
 
KTH Byggvetenskap  

 

 

Samhällsbyggnad 

Kungliga Tekniska Högskolan 

 

 
Småhusutformning och solenergiutnyttjande  

 
 Villa Design and Solar Energy Utilization 

 
 

 

Examensarbete för kandidatexamen AF101X 

 

Byggvetenskap 
 

2013-03-25 

 

Martin Olofsson 
m.olofsson@live.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

småhusutformning, solenergiutnyttjande, examensarbete, samhällsbyggnad 

 

mailto:m.olofsson@live.com


   

Samhällsbyggnad, 2012 RITNINGSFÖRTECKNING sid. 1 (3) 

Examensarbete SLUTREDOVISNING 

Martin Olofsson 2013-03-25 

 

Martin Olofsson 

Tomt 5:17, Kiruna 

NYBYGGNAD AV SMÅHUS 

SLUTREDOVISNING 

RITNINGSFÖRTECKNING 

Ritnings-/ 

dok. nr 

Rev. Ritnings-/dokumentbenämning Skala Ritnings-/ 

dok. datum 

Rev. datum 

  2.  ÖVERGRIPANDE RITNINGAR    

A-30.1-101  Situationsplan 1:400 (A1) 

1:800 (A3) 

2013-03-25  

A-40.0-101  Huvudritning: Planer, fasader och sekt-

ion 

1:100 (A1) 

1:200 (A3) 

2013-03-25  

  
3.  BYGGNADSTEKNISK UT-

FORMNING OCH DETALJER 
   

K-15.2-101  Grundkonstruktionsritning: Sektion 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

K-27.1-101  Byggnadsteknisk utformning: Suter-

rängplan 

1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

K-27.1-102  Byggnadsteknisk utformning: Botten-

plan 

1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

K-27.1-103  Byggnadsteknisk utformning: Vinds-

plan 

1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

K-27.2-101  Byggnadsteknisk utformning: Sektion 

A-A 

1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

K-27.6-101  Byggnadstekniska detaljer 1:10 (A1) 

1:20 (A3) 

2013-03-25  
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Ritnings-/ 

dok. nr 

Rev. Ritnings-/dokumentbenämning Skala Ritnings-/ 

dok. datum 

Rev. datum 

  4.  BÄRANDE DELAR    

K-40.1-101  Bärande delar; Suterrängplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

K-40.1-102  Bärande delar; bottenplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

K-40.1-103  Bärande delar; Vindsplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

K-40.2-101  Bärande delar; Sektion A-A 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

  5.  VÄRMESYSTEM    

V-52.1-101  Värmesystem i suterrängplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

V-52.1-102  Värmesystem i bottenplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

V-52.1-103  Värmesystem i vindsplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

V-52.2-101  Värmesystem; Sektion 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

  6.  VENTILATIONSSYSTEM    

V-55.1-101  Ventilationssystem i suterrängplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

V-55.1-102  Ventilationssystem i bottenplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

V-55.1-103  Ventilationssystem i vindsplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

V-55.2-101  Ventilationssystem; Sektion 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  
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Ritnings-/ 

dok. nr 

Rev. Ritnings-/dokumentbenämning Skala Ritnings-/ 

dok. datum 

Rev. datum 

  7.  SANITