesystemet stannar automatiskt när det är varmt utomhus, då 
ingen värme i småhuset längre behövs. Primärvattenflödet som strömmar in i fjärrvärmecentralen 
regleras av ett par styrventiler som justerar in korrekt vattenflöde då reglering av värmetillförseln 
sker i fjärrvärmecentralen. (Alfa Laval, 2012). 
 
Energianvändningen registreras i en energimätare som kopplas till ström via en adapter i 
fjärrvärmecentralen. Energianvändningen övervakas via trådlös kommunikation och den köpta 
energin kan på så sätt registreras hos energibolaget. Energimätaren registerar använd energi för 
både tappvarmvatten och värme (Alfa Laval, 2012). 
 
Fjärrvärme förmår att leverera en framledningstemperatur på 120 grader och det bidrar till att 
framledningstemperaturen i det vattenburna värmesystemet kan värmas till en hög temperatur 
(Alfa Laval, 2012). Om det vattenburna värmesystemet består av radiatorer så medför en hög 
framledningstemperatur att dimensionerna på radiatorerna kan göras mindre. Detta är möjligt 
eftersom en högre framledningstemperatur i radiatorerna medför en ökad värmestrålning och 
därför kan mindre radiatorer användas för att värma inomhustemp till den vanligaste 
inomhustemperaturen på 20 grader. Värmesystemets utformning blir mindre synligt i småhuset 
om framledningstemperaturen är tillräckligt hög för att värma inomhustemperaturen till önskad 
temperatur. Överdimensionering av vattenburet värmesystem sker då radiatorerna är större än 
vad som krävs för uppvärmning av småhuset vid aktuell utomhustemperatur. Denna typ av 
överdimensionering kan åtgärdas med ett sänkt temperaturprogram (Svensk fjärrvärme, 2007). 
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Figur 8. Fjärrvärmecentral i småhus. Ingående komponenter i en fjärrvärmecentral (Alfa Laval, 2012). 

4.1.1 Egenskaper 
Dagens fjärrvärmecentraler för småhus är kompakta och behöver inget större utrymme för 
placering. En fjärrvärmecentral för småhus från tillverkaren Alfa Lava döljer sig bakom en 
plåtkåpa med följande dimension: 577x458x770 mm. Totalt väger fjärrvärmecentralen inkl. kåpa 
ca 40 kg. Fjärrvärmecentralen går att skruva upp på väggen och kan placeras i tvättstugan eller 
annat lämpligt rum. De är möjligt att välja om rören ska anslutas på över- eller undersidan av 
fjärrvärmecentralen (Alfa Laval, 2012).  
 
En fjärrvärmecentral reglerar temperaturen på tappkall- och tappvarmvatten automatiskt. Den 
levererade värmen till värmesystemet styrs automatisk med hänsyn till temperaturdifferensen som 
råder vid önskad inomhustemperatur och utomhustemperatur. En inbyggd värmeväxlare värmer 
direkt det inkommande varmvattnet, vilket medför att det alltid finns tillgång till varmvatten i 
kranen. Fjärrvärmecentralen kräver inget underhåll av bränsletillförsel eller sotning som medför 
att systemet är väldigt bekvämt och lättskött (Alfa Laval, 2012). 
 
En förutsättning för att kunna använda fjärrvärme som uppvärmningskälla är att det måste finnas 
en huvudledning i gatan där fastigheten befinner sig på. Avsaknad av huvudledning innebär att 
fjärrvärme inte är tillgänglig i området och val av annan uppvärmningskälla måste då ses över.  
Det är upp till ett energibolag att bestämma om det är lönsamt att bygga ut fjärrvärmenätet till ett 
nytt område. Om det finns tillräckligt många kunder som vill ansluta sig till fjärrvärme i ett 
område så är det lönsamt för energibolaget att bygga ut fjärrvärmenätet. Energibolagen kollar på 
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hur hög anslutningsgraden är i området vid eventuell utbyggnad av fjärrvärme. Anslutningsgraden 
visar hur många procent av alla fastighetsägare som vill ansluta sig till fjärrvärme i ett specifikt 
område (Svensk Fjärrvärme, 2012) 
 
Fjärrvärme har på 20 år bidragit till att sänka det totala koldioxidutsläppet i Sverige med 20 
procent (VEAB, 2011). Fjärrvärme framställs genom förbränning av förnyelsebara bränslen t.ex. 
biobränsle i centrala fjärrvärmeanläggningar. Fjärrvärme tar till vara på spillvärme och annan 
energi som annars hade gått förlorad (Energikanalen, 2012). Genom effektiv förbränning och 
rening av avgaser bidrar fjärrvärmeanläggningarna till mindre förorenade utsläpp till skillnad från 
om varje fastighet hade haft tillgång till en egen panna (Tekniska verken, 2012).  Den andel 
koldioxid som skapas vid förbränning av biobränsle tas upp av naturen igen och blir biobränsle 
på nytt ex. vid förbränning av pellets frigörs koldioxid som senare kommer att tas upp och lagras 
av befintliga träd utomhus (Ahlgren, Andersson & Klintenheim, 2008). 

4.1.2 Kostnader 
Att ansluta sig till fjärrvärmenätet är inte gratis och en småhusägare måste själv stå för 
investeringskostnaden som uppstår vid installation av fjärrvärme till småhuset. Andra kostnader 
som tillkommer efter installation av fjärrvärme är drift- och underhållskostnader. Varje 
energibolag har en egen prislista för investering-, drift- och underhållskostnad, det innebär att 
kostnaden kommer att variera beroende på vilket energibolag som finns tillgängligt i orten där 
småhuset befinner sig på (Röckner, 2012). 
 
Fjärrvärmetaxan består av en fast- och rörligkostnad. Den fasta kostnaden syftar till utbyggnad 
och underhåll av fjärrvärmenätet. Den rörliga kostnaden utgörs av hur mycket energi som 
användas. Den årliga driftkostnaden har beräknats på följande sätt: 

• Rörligt energipris: 60,5 öre/kWh (Borlänge Energi, 2010a) 
• Årligt energibehov för projektuppgiftens teoretiska småhus: 14 500 kWh 

 
Årlig köpt energi = 

= rörligt energipris ∙ årligt energibehov = 60,5 ∙ 14500 = 877250
öre
år

≈ 8773
kr
år

 
 
Kostnad för underhåll varierar efter skada och det är möjligt att teckna ett serviceavtal för 
fjärrvärmecentralen. Ett serviceavtal blir dyrare efter att fjärrvärmecentralen varit i drift längre än 
tio år. I serviceavtalet ingår en funktionskontroll vartannat år och vid driftfel erbjuds rabatterat 
timpris för reparation (Södertörns fjärrvärme, 2012). I tabell 23, 24 och 25 finns 
fjärrvärmecentralens investerings-, drift- och underhållskostnad. 
Investering Pris Källa 
Anslutningskostnad (inkl. 
installation av 
fjärrvärmecentral). 

65 000 kr Villaägarnas riksförbund, 2012 

Fjärrvärmecentral 18 395 kr VVS Partner, 2012 
Total investeringskostnad 83 395 kr  
Tabell 23. Investeringskostnader för fjärrvärme. 

Drift Pris Källa 
Fast avgift 1250 kr/år Borlänge Energi, 2010a 
Rörligt energipris 8773 kr Borlänge Energi, 2010a 
Total driftkostnad per år 10 023 kr  
Tabell 24. Driftkostnader för fjärrvärme. 
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Underhåll Pris år 3-9, 

 (kr/år)   
Pris år 10-
20, (kr/år) 

Källa 

Seviceavtal 975 kr 1 340 kr Södertörns fjärrvärme, 2012 
Total underhållskostnad per år 975 kr 1 340 kr  
Tabell 25. Underhållskostnader för fjärrvärme. 

4.2 Bergvärme 
En bergvärmepump hämtar lagrad solenergi ur berggrunden genom ett borrat hål och denna 
energi används sedan till att värma upp luft och tappvatten i byggnaden. En värmepump drivs av 
el och per varje tillförd kWh elenergi utvecklas en större mängd värmeenergi vars värde beror på 
värmepumpens värmefaktor (KTH, 2009). Värmepumpens verkningsgrad, COP, anger relationen 
mellan hur mycket nyttig energi som skapas per tillförd elenergi.  Det innebär att en pump med 
högre verkningsgrad kan levererar mer värmeenergi per varje tillförd elenergi än en värmepump 
med lägre verkningsgrad. Vidare påverkas verkningsgraden av temperaturdifferensen som råder 
mellan inom- och utomhus vilket leder till att verkningsgraden blir mindre då temperaturen 
sjunker utomhus eftersom temperaturdifferensen ökar. (Thermia, 2012).  
 
Bergvärmepumpen kan använda borrhålen/energibrunnarna för både uppvärmning och kylning. 
Eftersom värmepumpen ser till att värma upp på vinter och dessutom kan kyla fastigheten på 
sommaren, så är systemet mycket energieffektivt.  När fastigheten kyls på sommaren via 
värmepumpen så pumpas värme ner i berget igen och borrhålet laddas på nytt inför ny 
kommande vinter (SVEP, 2012). En bergvärmepump kan täcka ca 90-95% av ett småhus totala 
årliga energibehov och resterande procent på ca 1-5 % av energibehovet som främst uppstår 
under den kallaste årstiden täckas av en inbyggd el-kassett (Värmepumpcenter, 2012). 
 
En värmepump består av ett antal viktiga tekniska delar som är nödvändiga för att systemet ska 
fungera. Huvudkomponenterna som måste ingå i en värmepump för att systemet ska uppfylla sin 
funktion är följande:  
 
 Kompressor 
 Kondensor 
 Förångare (indirekt/direkt förångare) 
 Expansionsventil 
 Köldmedium 

Kompressorn i värmepumpen drivs av el och köldmedium är det ämne som utnyttjas för att 
leverera värme från den kalla till den varma sidan av värmepumpen. Köldmediumet förångas i 
förångaren vid lågt tryck och låg temperatur. Därefter komprimerar kompressorn det förångade 
köldmediet till kondensorns högre tryck. Värme avges sen i kondensorn genom en värmebärare 
(t.ex. via vatten) till värmesystemet i huset (Energimyndigheten, 2010a). 
 
Värmeenergi lyfts vid låg temperatur från en värmekälla som t.ex. ett berg via systemets kalla sida 
och sedan pumpas värmen till en högre temperatur på den varma sidan. Energiförbrukningen för 
pumparbetet minimeras när temperaturskillnaden mellan värmesystemet i huset och värmekällan 
är så liten som möjligt (Energimyndigheten, 2010a). 
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Figur 9. Ingående komponenter i ett värmepumpssystem samt arbetsprocessen (Energimyndigheten, 2010a). 

4.2.1 Egenskaper 
Energibrunnen som måste borras tar ingen stor markyta i anspråk och själva bergvärmepumpen 
som placeras inomhus på golv kräver ingen större golvyta (Ahlström, 2004). En bergvärmepump 
har ett hölje av plåt och det går att köpa bergvärmepumpar med inbyggd varmvattenberedare. 
Den golvyta som krävs i ett småhus för en bergvärmepump är ca 0,6x0,6 m och höjden är ca 1,8 
m (NIBE Energy System, 2012).  
 
Bergvärme som uppvärmningssystem behöver inget underhåll i form av sotning och det tillförs 
inga lokala utsläpp av koldioxid m.m. till omgivningen (Energimyndigheten, 2012a).  På 
sommaren går det att kyla fastigheten med bergvärme, då värme istället leds ned i borrhållet. 
Detta motverkar den temperatursänkning som uppstår i berget pga. energiutvinning. 
Temperaturen i berget under året är relativt jämn och på vintern finns tillräckligt energi att hämta 
(Ahlström, 2004). En fältstudie som Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP gjorde mellan 
åren 2003 och 2005 visade att många fastighetsägare upplevde problem med störande ljud 
(Energimyndigheten, 2012a). 
 
En studie som Folksam har gjort visar på att kvaliteten på bergvärmepumpar är ett stort problem.  
Det uppstår allt oftare skador på många bergvärmepumpar som leder till dyra 
reparationskostnader för fastighetsägaren. Antalet ökande skador är relaterat till att tillverkare 
hellre väljer billiga komponenter istället för att prioritera komponenter med kvalitet (Folksam, 
2012). 
 
Småhusets geografiska placering påverkar avståndet från marknivå till berggrund och kostnaden 
ökar för djupare energibrunnar eftersom mer borrning då krävs. Vidare måste avståndet mellan 
enskilda energibrunnar beaktas vid planering för borrning av energibrunn. Avståndet påverkar 
temperaturen i berget och vid otillräckligt avstånd kan temperaturen bli lägre i berget runt 
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respektive energibrunn. Den termiska energin i berget blir lägre vid otillräckligt avstånd mellan 
grannars energibrunnar och det leder till förlorad effektivitet och verkningsgrad. Temperaturen 
som köldbäraren har in i förångaren kommer att vara lägre då bergets termiska energi blir lägre 
och det medför att pumpen måste arbeta under lägre tid. Driftkostnaden kommer att bli högre 
om pumpen måste arbetar under längre tid.  Temperaturen i berget påverkas också av den årliga 
energilastens storlek per meter borrhål. Det minsta tillräckliga avståndet som behövs mellan 
grannars energibrunnar i svensk berggrund uppgår till ca 30 meter för att garantera att den 
termiska energin i berget inte ska bli för låg (Ahlgren, Andersson & Klintenheim, 2008). 
 
Bergvärme hämtar lagrad solenergi ur berget vilket är en förnyelsebar energikälla. Bergvärme 
bidrar till minskad användning av fossila bränslens som t.ex. kol och olja vilket leder till att 
koldioxidutsläppet blir lägre. Bergvärmepumpen drivs av el som kan komma från vind-eller 
vattenkraft som också är en förnyelsebar energikälla, vilket ytterligare bidrar till lägre utsläpp av 
växthusgaser (Back, 2008). 
 
Vid borrning och installation av bergvärme kan grundvattnets förorenas av slam eller läckage. 
Det slam som uppstår vid borrning pga. nedmalet material kan göra vattnet grumligt i närbelägna 
brunnar. Grundvattnet kan förorenas om ”locket” till grundvattenmagasinet innehåller hål och 
läckage av ytligt vatten rinner ner i borrhållet (miljösamverkan-värmepumpar). Vidare, finns risk 
för att saltvatten tränger in i grundvattnet. De köldmedier som används i bergvärmepumpar 
nuförtiden är HFC-medel som saknar klor och på så sätt påverkas inte ozonlagret, däremot har 
dessa köldmedier stor inverkan på växthuseffekten. Vanligaste köldmediet är R407c, men även 
R134a, R404A och R410A brukar användas. Ammoniak är ett naturligt köldmedium som inte har 
någon större påverkan på ozonskiktet eller ökar växthuseffekten. Förekomsten av ammoniak som 
köldmedium i småhus är ändå liten, då ammoniak är ett frätande och explosivt material (Ahlgren, 
Andersson & Klintenheim, 2008). 

4.2.1 Kostnader 
Vid installation av bergvärme som uppvärmningssystem utgörs det största kostnaderna av 
grävning mot fastighet, borrning av hål i berg, installationsarbete och värmepump (Bergvärme, 
2012).  
 
Priset för installation och borrning variera kraftigt beroende på vilka förutsättningar som råder på 
plats t.ex. djup till berg och rörlängd fram till bergvärmepumpens placering i småhuset. Vidare är 
priset för installation och borrning högre i storstäder. Bergvärmepumpens storlek påverkar också 
priset och storleken styrs av småhusets energibehov. Ett småhus med stort energibehov kräver en 
stor bergvärmepump som i sin tur är dyrare och vice versa.  
 
Den årliga driftkostnaden för projektuppgiftens småhus har beräknats på följande sätt: 

• Genomsnittlig årsvärmefaktor, COP: 3,2 (NIBE Energy System, 2012) 
• Årligt energibehov: 14 500 kWh 
• Elpris för villa utan elvärme: 108,13 öre/kWh (Borlänge energi, 2012b) 

Årlig köpt el =
energibehov

COP
∙ elpris =

14500
3,2

∙ 108,13 = 489964
öre
år

≈ 4900
kr
år

 

 
Ett serviceavtal kan tecknas och då ingår en årlig besiktning av bergvärmepumpen som 
säkerställer att ingående komponenter i bergvärmepumpen fungerar korrekt (VärmeKompaniet, 
2012). I tabellerna nedan finns bergvärmepumpens investerings-, drift- och underhållskostnad. 
 



35 
 

 
 
 
Investering Pris, (kr) Källa 
Borrning av energibrunn (inkl. 
installation av bergvärmepump) 

114 900 kr Energiinstallation, 2009 

Bergvärmepump: Nibe F1226, 
6kW 

57 875 kr Nibe, 2012 

Total investeringskostnad  172 775 kr  
Tabell 26. Investeringskostnad för bergvärme. 

Drift Pris, (kr/år) Källa 
El 4900 Borlänge energi, 2012b 
Total driftkostnad per år 4 900 kr  
Tabell 27. Driftkostnad för bergvärme. 

Underhåll Pris, (kr/år) Källa 
Serviceavtal 1 900 kr VärmeKompaniet, 2012 
Total underhållskostnad per år 1 900 kr  
Tabell 28. Underhållskostnad för bergvärme. 

4.3 Pelletspanna 
En pelletspanna består i stora drag av en pelletsbrännare, elpatron och varmvattenberedare. 
Pelletseldningen sker i pelletsbrännaren och pelletsbrännaren kan antingen vara undermatad, 
horisontalmatad eller vertikalmatad. Själva pelletsbrännaren består av en fläkt, tändelement, 
pelletsskruv, brännarrör, brännarkopp, temperaturgivare samt ett styrsystem. Pellets måste lagras i 
någon form av pelletsförråd och matning av pellets till pelletsbrännaren sker via ett rör som är 
kopplat från pelletsförrådet till pelletsbrännaren (ÄFAB, 2011). Matningen sker vanligtvis 
automatiskt från pelletsförrådet till pelletsbrännaren via en skruv som finns i matningsröret. 
Skruven drivs då av en elmotor. Ett annat alternativ som kan användas istället för matarskruv är 
en vakuumsug. Pellets från pelletsförrådets översta del sugs då istället in till pelletsbrännaren 
(Energimyndigheten, 2008). 
 
Den mängd pellets som levereras till pelletsbrännaren påverkar eldlågans styrka i brännaren och 
de rökgaser som bildas vid förbränning värmer upp pelletspannans väggar. Vidare värms även det 
vattnet som cirkulerar i pelletspannan och då sänks rökgasernas temperatur. Det varma vattnet 
leds sedan ut i småhuset till radiatorer eller som tappvarmvatten. Vid förbränning av pellets bildas 
aska som en restprodukt och askan samlas upp i en låda som kan tömmas. Det är möjligt att 
använda askan som gödningsmedel och i moderna pelletspannor behövs asklådan bara tömmas 
ca två gånger per år (Energimyndigheten, 2008).  
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Figur 10. Principiell uppbyggnad av en pelletspanna (CTC värme, 2012). 

4.3.1 Egenskaper 
Enligt boverkets byggregler BBR måste det finnas ett pannrum för en pelletspanna om effekten 
överstiger 60 kW detta för att ge säkerhet mot brandspridning om det skulle uppstå en eldsvåda. 
Pelletspannor med lägre effekt än 60 kW rekommenderas ändå placera i eget pannrum (Boverket, 
2011). Pelletsförråd behövs för lagring av pellets och lämpligaste placeringen är i pannrummet 
tillsammans med pelletspannan eller utomhus nära pannrummet (Energimyndigheten, 2012b). 
 
En pelletspanna behöver tömmas på aska och sotas ca 2 gånger per år, vilket fastighetsägaren kan 
göra själv eller överlåta arbetsinsatsen till en sotare. Påfyllning av pellets måste ske kontinuerligt 
annars finns risk för att pelletspannan går på tomgång (Gävle Dala Energikontor, 2004). Pellets 
matas automatiskt från pelletsförrådet till pannan med hjälp av en skruv eller en vakuumsug 
(Tulimax, 2012). I helt nya pelletsanläggningar är det vanligt att problem uppstår kring 
pelletsmatningen och detta beror främst på felaktig injustering av anläggningen 
(Energimyndigheten, 2006). 
 
Pelletspannans plats i småhuset är valfri och vilket rum som ska fungera som pannrum är upp till 
fastighetsägaren att avgöra. Lämpligast är att välja ett rum där det finns möjlighet till att fylla på 
pelletsförråden via ett håll i ytterväggen, men denna förutsättning att pelletsförråden är ett 
bulkförråd som kan rymma mer än ca 3,5 ton pellets. Ett litet pelletsförråd som måste fyllas med 
pellets veckovis får fastighetsägaren istället själv fylla på. Det fungerar även att placera 



37 
 

pelletsförrådet utomhus med ett matarrör som går in till pannrummet och pelletspannan 
(Tulimax, 2012). 
 
Växthuseffekten ökar inte på grund av pelletseldning eftersom den mängd koldioxid som släpps 
ut vid förbränning motsvara samma mängd som träden bundit under sin uppväxt. Det blir med 
andra ord inget nettotillskott av koldioxid under förutsättningen att skogen återplaneras. Pellets 
räknas som en förnyelsebar och naturlig energikälla och den aska som bildas vid pelletseldning 
kan användas som gödning. Pellets tillverkas av enbart restprodukter från sågverksindustrin och 
tar på så sätt hand om restavfall som annars hade gått till spillo (Neova, 2012). 
 
Rökgaser från pelletseldning innehåller förutom koldioxid även några skadliga ämnen som 
svaveloxid och kväveoxid. Dessa skadliga ämnen bidrar till försurning och övergödning av mark 
och sjöar (Energi & klimat rådgivningen, 2012). 

4.3.2 Kostnader 
En pelletspanna drivs av pellets och därför krävs utrustning för att mata pelletspannan med 
pellets samt ett förråd för lagring av pellets.  De investeringskostnader som uppstår vid 
installation utgörs då av kostnaden för pelletspanna, bulkförråd med skruvmatning, installation  
och förbrukningsmaterial.  
 
Förutsättningarna för installation av en pelletsanläggning är att det finns ett vattenburet 
värmesystem i småhuset, vilket så är fallet för projektuppgiftens teoretiska småhus. Kostnaden 
för pellets som drivmedel har beräknats utifrån energibehovet för projektuppgiftens teoretiska 
småhus.  Följande beräkning utfördes för att fastställa driftkostnaden för köpt pellets: 

• 1 kg pellets motsvara 4,8 kWh värme (Energimyndigheten, 2009) 
• Energibehovet för projektuppgiftens teoretiska småhus: 14 500 kWh 
• Energipris för pellets: 48 öre per kWh vid minst 3 ton pellets (Stora Enso, 2012) 
• Pelletspannas verkningsgrad: 91 % (Ariterm, 2012) 

 
Pellets kostnad per år = 

=
Energibehov

verkningsgrad
∙ Energipris, pellets =

14500
0,91

∙ 48 = 764835
öre
år

= 7648
kr
år

 

 
De underhållskostnader som uppstår per år kan alla rymmas i en servicebesiktning som betalas en 
gång per år. I tabell nedan finns pelletspannans investerings-, drift- och underhållskostnad.  
 
Investering Pris, (kr) Källa 
Pelletspanna, Ariterm Biomatic 
20+ (inkl. pelletsbrännare) 

62 000 kr Ariterm, 2012 

Bulkförråd med skruvmatning, 
Mafa 

32 000 kr Johansson, 2012 

Kostnad för installation och 
förbr.mtr  

Ca 10 000 kr Johansson, 2012 

Skorsten , diameter på 200 mm  
och höjd på ca 7 m. 

Ca 15 000 kr Schidel, 2012 

Total investeringskostnad  119 000kr  
Tabell 29. Investeringskostnad för pelletspanna. 
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Drift Pris, (kr/år) Källa 
Pellets 7 648 kr Energimyndigheten, 2009; 

Stora Enso, 2012 
Total driftkostnad per år 7 648 kr  
Tabell 30. Driftkostnad för pelletspanna. 

Underhåll Pris, (kr/år) Källa 
Servicebesiktning 1 560 kr Telge energi, 2012 
Total underhållskostnad per år 1 560 kr  
Tabell 31. Underhållskostnad för pelletspanna. 
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5 Resultat/Analys 
I kapitlet behandlas och förklaras resultat och värdeanalyser som genomförts i anslutning till arbetet. 
De antaganden som ställts upp för att genomföra analyserna redovisas och motiveras.  Sedan viktas 
de tre utvalda uppvärmningssystemen mot varandra.     

5.1 Totalakostnaden efter 20 år 
Totalkostnaden för uppvärmning med fjärrvärme, bergvärme eller pellets under 20 år efter 
installation har beräknats med en nuvärdeskalkyl, där framtida kostnader har räknats om till 
dagens penningvärde. Totalkostnaden består av investerings, drift- och underhållskostnad som 
kan följas i tabellerna nedan. Nuvärdeskalkylen av totalkostnaden för 20 år finns i bilaga F. I 
tabellerna nedan framgår totalkostnaden efter 20 år för respektive uppvärmningssystem. 
 

Kostnad efter 20 år med fjärrvärme som 
uppvärmningssystem 

Pris 
  

Källa 

Investerings-, drift-, och underhållskostnad för 
20 år (inkl. restvärde) 

232 349 kr Nuvärdeskalkyl i bilaga D 

Totalkostnad för 20 år (inkl. restvärde) 232 349 kr  
Tabell 32. Totalkostnaden efter 20 år för fjärrvärme. 

Kostnad efter 20 år med bergvärme som 
uppvärmningssystem 

Pris 
  

Källa 

Investerings-, drift-, och underhållskostnad för 20 
år (inkl. restvärde) 

242 055 kr Nuvärdeskalkyl i bilaga D 

Totalkostnad för 20 år (inkl. restvärde) 242 055 kr  
Tabell 33. Totalkostnad efter 20 år för bergvärme 

Kostnad efter 20 år med pellets som 
uppvärmningssystem 

Pris 
  

Källa 

Investerings-, drift-, och underhållskostnad för 20 
år (inkl. restvärde) 

234 055 kr Nuvärdeskalkyl i bilaga D 

Totalkostnad för 20 år (inkl. restvärde) 234 029 kr  
Tabell 34. Totalkostnad efter 20 år för pelletspanna 

 

5.2 Val av uppvärmningssystem 
Jämförelser gjordes mellan de tre värmesystemen med hjälp av viktning. För att få en uppfattning 
över vilket uppvärmningssystem, som är lämpligast att välja vid nyproduktion av ett småhus i 
Borlänge krävs en grundlig analys av deras egenskaper och kostnader.  Att välja värmesystem är 
ett stort beslut som varje småhusägare måste ta vid nyproduktion.  Viktning sker på en skala 
mellan 1-5. Viktningen utförs på utvalda egenskaper och kostander mellan de tre utvalda 
uppvärmningssystem. Där den tekniska livslängden är 20 år. 
 
I tabell 35 finns en jämförelse av framledningstemperatur mellan fjärrvärme, bergvärme och 
pelletspannan. Fjärrvärme och pelletspannan kan ha en låg och hög framledningstemperatur, 
medan bergvärme inte klara av en hög framledningstemperatur. Bergvärme får ett lågt betyg 
eftersom uppvärmningssystemet inte klara av en hög framledningstemperatur och det begränsar 
storleken på radiatorer. 
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Värmesystem Värmesystemets utformning Vårt betyg 
Fjärrvärme Flexibel framledningstemperatur 5 
Bergvärme Kräver låg framledningstemperatur 2 
Pelletspanna Flexibel framledningstemperatur 5 
Tabell 35. Värdeanalys av värmesystemets utformning för tre uppvärmningssystem.  

I tabell 36 finns en jämförelse av estetik mellan de tre utvalda uppvärmningssystem.  Fjärrvärme 
tar inte stort utrymme jämfört med det utrymme som bergvärme och pelletspannan kräver. 
Pelletspannan får ett lågt betyg eftersom uppvärmningssystemet kräver mycket utrymme i 
småhuset. 
 

Värmesystem Estetik/Utrymme Vårt betyg 
Fjärrvärme Kräver något utrymme 5 
Bergvärme Kräver något utrymme 4 
Pellets panna Kräver pannrum och s skorsten 2 
Tabell 36. Värdeanalys av estetik för tre uppvärmningssystem. 

I tabell 37 finns en jämförelse av komfort mellan de tre utvalda uppvärmningssystemen. 
Fjärrvärmecentarelen är lättskött och bekvämt, medan pelletspanna behöver en viss service. Vid 
hög konsumtion av varmvatten finns risk att den tar slut i bergvärmepumpens inbyggda 
varmvattenberedare. Pelletspanna kräver mer skötsel och arbete därför blir betyget lågt. 
 

Värmesystem Komfort Vårt betyg 
Fjärrvärme Bekvämt och lättskött 5 
Bergvärme Varmvatten kan ta slut 4 
Pelletspanna Behöver påfyllning av pellets och 

sotning, 
2 

Tabell 37. Värdeanalys av komfort för tre uppvärmningssystem.  

I tabell 38 finns en jämförelse av underhåll mellan de tre utvalda uppvärmningssystemen. 
Fjärrvärmecentralen har få komponentdelar, vilket medför att risk för underhåll är låg.  Dock kan 
problem med strypventiler uppkomma. Till skillnad från fjärrvärme har bergvärme många och 
dyra komponentdelar, som medför att risk för underhåll är stor. Pelletspannan har få 
komponenter, men vid bristande skötsel finns det risk för underhåll. Fjärrvärme anses vara det 
uppvärmningssystem som kräver minst underhåll av fastighetsägaren, därför får fjärrvärme högre 
betyg än de andra två alternativen. 
 

Uppvärmningssystem Underhåll Vårt betyg 
Fjärrvärme Få komponentdelar, med 

försumbart underhåll 
4 

Bergvärme Många dyra komponentdelar, risk 
för underhåll  

3 

Pelletspanna Utan driftövervakning kan underhåll 
behövas 

3 

Tabell 38. Värdeanalys av underhåll för tre uppvärmningssystem. 

I tabell 39 finns en jämförelse av lokalisering mellan de tre utvalda uppvärmningssystemen. 
Tillgång till fjärrvärme kräver en hög anslutningsgrad. Om anslutningsgraden är för låg finns inget 
intresse av energibolaget att dra en huvudledning.  Detta leder i sin tur att fjärrvärme inte är en 
efterfråga. I områden utan tillgång till berggrund är det omöjligt att utnyttja bergvärme, som 
energikälla. För pelletspannan finns inga liknande krav. Fjärrvärme och bergvärme får låga betyg 
då lokaliseringen kan medföra en begräsning för dessa två uppvärmningssystem. 
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Värmesystem Lokalisering Vårt betyg 
Fjärrvärme Kräver hög anslutningsgrad 2 
Bergvärme Jordprofilen påverkar tillgängligheten 3 
Pelletspanna Inga restriktioner  5 
Tabell 39. Värdeanalys av lokalisering för tre uppvärmningssystem. 

I tabell 40 finns en jämförelse av miljöaspekter mellan de tre utvalda uppvärmningssystemen. 
Dessa uppvärmningssystem är miljövänliga då de utnyttjar grön energi. Den gröna energin för 
fjärrvärme och pelletspannan produceras från restprodukter, medan bergvärme utnyttjar 
solvärme lagrad i berget. Alla de tre uppvärmningssystemen får högsta betyg eftersom energin 
kommer från förnyelsebara energikällor. 
Värmesystem Miljöaspekter Vårt betyg 
Fjärrvärme Utnyttjar restprodukter 5 
Bergvärme Utnyttjar lagrad solvärme 5 
Pelletspanna Utnyttjar spill från skogsproduktion 5 
Tabell 40. Värdeanalys av miljö för tre uppvärmningssystem. 

I tabell 41 finns en jämförelse av investeringskostnaden för de tre utvalda 
uppvärmningssystemen. I investeringskostnaden ingår kostnad för uppvärmningssystem och 
installation. I investeringskostnaden för fjärrvärme ingår kostnad för fjärrvärmecentral, anslutning 
till huvudledning samt installation och för bergvärme ingår kostnad för borrning av energibrunn, 
bergvärmepump samt installation. Vid investering av en pelletspanna tillkommer kostnad för 
skorsten, pelletspanna samt installation. Bergvärme får lågt betyg eftersom investeringskostnaden 
är mycket hög. 
 

Värmesystem Investeringskostnad [kr] Vårt betyg 
Fjärrvärme 83 395 5 
Bergvärme 172 775 2 
Pelletspanna 119 000 4 
Tabell 41. Värdeanalys av värmesystemets utformning för tre uppvärmningssystem. 

I tabell 42 finns en jämförelse av driftkostnaden för de tre utvalda uppvärmningssystemen. 
Driftkostnaden består av kostnaden för köpt energi. De tre utvalda uppvärmningssystemen drivs 
av olika bränslen och därför variera driftkostnaden för de tre alternativen. Driftkostnaden för 
fjärrvärme utgörs av både en fast och rörlig del men för bergvärme och pellets finns bara en 
rörlig driftkostnad som baseras på energibehovets storlek. Bergvärme får högst betyg då 
driftkostnaden är låg och fjärrvärme får lågt betyg då driftkostnaden nästan är dubbelt så stor 
som för bergvärme. 
 

Värmesystem Driftkostnad  
[kr/år] 

Vårt betyg 

Fjärrvärme 8 773 3 
Bergvärme 4 900  5 
Pelletspanna 7 648 4 
Tabell 42. Värdeanalys av värmesystemets utformning för tre uppvärmningssystem. 

I tabell 43 finns en jämförelse av underhållskostnaden för de tre utvalda uppvärmningssystemen. 
Underhållskostnaden utgörs av kostnaden för ett serviceavtal. I serviceavtalet ingår service och 
kontroll av uppvärmningssystemet. Eventuella reparationskostnader som tillkommer har inte 
beaktats. Bergvärme får ett lågt betyg eftersom underhållskostnaden är hög. 
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Värmesystem Underhållskostnad Vårt betyg 
Fjärrvärme 1 340 5 
Bergvärme 1 900 3 
Pelletspanna 1 560 4 
Tabell 43. Värdeanalys av värmesystemets utformning för tre uppvärmningssystem. 

I tabell 44 finns en jämförelse av totalkostnaden efter 20 år för de tre utvalda uppvärmnings-
systemen. Vid beräkning av totalkostnaden har visa generaliseringar gjorts och eventuella 
restvärden har uppskattats. Totalkostnaden efter 20 år har beräknats med en nuvärdeskalkyl och 
alla kostnader har räknats om till dagens penningvärde. I totalkostnaden ingår kostnaden för 
investering, drift och underhåll. Fjärrvärme får högst betyg eftersom totalkostnaden efter 20 år är 
lägre än de andra två alternativen.  
 

Värmesystem totalakostnaden efter 20 år Vårt betyg 
Fjärrvärme 232 349 5 
Bergvärme 242 055 3 
Pelletspanna 234 029 4 
Tabell 44. Värdeanalys av värmesystemets utformning för tre uppvärmningssystem. 

5.2.1 Viktning av uppvärmningssystem 
Tabell 45 visar att det är fjärrvärme som är det lämpligaste uppvärmningssystemet utifrån givna 
egenskaper och kostnader. Viktandel för varje egenskap och kostnad har fastställt efter vad som 
anses vara viktigast vid val av uppvärmningssystem. Komfort, drift- och investeringskostnad har 
fått störst viktandel och därför väger dessa punkter tyngst vid val av uppvärmningssystem. Lägst 
viktandel har miljö och totalkostnaden fått eftersom dessa två punkter anses påverka minst vid 
val av uppvärmningssystem. Fjärrvärme som uppvärmningssystem är bekvämt, enkelt och 
lättskött. Investeringskostnaden var lägst för fjärrvärme i jämförelse med de andra två 
alternativen men däremot var driftkostnaden som störst för fjärrvärme. Den slutliga 
kostnadskalkylen efter 20 år visade med små marginaler att fjärrvärme trots allt är det billigaste 
uppvärmningssystemet i slutändan.  
 

Värmesystem  Fjärrvärme Bergvärme Pelletspanna 
 Vikt Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg 
Betyg Viktat 

betyg 
Värmesystemets 
utformning 

0,08 5 0,4 2 0,16 5 0,4 

Estetik/Utrymme 0,1 5 0,5 4 0,4 2 0,2 
Komfort 0,15 5 0,75 4 0,6 2 0,3 
Underhåll 0,08 4 0,32 3 0,24 3 0,24 
Lokalisering 0,1 2 0,2 3 0,3 5 0,5 
Miljö 0,055 5 0,275 5 0,275 5 0,275 
Investeringskostnad 0,15 5 0,75 2 0,3 4 0,6 
Driftkostnad 0,15 3 0,45 5 0,75 4 0,6 
Underhållskostnad 0,08 5 0,4 3 0,24 4 0,32 
Totalkostnaden efter 
20 år 

0,055 5 0,275 3 0,165 4 0,22 

Summa 1  5,07  3,43  3,66 
Tabell 45. Betygssättning och viktning med hänsyn till givna egenskaper och kostnader. 
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7 Diskussion och slutsats 
I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring de slutsatser som studien resulterat i. Det ges även 
förslag på fortsatta studier inom ämnet. 

7.1 Diskussion och slutsats 
Den utförda studien vänder sig främst till brukare av ett småhus eller andra personer som står 
inför valet av att välja ett nytt uppvärmningssystem. Syftet med rapporten var att analyser hur 
estetik, komfort, lokalisering, miljö och kostnader m.m. påverkar valet av uppvärmningssystem. 
Det framgår av studiens slutresultat att komfort, investeringskostnaden och driftskostnaden har 
störst påverkan på valet av uppvärmningssystem. Därefter har estetik och lokalisering en stor 
inverkan på val av uppvärmnings-system.  Samband mellan investeringskostnad och kvalitet var 
stor för bergvärme. Detta var inte fallet för fjärrvärme och pellets då dessa två 
uppvärmningssystem innehöll mindre komponenter som kan krångla. 
  
Värmesystemets utformning är starkt korrelerat med hur hög framledningstemperatur måste vara 
för att uppnå en inomhustemperatur på 20 grader. En bergvärmepump klara inte av en hög 
framledningstemperatur rent fysikaliskt och då är det värt att tänka till en extra gång vid 
dimensionering av värmesystemet. Det anses som en fördel att välja radiatorer med större area 
eftersom det inte begränsar en framtida övergång från befintligt uppvärmningssystem till 
bergvärme. 
  
Vidare finns det många osäkerhetsfaktorer kring investering-, drift- och underhållskostnaderna. 
Hänsyn till eventuella framtida energiprisökningar är svårt att spekulera i och kostnader som 
uppstår på grund av reparation går inte att fastställa i förtid. Därför är det omöjligt att ge en exakt 
totalkostnad efter 20 år. Kostnaderna som framgår i rapporten är uppskattade till vad det skulle 
kosta att värma upp det teoretiska småhusets med fjärrvärme, bergvärme eller pellets. 
Kostnaderna är uppskattade i samarbete med tillverkare och återförsäljare och de antagande som 
har gjort vid beräkning av totalkostnader efter 20 år påverkar också slutresultatets utfall. 

7.2 Vidare forskning 
Den utförda studien har undersökt variationer i investerings-, drift- och underhållskostnader 
mellan fjärrvärme, bergvärme och pelletspanna. Studien har visat att kostnaderna varierar mellan 
de tre uppvärmningssystemen, men hur varierar kostnaden för andra uppvärmningssystem som 
inte har beaktats i denna rapport? Det hade varit intressant att jämföra fler alternativ för 
uppvärmning och se om resultatet hade blivit annorlunda.  Dessutom skulle en mer utförliggare 
studie av de tre uppvärmningssystems miljöpåverkan varit mycket givande, då miljön bör skyddas 
från skadliga utsläpp. 
  
Att undersöka skillnaden mellan uppvärmningssystemen funktion utifrån småhusets geografiska 
lokalisering hade bidragit till ytterligare nya egenskaper som skulle behövts studeras vid val av 
uppvärmningssystem. Slutligen vore det intressant med mer kunskap om vilka 
uppvärmningssystem som vanligtvis förekommer utomlands och om det är samma kostnad som 
tillkommer för värmesystemet som i Sverige. 
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Bilaga A. Ritningar    
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 



 
 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 



 
 

Bilaga B. Monteringsanvisning 
 
Yttervägg 
Vid montering av stommen placeras en syll 195x45 med flatsidan ovanpå den färdiga 
betongplattan. Syllen består av tryckimpregnerat virke klass A. Med expanderbult fästs syllen till 
grunden. Med skråspikning fästs de stående reglarna 195x45 mm till syllen. Syllens syfte är att 
fungera som fäste för ytterväggarnas stående reglar. När reglerna rests fästs de i överkant med 
liggande regler 45x45 mm. Dessa reglar placeras med ett centrumavstånd av 600 mm. När syll, 
stående reglar, liggande reglar och hammarband monterats kan stommen till nästa våning 
monteras. På insidan placeras en PE-folie med en tjocklek av 0,2 mm. Vidare spikas en gipsskiva 
med en tjocklek av 13 mm på insida reglar. På utsidan monteras en vindskyddsfolie med en 
tjocklek av 0,2 mm. Med en spik av storleken 60-70 mm spikas en 28 mm ventilerad luftspalt på 
utsida reglar. Slutligen spikas en lockpanel av gran.  
 
Yttertak 
Vid montering av yttertaket lyfts råspont uppåt för tätare monatage och en förbättrad avrinning 
av vatten. Underlagspapp som medför tätning placeras på råsponten. Sedan läggs ströläkt med 
centrumavståndet 600 mm, dvs. en ströläkt över varje takstol och en emellan. För att undvika 
sprickbildning kan ströläkt 25x38 mm behöva förborras. På ströläkten spikas bärläkt för att sedan 
placera betongtakpannorna.  
 

 
 

 
  



 
 

Bilaga C. Boverkets byggregler 

C1. Utvändigt takmaterial 
Brandskydd: 
BBR 5:62 Taktäckning 
”Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas 
samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden.” (BBR, 2012, s. 185).  
 
BBR Allmänt råd 
”Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor. Taktäckning 
bör utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lägst klass BROOF (t2) 
på underliggande material av klass A2-s1,d0. Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan 
användas på brännbart underlag på byggnader som är belägna minst 8 m från varandra eller på 
småhus. Brännbar taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, förutom 
småhus, inom 8 m från en skorsten ansluten till värmepanna med förbränning av fasta bränslen.”  
(BBR, 2012, s.186). 
 
”På småhus kan material av lägst klass E användas som taktäckning på tak över uteplats, 
skärmtak eller liknande. Regler om skydd mot brandspridning från intilliggande tak finns i avsnitt 
5:536 och detta gäller även mellan byggnader.” (BBR, 2012, s. 186). 
  
Hälsa, hygien och miljö: 
BBR 6:11 Material 
”Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling 
påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då funktionskraven i dessa regler 
uppfylls.” (BBR, 2012, s.198). 
 
BBR 6:531 Lufttäthet 
”För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha så 
god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken för fuktkonvektion störst i byggnadens 
övre delar, dvs. där det kan råda invändigt övertryck. Särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet 
bör iakttas vid höga fuktbelastningar som i badhus eller vid särskilt stora temperaturskillnader. 
 
Lufttätheten kan påverka fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen samt byggnadens 
värmeförluster. Metod för bestämning av luftläckage finns i SS-EN 13829. Vid bestämning av 
luftläckaget bör även undersökas om luftläckaget är koncentrerat till någon byggnadsdel. Om så 
är fallet kan risk finnas för fuktskador. ” (BBR, 2012, s. 211). 

C2. Fasadmaterial 
Brandskydd: 
5:55 Ytterväggar 
”Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning.” (BBR, 
2012, s.180). 
 
”Allmänt råd 
Med begränsad omfattning avses att möjligheten till tillfredställande utrymning och 
brandsläckning bibehålls.” (BBR, 2012, s.180). 
 
BBR 5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1 
”Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så att 



 
 

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller, 
2. brandspridning inuti väggen begränsas, 
3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas, 
4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.” (BBR, 2012, 
s.180). 
 
5:552 Ytterväggar i byggnader i klass Br2 och Br3 
”Ytterväggar, i byggnader i klass Br2 och Br3, ska utformas så att brandspridning längs fasadytan 
begränsas.” (BBR, 2012, s.181). 
”Allmänt råd 
Fasadbeklädnader bör uppfylla kraven för klass D-s2,d2. ” (BBR, 2012, s.181). 
 
Hälsa, hygien och miljö: 
6:51 Allmänt 
”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och 
mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.” (BBR, 2012, s.207). 
 
6:53 Fuktsäkerhet 
”Allmänt råd 
Vid en fuktsäkerhetsprojektering bör hänsyn tas till de kombinationer av material som ingår i 
byggnadsdelen. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett 
oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det kritiska fukttillståndet under så lång tid att skador kan 
uppstå. Det kan ibland ta lång tid för en byggnadsdel eller konstruktionsdetalj att bli fuktig. Detta 
bör beaktas då man jämför det beräknade eller uppskattade fukttillståndet med det högsta tillåtna 
fukttillståndet. För väggar med regnskydd och bakomliggande ventilerad luftspalt gäller inte 
kravet på högsta tillåtna fukttillstånd för påväxt av mögel och bakterier för själva regnskyddet. 
Vid bedömning av fukttillståndet, såväl under byggtiden som i den färdiga byggnaden, bör hänsyn  
tas till förekommande fuktkällor (fuktbelastning).  
 
Fuktbelastningens storlek, varaktighet och frekvens bestäms utifrån lokala förhållanden. Följande 
fuktkällor kan förekomma: 
1. Nederbörd. 
2. Luftfukt, utomhus och inomhus. 
3. Vatten i mark (vätskefas och ångfas) samt på mark. 
4. Byggfukt. 
5. Vatten från installationer m.m. 
6. Fukt i samband med rengöring.” 
(BBR, 2012, s.209). 
 
6:5324 Väggar, fönster och dörrar 
”Allmänt råd 
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.” (BBR, 2012, s.211). 



 
 

C3. Invändigt golvmaterial 
Brandskydd: 
5:524 Golvbeläggningar 
”Golvbeläggningen i 
– utrymningsvägar i byggnader i klass Br1, 
– utrymningsvägar från samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C, 
– brandslussar 
ska vara utförd med material med begränsad benägenhet att sprida brand och 
utveckla brandgaser. ” (BBR, 2012, s.170). 
 
”Allmänt råd 
Golvbeläggning bör utformas i lägst klass Cfl-s1.” (BBR, 2012, s.170). 
 
Hälsa, hygien och miljö: 
6:5331 Vattentäta skikt 
”Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten 
ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och 
utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och 
bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort 
ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i 
utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara 
vattentäta.” (BBR, 2012, s.212). 
 
6:5332 Vattenavvisande ytskikt 
”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög 
luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.” (BBR, 2012, s.213). 
 
6:5334 Dolda ytor 
”Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor 
anordnas så att vattnet snabbt blir synligt.” (BBR, 2012, s.214). 
 
Allmänt råd 
”Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller dylikt bör det finnas ett tätt ytskikt, t.ex. 
en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm 
mot angränsande vägg eller dylikt.” (BBR, 2012, s.214). 
 
Säkerhet vid användning: 
8:22 Skydd mot att halka och snubbla 
”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.” (BBR, 2012, s.242)



 
 

Bilaga D. Beräkningar 

D1. Beräkning av U-värdet  
Vid bestämning av U-värdet måste värmemotståndet först beräknas med formel (1). 
Schablonvärden för λ har hämtats från kompendiet ”Lectures on Building Physics”. Slutligen har 
U-värdet bestämts med formel (2). 
 
R = d

λ
 [m2K/W]    (1)  

 

U =
1
R

 [W/m2K]    (2) 
 
U-värdet för tak 
Materialskikt Tjocklek,  

d 
[m] 

Värmekonduktivitet, 
λ  
[W/mK] 

Värmemotstånd, 
Rträ  
[m2 K/W] 

Värmemotstånd, 
Riso  
[m2 K/W] 

Inne - - 0,1 0,10 
Gipsskiva 0,013 0,25 0,052 0,052 
Glespanel c/c 
300 

0,028 0,14 0,20 0,20 

PE-folie 0,0002 - - försummas 
Takstol c/c 1200 0,145 0,14 1,04 - 
Mineralull 0,145 0,036 - 4,03 
Mineralull 0,195 0,036 5,42 5,42 
Vindskyddsfolie 0,0002 - - försummas 
Ventilerat 
vindsutrymme 
inkl. yttertak 
 

0,05 - 0,30 0,30 

Ute - - 0,04 0,04 
Summa 0,44 - Σ Rträ = 7,15 Σ Riso = 10,1 
Tabell 45. Värmemotstånd för taket. 

Bredden på mineralull i en sektion i väggen, 2aiso= 1,155 m  
Bredden på reglar i en sektion i väggen, bträ= 0,045 m  
 

Uträ =
1

Rträ
=

1
7,15

= 0,14 W/m2K 

 

Uiso =
1

Riso
=

1
10,1

= 0,099 W/m2K 

 

Uviktat =
Uiso ∙ 2aiso +  Uträ ∙ bträ 

(2aiso + bträ) 
=

0,099 ∙ 1,155 + 0,14 ∙ 0,045
(1,155 + 0,045) 

= 𝟎, 𝟏𝟎 𝐖/𝐦𝟐𝐊  

 



 
 

 
 
U-värdet för yttervägg 
Materialskikt Tjocklek,  

d 
[m] 

Värmekonduktivitet, 
λ  
[W/mK] 

Värmemotstånd, 
Rträ 
[m2 K/W] 

Värmemotstånd, 
Riso 
[m2 K/W] 

Inne - - 0,13 0,13 
Gipsskiva 0,013 0,25 0,052 0,052 
PE-folie 0,0002 - - försummas 
Mineralull 0,195 0,036 - 5,42 
Träregel c/c 600 0,195 0,14 1,39 - 
Mineralull 0,045 0,036 - 1,25 
Träregel c/c 600 0,045 0,14 0,32 - 
Vindskyddsfolie 0,0002 - - försummas 
Träpanel med 
ventilerad 
luftspalt 

0,072 - 0,2 0,2 

Ute - - 0,04 0,04 
Summa 0,325 - Σ Rträ= 2,13 Σ Riso= 7,09 
Tabell 46. Värmemotstånd för ytterväggen. 

 
Bredden på mineralull i en sektion i väggen, 2aiso= 0,555 m  
Bredden på reglar i en sektion i väggen, bträ = 0,045 m  
 

Uträ =
1

Rträ
=

1
2,13

= 0,47 W/m2K 

 

Uiso =
1

Riso
=

1
7,09

= 0,14 W/m2K 

 

Uviktat =
Uiso ∙ 2aiso +  Uträ ∙ bträ 

(2aiso + bträ) 
=

0,14 ∙ 0,555 + 0,47 ∙ 0,045
(0,555 + 0,045) 

= 𝟎, 𝟏𝟕 𝐖/𝐦𝟐𝐊  

 
 



 
 

U-värde för platta mot mark  
Materialskikt Tjocklek,  

d 
[m] 

Värmekonduktivitet,  
λ  
[W/m K] 

Värmemotstånd,  
R 
[m2 K/W] 

Invändigt golvmaterial  0,014 - försummas 
Golvspånskiva 0,022 0,14 0,157 
PE-folie 0,0002 - försummas 
Betong 0,1 1,7 0,0588 
Cellplast 0,2 0,036 5,56 
Summa 0,33 - Σ Rplatta = 5,78 
Tabell 47. Värmemotstånd för plattan. 

För att få fram U-värdet för platta mot mark används en förenklad räknemetod ur Swedisols 
skrift Isolerguiden.  
 
Indata för beräkning: 
Plattans invändiga area, A = 85 m2 

Perimeter för grundplatta, P = 42 m  
Markens värmekonduktivitet, λ = 2 mK/W  
Total väggtjocklek, w = 0,33 m 
Värmemotstånd för plattan, R platta= 5,78 m2 K/W 
 
U-värdet för platta på mark: 
 

B′ =
  2 ∙ A  
    p   

 =
  2 ∙ 85  
    42   

= 4,05 m 

  
dt = w +  λ�Rplatta + 0,17� = 0,33 +  2(5,78 + 0,17) = 12,2 m  
 
Då dt ≥ B′ ger:  

Ugrund =
  λ  

(0,457 ∙ B′ + dt) 
=

  2   
(0,457 ∙ 4,05 + 12,2) 

= 𝟎, 𝟏𝟒 𝐖/(𝐦𝐊) 

 



 
 

D2. Beräkning av 𝛹-värdet  
Vid bestämning av linjära köldbryggor används simuleringsprogrammet COMSOL Multiphysichs 
4,2a och Swedisols skrift Isolerguiden. I isolerguiden finns förenklade räknemetoder för olika 
köldbryggor, dock varierar dessa beroende på konstruktionens uppbyggnad. 
 
Grundförutsättningar för linjära köldbryggor 
Dimensionerande inomhustemperatur:   θi,dim = 20°C 
Dimensionerande utomhustemperatur, Borlänge:  θu,dim = –28°C 
Dimensionerande marktemperatur, Borlänge:  θm,dim = 4,6°C 
 
Värmeflödet genom en homogen vägg:   Φvägg = 4,73 W/m 
 
Totala värmeflödet genom vägganslutning till tak:  Φvt,tot = 6,55 W/m 
Värmeflödet genom ett homogent tak:   Φtak = 1,03 W/m 
  
Totala värmeflödet genom vägganslutningen till mellanbjäklag: Φvm,tot = 17,59 W/m 
 
Totala värmeflödet genom vägganslutningen till grundplatta: Φvp,tot = 11,31 W/m 
Värmeflödet genom en homogen platta:   Φplatta= 2,73 W/m 
   
Bredden för en träregel i småhusets konstruktioner:  b = 0,045 m 
195 mineralull med träreglar 195x45 c/c 600 i utsida yttervägg: dvägg1 = 0,195 m 
45 mineralull med träreglar 45x45 c/c 600 i insida yttervägg:  dvägg2 = 0,045 m 
Karmens längd:    dkarm = 0,1m 
 
Genomsnittlig värmekonduktivitet för mineralull med träregel i vägg:  

λvägg =
λiso ∙ 2aiso +  λträ ∙ bträ 

(2aiso + bträ) 
=

0,036 ∙ 0,555 + 0,14 ∙ 0,045
(0,555 + 0,045) 

= 0,0438 W/(mK) 

 
 



 
 

Vägganslutningen till tak: 
Figurerna nedan illustrerar temperaturfördelningen över en homogen vägg och ett homogent tak 
samt temperaturfördelningen över anslutningen vägg och tak. På insidan av väggen och taket är 
det som varmast och på utsidan av väggen och taket är det som kallast.  

      
Figur 11. Homogen vägg.    Figur 12. Homogent tak.                                     Figur 13.  Vägganslutningen till tak.             

Värmeflödet genom den linjära köldbryggan, anslutningen vägg och tak: 
Φvt,tb = Φvt,tot – (Φvägg+  Φtak ) =6,55 – (4,73 +1,03) = 0,79 W/m 
 
Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan: 

𝛹vt=
vt, tb

Δθ
Φ

= 0,79
(20 – ( – 28))

= 0,016 W/mK 

 
Vägganslutningen till mellanbjälklag: 
Figuren nedan illustrerar temperaturfördelningen över vägganslutningen till mellanbjälklag. På 
insidan av väggen och taket är det som varmast och på utsidan av väggen och taket är det som 
kallast.  

 
Figur 14. Vägganslutningen till mellanbjälklag.  

Värmeflödet genom den linjära köldbryggan, anslutningen vägg och mellanbjälklag: 
Φvm,tb = Φvm,tot – (Uvägg∙  L∙ l ) ∙Δθ = 17,594 – (0,17∙ 2∙1) ∙ (20 – (– 28)) = 1, 274 W/m 
 
Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan: 

𝛹vm= vt, tm

Δθ
Φ

= 1,274
(20 –( –28))

= 0,026 W/mK  



 
 

Vägganslutning till grundplattan:  
Figurerna nedan illustrerar temperaturfördelningen över en homogen vägg och en homogen 
grundplatta samt temperaturfördelningen över anslutningen över plattans kantbalk. På insidan av 
väggen och grundplattan är det som varmast och på utsidan av väggen och taket är det som 
kallast.  

     

 Figur 15. Homogen vägg.      Figur 16. Homogen grundplatta.                Figur 17. Anslutning över kantbalken.
  

Värmeflödet genom den linjära köldbryggan, som är plattans kantbalk: 
Φvp,tb = Φvp,tot – (Φvägg+  Φplatta ) =11,31 – (4,73 +2,73) = 3,85 W/m 
 
Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan: 

𝛹vp=
vp, tb

Δθ
Φ

= 3,85
(20 – ( – 28))

= 0,080 W/mK  

    
Anslutning mellan ytterväggshörn: 

Ψhörn = −0,02446 + 3,055 ∙ 2
ekvλ + 0,03141 

0,2

vägg

vägg

λ
λ

 
  
 

− 3,244 ∙ 10−8 ∙ ( ) 1,6

vägg vägg2λ d
−

⋅

+ 0,05844
0,6

vägg1d
b

−
 
 
 

− 7,431 ∙ 10−4
-2

vägg2d
b

 
 
 

= 𝟎, 𝟎𝟑𝟔 𝐖/(𝐦𝐊) 

 
Vägganslutning till fönster- eller dörr: 

Ψfönster = −2,358 ∙ 10−2 − 6,447 ∙ 10−6 ∙ dkarm
−2 + 6,263 ∙ 10−2 ∙

0,4

karm

b
d

 
 
 

= 𝟎, 𝟎𝟐𝟏 𝐖/(𝐦𝐊) 

  

 

 

 



 
 

D3. Beräkning av förlustfaktor 

Entréplan: 
I tabell 48 och 49 redovisas kökets förlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och linjära 
köldbryggor. Den sammanlagda förlustfaktorn för köket är 11,66 W/K.    
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 
Yttervägg 0,17 16,31 2,77 
Fönster 1,0 2,60 2,60 
Dörr 1,0 1,89 1,89 
Grund 0,14 22,5 3,15 
   ΣU∙A = 10,41 
Tabell 48. Värmeförlustfaktorer för kökets byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] Längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Vägg & 
mellanbjälklag 

0,026 7 0,18 

Fönster inkl. dörr 0,021 15,2 0,32 
Ytterväggshörn 0,036 5.2 0,19 
Plattans kantbalk 0,080 7 0,56 
   Σ𝛹∙l = 1,25 
Tabell 49. Värmeförlustfaktorer för kökets linjära köldbryggor. 

Um ∙ Akök = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 10,41 + 1,25 = 11,66 W/K 
 
I tabell 50 och 51 redovisas badrummets förlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och linjära 
köldbryggor. Badrummets sammanlagda förlustfaktor är 4, 92 W/K. 
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 
Yttervägg 0,17 14,1 2,40 
Fönster 1,0 0,5 0,50 
Grund 0,14 7,3 1,02 
   ΣU∙A = 3,92 
Tabell 50. Värmeförlustfaktorer för badrummets byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Vägg & 
mellanbjälklag 

0,026 5,5 0,40 

Fönster  0,021 3 0,063 
Ytterväggshörn 0,036 2,6 0,094 
Plattans kantbalk 0,080 5,5 0,44 
   Σ𝛹∙l = 1,0 
Tabell 51. Värmeförlustfaktorer för badrummets linjära köldbryggor. 

Um ∙ Abad1 = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 3,92 + 1,0 = 4,92 W/K 



 
 

I tabell 52 och 53 redovisas tvättrummets värmeförlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och 
linjära köldbryggor. Tvättrummets sammanlagda värmeförlustfaktor är 3, 89 W/K.  
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 

Yttervägg 0,17 2,98 0,51 
Dörr 1,0 1,89 1,89 
Grund 0,14 6,72 0,94 
   ΣU∙A = 3,34 
Tabell 52. Värmeförlustfaktorer för tvättrummets byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Vägg & 
mellanbjälklag 

0,036 3,6 0,13 

Dörr 0,021 6 0,13 
Plattans kantbalk 0,080 3,6 0,29 
   Σ𝛹∙l = 0,55 
Tabell 53. Värmeförlustfaktorer för tvättrummets linjära köldbryggor. 

Um ∙ Atvätt = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 3,34 + 0,55 = 3,89 W/K 
 
I tabell 54 och 55 redovisas hallens värmeförlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och linjära 
köldbryggor. Hallens sammanlagda värmeförlustfaktor är 8, 34 W/K.  
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 
Yttervägg 0,17 6,41 1,09 
Fönster 1,0 2,1 2,1 
Dörr 1,0 1,89 1,89 
Grund 0,14 18,15 2,54 
   ΣU∙A = 7,62 
Tabell 54. Värmeförlustfaktorer för hallens byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Vägg & 
mellanbjälklag 

0,036 4 0,14 

Fönster inkl. dörr 0,021 12,2  0,26 
Plattans balk 0,080 4 0,32 
   Σ𝛹∙l = 0,72 
Tabell 55. Värmeförlustfaktorer för hallens linjära köldbryggor. 

Um ∙ Ahall1 = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 7,62 + 0,72 = 8,34 W/K 
 



 
 

I tabell 56 och 57 redovisas vardagsrummets värmeförlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och 
linjära köldbryggor. Vardagsrummets sammanlagda värmeförlustfaktor är 24, 37 W/K.  
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 

Tak 0,10 29,82 2,98 
Yttervägg 0,17 30,61 5,2 
Fönster 1,0 7,8 7,8 
Dörr 1,0 1,89 1,89 
Grund 0,14 29,82 4,17 
   ΣU∙A = 22,0 
Tabell 56. Värmeförlustfaktorer för vardagsrummets byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Tak och yttervägg 0,016 15,3 0,25 
Fönster inkl. dörr 0,021 33,6 0,71 
Ytterväggshörn 0,036 5,2 0,19 
Plattans kantbalk 0,080 15,3 1,22 
   Σ𝛹∙l = 2,37 
Tabell 57. Värmeförlustfaktorer för vardagsrummets linjära köldbryggor. 

Um ∙ Avard. = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 22 + 2,37 = 24,37 W/K 
 
I tabell 58 och 59 redovisas sovrummets värmeförlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och 
linjära köldbryggor. Sovrummets sammanlagda värmeförlustfaktor är 8,35 W/K.  
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 
Yttervägg 0,17 15,34 2,61 
Fönster 1,0 2,6 2,6 
Grund 0,14 13,84 1,94 
   ΣU∙A = 7,15 
Tabell 58. Värmeförlustfaktorer för sovrummets byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Vägg & 
mellanbjälklag 

0,026 6,9 0,18 

Fönster 0,021 9,2 0,19 
Ytterväggshörn 0,036 2,6 0,094 
Plattans kantbalk 0,080 9,2 0,74 
   Σ𝛹∙l = 1,20 
Tabell 59. Värmeförlustfaktorer för sovrummets linjära köldbryggor. 

Um ∙ Asov1 = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 7,15 + 1,20 = 8,35 W/K 
 



 
 

Övreplan  
I tabell 60 och 61 redovisas badrummets värmeförlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och 
linjära köldbryggor. Vardagsrummets sammanlagda värmeförlustfaktor är 2,80 W/K.  
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 

Tak 0,10 6,3 0,63 
Yttervägg 0,17 8,6 1,46 
Fönster 1,0 0,5 0,5 
   ΣU∙A = 2,59 
Tabell 60. Värmeförlustfaktorer för badrummets byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Tak & yttervägg 0,016 3,5 0,056 
Vägg & 
mellanbjälklag 

0,026 3,5 0,091 

Fönster 0,021 3 0,063 
   Σ𝛹∙l = 0,21 
Tabell 61. Värmeförlustfaktorer för badrummets linjära köldbryggor. 

Um ∙ Abad2 = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 2,59 + 0,21 = 2,8 W/K 
 

I tabell 62 och 63 redovisas klädkammarens förlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och 
linjära köldbryggor. Klädkammarens sammanlagda förlustfaktor är 3,09 W/K.  
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 
Tak 0,10 5,76 0,576 
Yttervägg 0,17 13,0 2,21 
   ΣU∙A = 2,79 
Tabell 62. Värmeförlustfaktorer för klädkammarens byggnadsdelar. 

LINJÄRA 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Tak och yttervägg 0,016 5 0,08 
Vägg & 
mellanbjälklag 

0,026 5 0,13 

Ytterväggshörn 0,036 2,6 0,094 
   Σ𝛹∙l = 0,30 
Tabell 63. Värmeförlustfaktorer för klädkammarens linjära köldbryggor. 

Um ∙ Aklädk = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 2,79+ 0,3 = 3,09 W/K 
 
 
 



 
 

I tabell 64 och 65 redovisas hallens förlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och linjära 
köldbryggor. Hallens sammanlagda förlustfaktor är 4,55 W/K.  
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 
Tak 0,10 16,8 1,68 
Yttervägg 0,17 7,8 1,33 
Fönster 1,0 1,3 1,3 
   ΣU∙A = 4,31 
Tabell 64. Värmeförlustfaktorer för hallens byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Tak och yttervägg 0,016 3,5 0,056 
Vägg & 
mellanbjälklag 

0,026 3,5 0,091 

Fönster 0,021 4,6 0,097 
   Σ𝛹∙l = 0,244 
Tabell 65. Värmeförlustfaktorer för hallens linjära köldbryggor. 

Um ∙ Ahall2 = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 4,31+ 0,244 = 4,55 W/K 
 

I tabell 66 och 67 redovisas mastersovrummets förlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och 
linjära köldbryggor. Mastersovrummets sammanlagda förlustfaktor är 7,85 W/K.  
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 
Tak 0,10 15,36 1,54 
Yttervägg 0,17 18,2 3,09 
Fönster 1,0 2,6 2,6 
   ΣU∙A =7,23 
Tabell 66. Värmeförlustfaktorer för sovrummets byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Tak och yttervägg 0,016 8 0,13 
Vägg & 
mellanbjälklag 

0,026 8 0,21 

Fönster 0,021 9,2 0,19 
Ytterväggshörn 0,036 2,6 0,094 
   Σ𝛹∙l = 0,62 
Tabell 67. Värmeförlustfaktorer för sovrummets linjära köldbryggor. 

Um ∙ Asov2 = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 7,23 + 0,62 = 7,85 W/K 



 
 

Tabell 68 och 69 redovisar förlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och linjära köldbryggor 
för ett av de mindre sovrummen på plan 2. Ett av sovrummets sammanlagda förlustfaktor är 7,46 
W/K.  
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 
Tak 0,10 13,2 1,32 
Yttervägg 0,17 16,38 2,78 
Fönster 1,0 2,6 2,6 
   ΣU∙A = 6,89 
Tabell 68. Värmeförlustfaktorer för sovrummets byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Tak och yttervägg 0,016 7 0,11 
Vägg & 
mellanbjälklag 

0,026 7 0,18 

Fönster 0,021 9,2 0,19 
Ytterväggshörn 0,036 2,6 0,094 
   Σ𝛹∙l = 0,57 
Tabell 69. Värmeförlustfaktorer för sovrummets linjära köldbryggor. 

Um ∙ Asov3 = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 6,89 + 0,57 = 7,46 W/K 
 
Tabell 70 och 71 redovisar förlustfaktorer som utgörs av byggnadsdelar och linjära köldbryggor 
för ett av de mindre sovrummen på plan 2. Ett av sovrummets sammanlagda förlustfaktor är 7,46 
W/K.  
 

BYGGNADSDEL U-värdet [W/m2K] Area [m2] U ∙ A [ W/K] 
Tak 0,10 13,2 1,32 
Yttervägg 0,17 16,38 2,78 
Fönster 1,0 2,6 2,6 
   ΣU∙A = 6,89 
Tabell 70. Värmeförlustfaktorer för sovrummets byggnadsdelar. 

LINJÄR 
KÖLDBRYGGA 

𝛹 -värdet [W/mK] längd [m] 𝛹 ∙ l [ W/K] 

Tak och yttervägg 0,016 7 0,11 
Vägg & 
mellanbjälklag 

0,026 7 0,18 

Fönster 0,021 9,2 0,19 
Ytterväggshörn 0,036 2,6 0,094 
   Σ𝛹∙l = 0,57 
Tabell 71. Värmeförlustfaktorer för sovrummets linjära köldbryggor. 

Um ∙ Asov4 = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 6,89 + 0,57 = 7,46 W/K 



 
 

Byggandens värmeförlustfaktor: 
Um ∙ Aom = Σ U∙A + Σ𝛹∙l = 85,14 + 9,6 = 94,74 W/K 
 
Genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten: 
 

Um =
    Σ U ∙ A +  ΣΨ ∙ 𝑙    

Aom 
=

    94,79   
417,2

= 0,23 W/m2K <  0, 40 W/m2K   

dvs. BBR:s krav uppfylls. 

D4. Beräkning av effektbehov 
Grundförutsättningar för effektbehov: 
Dimensionerande inomhustemperatur, θi,dim = 20°C 
Dimensionerande inomhustemperatur för badrum, θb,dim = 25°C 
Dimensionerande utomhustemperatur, θu,dim = EUT (τb)+4 =–32 +4 =–28°C, ty tidskonstant 24h 
Läckluftflödesomsättning, n = 0,08 oms/h (ErikssonT., 2012) 
Luftens densitet, ρ = 1,2 kg/m3 
Luftens värmekapacitet, cp = 1010 kJ/(kg ∙K) 

Massläckluftsflödet, Mu =    n ⋅ ρ ⋅ 𝑉𝑖   
 3600

 

Dimensionerande ventilationsluftflöde, MT = 50 l/s (bilaga D6) 
Verkningsgrad för värmeåtervinnare, ηå = 0,86 (Soliduct Ventilation, 2012) 
Husets omslutande area, Aom = Aom,tak + Aom,golv + Aom, vägg  = 2⋅98,36 +220,48 = 417,2 m2 
 
Rummens effektbehov  
RUM DIM.TEMP 

Δθ  
[K] 

FÖRLUSTF. 
Um Aom 
[W/K] 

TRANSM. 
Um Aom Δθ 
[W] 

MASSF. 
Mu  
[kg/h] 

LÄCKF.  
Mu cp Δθ 
[W] 

EFFEKTB. 
QF, dim 

 [W] 
KÖK 48 11,66 560 4,66 62,7 623 
BAD 53 4,92 261 1,27 18,9 280 
TVÄTT 48 3,89 187 1,42 19,1 206 
HALL 48 8,34 400 4,27 57,5 458 
VARDAGSRUM 48 24,37 1170 6,24 84,0 1254 
SOVRUM 48 8,35 400 2,62 35,2 435 
ÖVREPLAN       
BAD 53 2,8 148 1,44 21,4 169 
KLK 48 3,09 148 3,60 48,5 197 
HALL 48 4,55 218 0,768 10,3 228 
SOVRUM 1 48 7,85 377 2,95 39,8 417 
SOVRUM 2 48 7,46 358 2,54 34,3 392 
SOVRUM 3 48 7,46 358 2,54 34,3 392 
  96,69 4585  466 5051 
Tabell 72. Effektbehovet för varje rum i huset. 

Husets effektbehov 
QF, dim = Um ∙ Aom ∙ Δθ + Mu cp Δθ + (1– ηå) MT cp Δθ = 4585 + 466 +339 = 5 390 W 



 
 

D5. Beräkning av energibehov 
Grundförutsättningar för energibehov: 
Grattis värmetillskott antas motsvara 5°C 
Borlänges normaltemperatur är 4,6°C 
Värmefaktor, COP = 3, 20  (NIBE Energy System, 2012) 
 
Gradtimmar: 
 Skorr =99 200 – 0,6 (99 200 – 90800) = 94 160 (˚Ch)/år (Mundt & Malmström, 2008) 
 
Energibehov för uppvärmning: 
QU = [Um∙ Aom + Mu cpl + (1– ηå) MT cpl] ∙Skorr = [96,69 + 9,63 + 7,07] ∙94 160 = 10,5 MWh/år 
 
Energibehov för tappvarmvattenvärmning: 
Qvv = 800 ∙ antalet personer = 800 ∙ 5 = 4 000 kWh/år (Sveby, 2011) 
 
Behovet av köpt energi för uppvärmning och tappvarmvatten: 
Q tot= QU + Qvv = 4000+ 10 700= 14 500 kWh/år 
 
Behovet av faktiskt köpt energi för uppvärmning och tappvarmvatten: 
 
Qtot  

  COP
=

14 500
3,20

= 4 531 kWh/år < 9 000 kWh/år 

dvs. uppfyller kravet för den max tillåtna köpta energi för huset.  
 
Specifik energianvändning: 
 

Qtot 
  Atemp

= 4531
146

=  31 kWh/(m2, år)  < 75 kWh/(m2, år)  

 
dvs. BBR: s krav uppfylls. 

  



 
 

D6. Värmeberäkning 
Efterjustering och luftning: 

 
Figur 18. Pumpkapacitetsdiagram, köldbärarsida (NIBE Energy System, 2012). 
 

 
Figur 19. Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida (NIBE Energy System, 2012). 

 
 



 
 

 
Figur 20. Nomogram för beräkning av radiatorsystem. 



 
 

Sträcka Längd 
 
 
L  
[m] 

Effekt 
 
 
Q 
[W] 

Flöde 
 
 
M 
[kg/s] 

Ansl Innerd 
 
 
d 
[m] 

Hast. 
 
 
u 
[m/s] 

Friktion rör 
 
( )2ρ u

2
⋅    R             R˙L 

[Pa]     [Pa/m]   [Pa] 

Engångsmots. 
allmänna 
∑ζ      ( )2ζ ρ u

2
∑ ⋅ ⋅  

[-]             [Pa] 

Engångsmotstånd  
avgrening 
ugem      ζgren   ( )2

gren gemζ u
2
⋅   

[m/s]   [-]          [Pa] 

Summa 
tryckförluster  
i delsträckan 

Summa 
tryckförluster 
totalt 

1 6,6 406  10 0,0125 0,058 1,68 7,5 50 2996 5039 0,11 1 1,68 5090 5090 
2 8,2 792  10 0,0125 0,11 6,05 23 189 3 18,2 0,19 1 6,05 213 5303 
3 8,8 1014  10 0,0125 0,15 11,3 39 343 3 33,8 0,21 0 0 377 5680 
4 0,4 1690  10 0,0125 0,23 26,5 90 36 - 0 0,2 0 0 36 5716 
5 9 2401  15 0,016 0,2 20 54 486  - 0 0,27 1 20,0 506 6222 
6 13,6 3258  15 0,016 0,28 39,2 90 1224 3 117 0,21 1 39,2 1381 7603 
7 7,4 5126 0,081 20 0,0216 0,25 31,3 48 355 40 1250 0 1 31,3 1636 9239 

                 
                 
Tabell 73. Tryck över radiatorer. 

 

 

 
Vattnets densitet, ρ=1010 kg/m3 
 
 
Tabell 73 visar att det totala flödet är 0,081 l/s och tryckfallet är 9239 Pa. 



 
 

D7. Ventilationsberäkning 
Ventilationsluftflöde 
RUM BOYTA TILLUFT FRÅNLUFT KORRIGERAT 

TILLUFT 
 
FRÅNLUFT 

ENTRÉPLAN      
KÖK 19,2  10  10 
BAD 5,0  10  11 
TVÄTT 5,7  10  14 
HALL 17,5     
VARDAGSRUM 25,5 9  17  
SOVRUM 10,6 8  8  
ÖVRE PLAN      
BAD 5,0  10  15 
HALL 14,9     
KLK 4,2 1  1  
SOVRUM 1 12,5 8  8  
SOVRUM 2 10,7 8  8  
SOVRUM 3 10,7 8  8  
 141,5 42 40 50 50 
0,35 ∙ Area 50    valt flöde 50 l/s   
Tabell 74. Ventilationsflödet för småhuset. 

 



 
 

Tryckfall för runda kanaler: 
 

 
Figur 21. Tryckfall för runda frånluftskanaler.  

 

 
Figur 22. Tryckfall för runda tilluftskanaler. 



 
 

 
Figur 23. Tryckfall över takhuv. 

 

                  
Figur 24. Tryckfall över ytterväggsgaller. 

 

 
 

    
     
    
    



 
 

 
Sträcka 
 
 
Nr.  

Längd 
 
 
L  
[m] 

Flöde 
 
 
M 
[kg/s] 

Ansl Innerd 
 
 
d 
[m] 

Hast. 
 
 
u 
[m/s] 

Friktion rör 
 
( )2ρ u

2
⋅        R      R˙L 

[Pa]     [Pa/m] [Pa] 

Engångsmots. 
allmänna 
∑ζ     ( )2ζ ρ u

2
∑ ⋅ ⋅  

[-]         [Pa] 

Engångsmotstånd  
avgrening 
ugem      ζgren    ( )2

gren gemζ u
2
⋅  

[m/s]   [-]          [Pa] 

Summa 
tryckförluster i 
delsträckan 

Summa 
tryckförluster 
totalt 

A 0,6 0,01 8 0,08 1,99 2,38 0,8 0,48 0 80,0 2,67 0,4 1,71 82,2 82,2 
B 8,9 0,021 10 0,1 2,67 4,28 1,2 10,68 0,84 3,6 2,85 1,87 9,13 23,4 105,6 
C 1,9 0,035 12 0,125 2,85 4,88 0,9 1,71 0,39 1,9 2,49 1,25 4,65 8,3 113,9 
D 1,8 0,05 16 0,16 2,49 3,72 0,51 0,92 0 0 0 0 0,00 0,9 114,8 
E 7,1 0,05 16 0,16 2,49 3,72 0.51 3,62 0 10,0 0 0 0,00 13,6 128,4 
Tabell 75. Tryck över frånluftskanaler. 

Sträcka 
 
 
Nr.  

Längd 
 
 
L  
[m] 

Flöde 
 
 
M 
[kg/s] 

Ansl Innerd 
 
 
d 
[m] 

Hast. 
 
 
u 
[m/s] 

Friktion rör 
 
( )2ρ u

2
⋅        R      R˙L 

[Pa]     [Pa/m] [Pa] 

Engångsmots. 
allmänna 
∑ζ     ( )2ζ ρ u

2
∑ ⋅ ⋅  

[-]         [Pa] 

Engångsmotstånd  
avgrening 
ugem      ζgren    ( )2

gren gemζ u
2
⋅  

[m/s]   [-]          [Pa] 

Summa 
tryckförluster i 
delsträckan 

Summa 
tryckförluster 
totalt 

A 1,2 0,008 8 0,08 1,59 1,51 0,59 0,71 0 50,0 2,04 1,9 4,75 55,5 55,5 
B 6,5 0,016 10 0,1 2,04 2,5 0,71 4,62 0,88 2,2 3,06 0,1 0,56 7,4 62,8 
C 1,2 0,024 10 0,1 3,06 5,62 1,3 1,56 0 0 3,18 0 0 1,6 64,4 
D 2,6 0,025 12 0,125 2,04 2,49 1,3 3,38 0,41 1,0 2,09 0,84 2,20 6,6 71,0 
E 1,3 0,042 16 0,16 2,09 2,62 0,38 0,49 0,76 2,0 2,49 1,95 7,23 9,7 80,7 
F 1,8 0,05 16 0,16 2,49 3,71 0,5 0,90 0 0 0 0 0 0,9 81,6 
G 6,5 0,05 16 0,16 2,49 3,71 0,5 3,25 0 25,0 0 0 0 28,25 109,87 
Tabell 76. Tryck över tilluftskanaler. 

Luftens densitet, ρ=1,2 kg/m3 
Tryck över tilluftsdon: 50kPa 
Tryck över galler: 20kPa 
Tryck över frånluftsdon: 80kPa 
Tryck över takhuv: 10kPa 
 



 
 

Fläktarnas effektbehov: 

               
Figur 25. Radialfläkt för frånluft (Soliduct Ventilation, 2012) 
 
 

 
Figur 26. Radialfläkt för tilluft (Soliduct Ventilation, 2012).



 
 

Kontroll av luftomsättning genom spårgasmättning 
Luftomsättningen i det färdiga småhuset kan kontrolleras genom att släppa ut spårgas i småhuset 
så att koncentrationen blir 500 ppm och därefter mäta spårgaskoncentrationen efter nedan givna 
tider. Detta löses med formler hämtade från kompendiet ” Kompendium i installationsteknik ”. 
 
Grundförutsättningar för spårgasmätning: 
Småhusets volym:  V= 437,6 m3 
Dimensionerande ventilationsluftflöde:  MT = 50 l/s =0,05 m3/s  (se tabell 74) 
Antal luftomsättningar:  n = 3 
Startkoncentrationen:   K0= 500 ppm 
Jämviktsekvationen:  Kj = 0 förutsatt ingen spårgas finns i uteluften. 
 
Specifika luftflödet: ett avsett n-värde   

-4TM 0,05n= = =1,14 10 oms/s=0,411oms/h
V 437,6

⋅  

 
Koncentration efter tiden t1 = 0,5 h:

1 11 j nt -nt 0,411 0,5
1 0

0 j

K K
= e              K = K e = 500 e = 407 ppm

K K
− − ⋅−

⇒ ⋅ ⋅
−  

Koncentration efter tiden t2 = 1 h: 

2 22 j nt -nt 0,4111
2 0

0 j

K K
= e              K = K e = 500 e = 331 ppm

K K
− − ⋅−

⇒ ⋅ ⋅
−

 
Koncentration efter tiden t3 = 1 h: 

3 33 j t -ntn 0,411 2
3 0

0 j

K K
= e             K = K e = 500 e = 220 ppm

K K
− − ⋅−

⇒ ⋅ ⋅
−  

Antag att den verkliga luftomsättningen är mindre än avsett. Om den verkliga luftomsättningen är 
mindre än avsett n-värde blir K-värdet större. 



 
 

D8. Sanitetsberäkning 
Tappkallvatten 
Nr. Tappställe Normflöde 

[l/s] 
Koppling 
[mm] 

Fördelning 
[mm] 

Hastighet 
[m/s] 

Tryckfall 
[Pa/m] 

Längd 
[m] 

Tryckfall 
[kPa] 

Tryckfall 
pga. höjdskillnad 
(p∙g∙h), [kPa] 

1 Dusch 0,2 15x1  1,5 4000 2,4 9,6 7,35 
2 Badkar 0,3 15x1  2,2 9000 0,6 5,4 7,35 
3 WC 0,1 12x1  1,25 3800 0,7 2,45 8,3 
4 TS 0,2 15x1  1,5 4000 0,4 1,6 6,4 
5 DB 0,2 15x1  1,5 4000 1,5 6,0 9,8 
6 DM 0,2 15x1  1,5 4000 0,5 2,0 6,35 
7 TB 0,2 15x1  1,5 4000 2,8 11,2 9,8 
8 TM 0,2 15x1  1,5 4000 1,5 6,0 6,37 
9 Badkar 0,3 15x1  2,2 9000 3,6 32,4 7,35 
10 WC 0,1 12x1  1,25 3800 0,7 2,7 6,37 
11 TS 0,2 15x1  1,5 4000 2,3 9,2 8,33 
12 Dusch 0,2 15x1  1,5 4000 2,0 8,0 7,35 
13 BAD 1 0,7  18x1 3,4 15000 0,4 6,0 - 
14 KÖK+ 

BAD 1 
0,7  18x1 3,4 15000 6,8 102 - 

15 KÖK+BAD 1+ 
TB 

0,7  18x1 3,4 15000 1,4 21 - 

16 KÖK+BAD 1+ 
BAD 2+TB 

0,7  18x1 3,4 15000 0,3 4,5 - 

17 KÖK+BAD 1+ 
BAD 2+ 
TVÄTTSTUGA 

0,7  18x1 3,4 15000 0,2 3,0 - 

Tabell 77. Flöden i tappkallvatten-ledningarna samt rördimensioner och tryckfall (exkl. ζ-värden). 



 
 

Tappvarmvatten 
Nr Tappställe Normflöde 

[l/s] 
Koppling 
[mm] 

Fördelning 
[mm] 

Hastighet 
[m/s] 

Tryckfall 
[Pa/m] 

Längd 
[m] 

Tryck-fall 
[kPa] 

Tryckfall pga. 
Höjdskillnad(p∙g∙h)
[kPa] 

1 Dusch 0,2 15x1  1,5 4000 2,4 9,6 7,35 
2 Badkar 0,3 15x1  2,3 9000 1,4 12,6 6,37 
3 TS 0,2 15x1  1,5 4000 0,4 1,6 7,35 
4 DB 0,2 15x1  1,5 4000 1,9 7,22 9,8 
5 TB 0,2 15x1  1,5 4000 2,8 11,2 9,8 
6 Badkar 0,3 15x1  2,3 9000 3,6 32,4 6,37 
7 TS 0,2 15x1  1,5 4000 3,0 12,0 7,35 
8 Dusch 0,2 15x1  1,5 4000 2,0 8,0 7,35 
9 BAD1 0,7  18x1 3,6 16000 0,4 6,4 - 
10 KÖK+BAD1 0,7  18x1 3,6 16000 6,9 110,4 - 
11 KÖK+BAD1+TB 0,7  18x1 3,6 16000 1,4 22,4 - 
12 KÖK+BAD1 

+BAD2+TB 
0,7  18x1 3,6 16000 0,2 3,2 - 

Tabell 78. Flöden i tappvarmvatten-ledningar samt rördimensioner och tryckfall (exkl. ζ-värden). 

  



 
 

Spillvatten 
Nr. Avlopp Normalflöde 

 [l/s] 
Anslutning  

[mm] 
Samling  

[mm] 
Fall 

[o/oo] 
 

Längd 
[m] 

Fall 
[cm] 

1 Dusch 1,5 100  ≈ 10 𝑜/𝑜𝑜 1,0 1,0 
2 Badkar 1,5 75  -ll- 1,5 1,5 
3 WC 1,8 100  -ll- 1,3 1,3 
4 TS 0,6 50  -ll- 1,4 1,4 
5 DB (+DM) 1,2 50  -ll- 1,9 1,9 
6 TB  1,2 50  -ll- 0,82 0,82 
7 TM 0,6 50  -ll- 3,33 3,33 
8 WC 1,8 100  -ll- 0,3 0,3 
9 Badkar 1,5 100  -ll- 0,66 0,66 
10 TS 0,6 50  -ll- 1,3 1,3 
11 Dusch 1,5 100  -ll- 2,1 2,1 
12 Badrum plan2 5,4  100 vertikal 7,52 7,52 
13 Tvättstuga 1,8  100 -ll- 5,2 5,2 
14 Badrum plan2+TS 7,2  100 -ll- 2,5 2,5 
15 Badrum plan1 +KÖK 6,6  100 -ll- 5,1 5,1 
16 Badrum plan2 + 

Tvättstuga + Kök+ 
Badrum plan1 

13,8  100 -ll- - - 

Tabell 79. Flöden i spillvattenledningen samt rördimensioner. 



 
 

Summa normflöde: 
KV + VV + Gårdsbevattning = 0,7 + 0,7 + 0,2 = 1,6 𝑙/s 
 
Dimensionerande totala tryckfall i längsta ledningen (inkl. z-värden): 170 kPa 
 
Dimensionerande totala tryckfallet: i servisledningen 
1500 ∙ 9,7 = 14,55 kPa 
 
Dimensionerande totala tryckfall i längsta ledningen (exkl. z-värden): 
Nr. 17 + Nr. 16 + Nr. 15 + Nr. 14 + Nr. 13 + Nr. 4 + Nr. 3 + Nr. 2 + Nr. 1

= 3,0 + 4,5 + 21 + 102 + 6,0 + 1,6 + 2,45 + 5,4 + 9,6 = 155,6 kPa 
 
Summan av tryckfallet (exkl. z-värden): i servisledningen och i längsta ledningen i huset: 
Σp = 14,55 + 155,6 = 170,15 kPa 
 
Summan av tryckfallet (inkl. ζ-värden): i servisledningen och i längsta ledningen i huset: 
Σp = 14,55 + 199 = 213,6 kPa 
 
Tryckdifferensen (inkl. ζ-värden): då arbetstrycket i kommunledningen är 550 kPa: 
Δp = 550 − 213,6 = 336,4 kPa 
 
Frostfritt djup, Borlänge: 
0,6 ∙ 2,2=1,32 m  
 
Duschblandare: 
För att undvika tryckslag bör det maximala flödet vid normflödet 0,2 l/s inte överstiga 0,24 l/s, 
därför måste maxflödet strypas från 0,32 l/s till 0,24 l/s, se figur nedan. 
 

 
Figur 27. Tryck och flödes diagram för vald duschblandare (Oras, 2012). 



 
 

D9. Elberäkning 
En gruppförteckning för småhusets apparater som drivs av el finns i tabellen nedan. 
Grupp 
nr 

Gruppen omfattar Fas Area 
(mm2) 

Säkring 
(amp) 

Effekt 
(kW) 

Källa 

1-3 Huvudbrytare      
4 Spis 3-fas 2,5 16 A 10  Electrolux, 

2012 
5 Bergvärmepump 3-fas 2,5 16 A 1,88 Nibe, 2012 
6 Fläkt i ventilationsaggregat 1-fas 1,5 10 A 0,11  
7 Kyl 1-fas 1,5 10 A 0,08 Electrolux, 

2012 
8 Frys 1-fas 1,5 10 A 0,11 Electrolux, 

2012 
9 Diskmaskin 1-fas 1,5 10 A 2,4 Bosch-home, 

2012 
10 Tvättmaskin 1-fas 1,5 10 A 2,0 Electrolux, 

2012 
11 Torktumlare 1-fas 1,5 10 A 2,35 Electrolux, 

2012 
12 Uttag belysning sovrum, 

tvättstuga,  
vägguttag sovrum & 
tvättstuga 

     

13 Uttag belysning hall, trappa, 
badrum,  
vägguttag hall & badrum 

     

14 Uttag belysning kök,  
vägguttag kök 

     

15 Uttag belysning 
vardagsrum, 
vägguttag vardagsrum 

     

16 Uttag belysning sovrum, 
vägguttag sovrum 

     

17 Uttag belysning hall, 
badrum, 
Vägguttag hall, badrum  

     

18 Uttag belysning sovrum, 
klk, 
Vägguttag sovrum, klk 

     

4-8 Jordfelsbrytare      
9-13 Jordfelsbrytare      
14-18 Jordfelsbrytare      
Tabell 80. Gruppförteckning för småhusets elapparater. 

Grundförutsättningar för ett trefassystem: 
P = U ∙ I ∙ √3 ∙ cosφ  
P=effekten [W]   
U=spänningen [V]  
φ=fasskillnad 



 
 

Småhusets totala eleffektbehov: 
Eftersom småhuset värms upp med el (ty bergvärmepumpen drivs av el) så måste belastningen 
för bostaden enligt tabell i kompendiet i elteknik reduceras med en faktor på 0,7 eftersom all 
utrustning som kräver el inte används samtidigt (Grafström, J., 2007). 
 
Ptot = (spis + bergvärmepump + fläkt + kyl + frys + DM + TM + TT) ∙ 0,7

= (10 + 1,88 + 0,11 + 0,08 + 0,11 + 2,4 + 2,0 + 2,23) ∙ 0,7 = 13,17 kW 
 
Den beräknade strömmen blir då: 

Ptot = U ∙ I ∙ √3 ∙ cosφ      ⇒         I =
Ptot

U ∙ √3 ∙ cosφ
=

13,17 ∙ 103

400 ∙ √3 ∙ 0,8
= 23,8 A 

  



 
 

D10. Dimensionering av takstolar 
 
Grundförutsättningar för lastnedräkning takstolar 
Fackverket ska bära lasten från snö samt last från taket, dvs. yttertakets och innertakets egenvikt. 
Inverkan av takfoten försummas. Dimensionsberäkningar görs för fackverkets viktigaste 
bärverkskomponenter. Takstolarnas dimensioner kontrolleras med hjälp av brottkriterier från 
Eurokoden då det finns stor risk att de utsetts för tryck-, drag- eller böjbelastning.  
 
Syftet är att bestämma tvärsnittshöjden med hänsyn till brottkriterier och deformationskrav för 
takstolar tillverkade av konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24. Takstolarnas bredd ska vara 45 
mm och deras höjd ska väljas till en standardhöjd, vilka är följande: 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 
och 220 mm. Det finns normalt inte att köpa större tvärsnittshöjd.  
 
Spännvidd:    L = 6,6 m  
Fackverkets höjd:  H = 1,65 m 
Diagonalens längd:  D = √H2 + L2 = 6,8 m 
Centrumavstånd:   c = 1,2 m 
Taklutning:   α =1:4 (14°)  
Tvärsnittsbredd:  b = 45 mm 
Tyngdacceleration:  g = 9,81 m/s2 
 
Betongtakpannans vikt per kvm: mbtg = 35 kg/m2 (Monier, 2012b) 
Tunghet trä:   γträ = 4,2 kN/m3 (EN 1991-1-1:1991) 
Densitet mineralull:  ρiso = 30 kg/m3 (Johannson, G., 2011) 
Densitet gips:   ρgips = 900 kg/m3 (Johannson, G., 2011) 
Tjocklek råspånt:  tspånt= 22 mm 
Tjocklek mineralull:   tiso= 15 mm 
Tjocklek glespanel:   tpanel= 28 mm 
Tjocklek gips:   tgips= 13 mm 
 
Karakteristisk snölast, Borlänge:  sk = 3,0 kN/m2  (BFS 2009:16, EKS 5) 
Snölastens formfaktor:  µ i = 0,8  (BFS 2009:16, EKS 5) 
Exponeringskoefficient:  C e = 1,0   (BFS 2009:16, EKS 5) 
Temperaturkoefficient:  C t = 1,0   (BFS 2009:16, EKS 5) 
 
Hållfasthetsklass: C24  
Klimatklass: 1 
Livslängd: Medel  
Säkerhetsklass 2:   γd = 0,91             
Partialkoefficient för egenvikt: γG= 1,35    
Partialkoefficient för snölast: γQ = 1,50    
Egenviktens reduktionsfaktor: ξ = 0,89    
Partialkoefficient (säkerhetsfaktor): γM = 1,3    
 
Omräkningsfaktor:  kmod = 0,80   (BFS 2009:16, EKS 5) 
Böjspänningens karakteristiska värde: fm,k = 24 MPa   (BFS 2009:16, EKS 5) 
Tryckspänningens karakteristiska värde: fc,0,k = 21 MPa  (BFS 2009:16, EKS 5) 
Dragspänningens karakteristiska värde: ft,0,k = 14 MPa  (BFS 2009:16, EKS 5) 
5 % modul av elastisk parallell: E0,05 = 7,4 GPa  (BFS 2009:16, EKS 5) 
Imperfektionsparametern för C24: βc = 0,2     



 
 

Lastnedräkning takstol 
 
Linjelaster per horisontell meter 
Antag att överramsstången, hö och underramsstången, hu är 220mm. 
 
Egenvikt betong:  gbtg= mbtg ∙ g ∙ c = 35 ∙ 9,81 ∙ 1,2 = 0,412 kN/m 
 
Egenvikt råspånt:  gspånt= tspånt ∙ γträ ∙ c = 0,022 ∙ 4,2 ∙ 1,2 = 0,111 kN/m 
 
Egenvikt överramsstång:  gö = b ∙ γträ ∙ hö = 0,045 ∙ 4,2 ∙ 0,22 = 0,041kN/m 
  
Egenvikt yttertak:  
gyt = gbtg + gspånt + gö= 0,412 + 0,111 + 0,041 = 0,56 kN/m 
 
Egenvikt mineralull:  giso= tiso ∙ ρiso ∙ g ∙ c = 0,34 ∙ 30 ∙ 9,81 ∙ 1,2 = 0,120 kN/m 
 
Egenvikt glespanel:  gpanel= tpanel ∙ γträ ∙ c = 0,028 ∙ 4,2 ∙ 1,2 = 0,141 kN/m 
 
Egenvikt gips:  ggips = tgips ∙ ρgips ∙ g ∙ c = 0,013 ∙ 900 ∙9,81 ∙ 1,2 = 0,138 kN/m 
 
Egenvikt underramsstång:  gu = b ∙ γträ ∙ hu = 0,045 ∙ 4,2 ∙ 0,22 = 0,041 kN/m 
  
Egenvikt yttertak:  
git = giso+ gpanel + ggips + gu = 0,120 + 0,141+ 0,138 + 0,041 = 0,43 kN/m 
 
Snölast:  
s = c ∙ µ i ∙ C e ∙ C t ∙ sk = 1,2 ∙ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 3 = 2,88 kN/m 
 
Dimensionerande last 
I brottgränstillstånd är vanligtvis lastkombination med snö som huvudlast dimensionerande. Med 
detta antagande används formel 6.10b ur BFS 2011:10, EKS8. 
 
Dimensionerad linjelast överramsstång per horisontell meter: 
qö, Ed = γd ∙ γG ∙ ξ ∙ gyt + γd ∙ γQ ∙ s = 0,91 ∙ 1,35 ∙ 0,89 ∙ 0,56 + 0,91 ∙ 1,5 ∙ 2,88 = 4,54 kN/m 
 
Dimensionerad linjelast underramsstång per horisontell meter: 
qu, Ed = γd ∙ γG ∙ ξ ∙ git = 0,91 ∙ 1,35 ∙ 0,89 ∙ 0,43 = 0,47 kN/m 
 
Punk- och upplagskrafter 
För bestämning av punkkrafter har formler hämtats ur tabell 426:3 från boken ”Byggformler och 
tabeller”. 
 
P1 = P4 = 0,4 ∙ qö, Ed ∙ 

D
3
 = 0,4 ∙ 4,54 ∙ 6,8

3
 = 4,12 kN  

 
P2 = P3 =1,1 ∙ qö, Ed ∙ 

D
3
 = 1,1 ∙ 4,54 ∙ 6,8

3
 = 11,3 kN 

 
P5 = P8 = 0,4 ∙ qu, Ed ∙ 

L
3
 = 0,4 ∙ 0,47 ∙ 6,6

3
 = 0,41 kN 

 
P6 =P7 = 1,1 ∙ qu, Ed ∙ 

L
3
 = 1,1 ∙ 0,47 ∙ 6,6

3
 = 1,14 kN 

 

RA= RE = 
2∙P1+ 2∙P2+2∙P5+2∙P6  

2
 = 2∙4,12 + 2∙11,3 + 2∙0,41 + 2∙1,14 

2
=17,0 kN 



 
 

Friläggning 

 
 
 

Knutpunktsmetoden 
Kuntpunktsmetoden används för att bestämma den kraft som respektive takstol tar upp. Vidare 
dimensioneras den mest tryckbelastade transversalstången och överramsstången, samt den mest 
dragbelastade diagonalstången och underramsstången. 

Knutpunkt A: 
 
  
 
 
Knutpunkt B: 
 

 
    
 
 
Knutpunkt E: 
 
 
 
 
Knutpunkt C:  
 

 
 
 
Knutpunkt F: 
 
 
 
 
 
Knutpunkt G: 
 
 
 

Figur 28. Friläggning av fackverket. 
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Dimensionerande hållfasthetsvärden 
Enligt EK 5 kan dimensionerande hållfasthetsvärden bestämmas med hjälp av följande formel:  
 
fd = kmod ∙ fk           
            γM 
 
Böjspänningens dimensioneringsvärde:   
fm,d = 14,8 MPa  
 
Tryckspänningens dimensioneringsvärde:   
fc,0,d = 12,9 MPa   
 
Dragspänningens dimensioneringsvärde:   
ft,0,d = 8,62 MPa   

 
Överramsstång, BC: tryck- och böjbelastad  
Iterationer har genomförts för överramsstången AC och det valda tvärsnittets standardhöjd h=220 mm 
ska kontrolleras med hänsyn till inverkan av knäckning, tryckande normalkraft och böjmoment. Stången 
antas vara stagad i veka riktningen av taktäckningen. 
 
Knäckning 
Knäckningslängd:  
Då stången är kontinuerlig över flera stöd kan knäckningslängden multiplicera med 0,9. 
 

Lcr = 0,9
D
3

= 0,9
6,8
3

= 2,04m 
 
Relativ slankhet: 
 

λrel,y = �
fc,0,k ∙ A
σcr ∙  A

= �
fc,0,k ∙  12 ∙  Lcr 2

π 2 ∙ E0,05 ∙ hö
2 = �21 ∙ 10 6  ∙ 12 ∙  2,04 2

π 2 ∙ 7,4 ∙ 10 9 ∙ 0,22 2
= 0,54 

 
Reduktionsfaktor för knäckning: 
 
k = 0,5[ 1 + βc( λrel,y – 0,3) + λrel,y

2 ] =0,5[ 1 + 0,2( 0,54– 0,3) + 0,542 ] =0,67 

 

kc,y =
1

k +  �k2 −  λrel,y
2

=
1

0,54 +  �0,542 −  0,672
= 0,936 

 
Tryckspänning 
  

σc,0,d =
NBC

b ∙  h
=

51,5
0,045 ∙  0,22

= 5,20MPa 

 
 
 
 



 
 

Böjmoment 
För bestämning av maximala böjmoment har följande formel hämtats ur tabell 426:3 från boken 
”Byggformler och tabeller”. 
 

BC,  max ö,Ed

2 2L 6,6M 0,1 q 0,1 4,54 2,20kNm
3 3

= ⋅ = ⋅   
   
  

=


 

 

σm,y,d =
6 ∙  MBC,max

b ∙  h 2
=

6 ∙  2,20
0,045 ∙  0,22 2

= 6,06MPa 

 
 
Brottkriteriet för en tryck- och böjbelastad överramstång där instabilitet i form av vippning inte 
påverkar bärförmågan. Då λrel,y ≥ 0,3 används enligt Eurokoden följande formel: 
 

m,y,dc,0,d

c,y c,0,d m,y,d

σσ 6,06  1,0 5,20    
0,936

     0,84 1,0
k  f f  12,9 14,8

⇔+ ≤ + = <
⋅ ⋅

 dvs. brottkriteriet uppfylls. 

 
Transversalstång, CF: tryckbelastad 
Iterationer har genomförts för den mest tryckbelastade transversalstången CF och det valda tvärsnittets 
standardhöjd h=95 mm ska kontrolleras med hänsyn till inverkan av knäckning. 
 
Knäckning 
Knäckningslängd: 
Lcr = 1,1m 
 
Relativ slankhet: 

λrel,z = �
fc,0,k ∙ A
σcr ∙  A

= �
fc,0,k ∙  12 ∙  Lcr 2

π 2 ∙ E0,05 ∙ b 2
 = � 21 ∙ 10 6  ∙ 12 ∙  1,1 2

π 2 ∙ 7,4 ∙ 10 9 ∙ 0,045 2
= 1,44 

 
Reduktionsfaktor för knäckning: 
 
k = 0,5[ 1 + βc( λrel,z – 0,3) + λrel,z

2 ] =0,5[ 1 + 0,2( 1,44– 0,3) + 1,442 ] =1,64 

 

kc,z =
1

k +  �k2 −  λrel,z 2
=

1

1,64 +  �1,642 −  1,442
= 0,41 

 
 
Tryckspänning  
 

σc,0,d =
NCF

b ∙  h
=

17,6
0,045 ∙  0,095

= 4,12MPa 

 
Brottkriteriet för knäckning: 

 
dvs. brottkriteriet uppfylls. 

 
c,0,d c,z c,0,dσ    k  f             4,12 MPa   4, 20MPa⇔≤ ⋅ <



 
 

Diagonalstång, DF: dragbelastad 
Iterationer har genomförts för den mest dragbelastade diagonalstången DF och det valda tvärsnittets 
standardhöjd h =70 mm ska kontrolleras med hänsyn till rent dragbrott. 
 
EK5 formel (3:1): 
 

kh = min �
�150

ℎ �
0,2

1,3
� 

 
Dragspänning 

σt,0,d =
NDF

b ∙  h
=

31,2
0,045 ∙  0,07

= 9,90MPa 
 
 
Brottkriteriet för rent dragbrott: 

t ,0,d h t,0,d        9,90 MPaσ    k f        10,0 M a  P≤ ⋅ <⇔
  
 dvs. brottkriteriet uppfylls. 

 
Underrramsstång, AE: drag- och böjbelastad  
Iterationer har genomförts för underramsstången AE och det valda tvärsnittets standardhöjd h=145 mm 
ska kontrolleras med hänsyn till inverkan av dragande normalkraft och böjmoment. 
 
Dragspänning  
 

σt,0,d =
NAE

b ∙  h
=

50
0,045 ∙  0,145

= 7,66MPa 

 
 
Böjmoment 
För bestämning av maximala böjmoment har följande formel hämtats ur tabell 426:3 från boken 
”Byggformler och tabeller”. 
 

AE,  max u

2 2

,Ed
L 6,6M 0,1 q 0,1 0,47 0,227kNm
3 3

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅   
  

 
=

 
 

 

σm,y,d =
6 ∙  MAE,max

b ∙  h 2
=

6 ∙  0,227
0,045 ∙  0,145 2

= 1,44MPa 

 
 
Brottkriteriet för en drag- och böjbelastad ramstång där instabilitet i form av vippning inte påverkar 
bärförmågan.  
 

m,y,dt,0,d

t ,0,d m,y,d

σσ 1,44  1,0        7,66       0,99 1,0
f f 8,62 14,8

+ ≤ = ≤⇔ +   dvs. brottkriteriet uppfylls. 

 



 
 

Bilaga E. Intervjufrågor 
1. Vilka investeringar behövs? 
2. Vad kostar investeringarna?  
3. Vilken drift behövs? 
4. Vad är driftkostnaden per år?  
5. Vilken driftövervakning finns för värmesystemet? 
6. Vilket underhåll behövs? 
7. Vad är underhållskostkostnaden?  
8. Vad förmår uppvärmningssystemet att leverera för framledningstemperatur? 

 
  



 
 

Bilaga F. Nuvärdeskalkyl för Livscykelkostnad 
En nuvärdeskalkyl för livscykelkostnaden under 20 år för fjärrvärme, bergvärme och pelletspanna har 
gjorts med en real kalkylränta på 3 %. Kostnaderna har delats upp i investeringskostnader, driftkostnader 
och underhållskostnader. Livscykelkostnaden har beräknats för varje enskilt uppvärmningssystem. Ett 
restvärde för respektive uppvärmningssystem har antagits i slutet på varje kalkylperioden. Resultatet ska 
visa vilket uppvärmningssystem som ger lägst totalkostnad efter 20 år. 
Vid beräkning för livscykelkostnad har följande antaganden gjorts: 
 

• Det reala avkastingskravet är 3 % 
• Kostnad för eventuella skador har försummats 
• Eventuella energiprisökningar har försummats 
• Fjärrvärmecentralens restvärde i slutet på kalkylperioden uppgår till en tredjedel av 

investeringskostnaden, ty fjärrvärmecentralen har en livslängd på 30 år. 
• Bergvärmepumpens restvärde i slutet på kalkylperioden uppgår till en tredjedel av 

investeringskostnaden, ty bergvärmepumpens energibrunn har en livslängd på >100 år. 
• Pelletspannans restvärde i slutet på kalkylperioden uppgår till en tredjedel av 

investeringskostnaden, ty skorsten och pelletsförråd har längre livslängden än 20 år. 
• Fjärrvärmecentralen, bergvärmepumpen och pelletspannan antas ha respektive driftkostnad som 

angivits i huvudtexten. 
• Investeringskostnaden betalas kontant i början av år 1. 
• Kostnaden per år för drift och underhåll antas betalas vid varje års slut.  
• Alla beräkningar har gjorts utifrån det energibehov som gäller för projektets teoretiska småhus. 

Följande formel har används vid nuvärdesberäkningen: 

𝐾0 = 𝐾𝑛˙
1

(1 + 𝑟)𝑛 

där, 
  
K0=Nuvärdet  
Kn=Det belopp som du antas få (eller betala) år n  
r=Kalkylräntan 



 
 

Nuvärdeskalkyl 

FJÄRRVÄRME 
                    

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Investeringskostnad -83395                                       

Driftkostnad -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 -10023 

Underhållskostnad 0 0 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -975 -1340 -1340 -1340 -1340 -1340 -1340 -1340 -1340 -1340 -1340 -1340 

Restvärde                                       27798 

Nuvärde av kostnader -93126 -9448 -10065 -9772 -9487 -9211 -8942 -8682 -8429 -8455 -8209 -7970 -7738 -7512 -7293 -7081 -6875 -6675 -6480 9100 

Total kostnad efter 20 år                                       -232 349 kr 

                     
BERGVÄRME 

                    
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Investeringskostnad -172775                                       

Driftkostnad -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 -4900 

Underhållskostnad -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 -1900 

Restvärde                                       57592 

Nuvärde av kostnader -179377 -6410 -6223 -6042 -5866 -5695 -5529 -5368 -5212 -5060 -4912 -4769 -4630 -4496 -4365 -4238 -4114 -3994 -3878 28122 

Total kostnad efter 20 år                                       -242 055 kr 

                     
PELLETSPANNA 

                    
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Investeringskostnad -119000                                       

Driftkostnad -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 -7648 

Underhållskostnad -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 -1560 

restvärde                                       39667 

Nuvärde av kostnader -127940 -8679 -8427 -8181 -7943 -7712 -7487 -7269 -7057 -6852 -6652 -6458 -6270 -6088 -5910 -5738 -5571 -5409 -5251 16864 

Total kostnad efter 20 år                                       -234 029 kr 

Tabell 81. Livcykelkostnad efter 20 år för respektive uppvärmningssystem. 
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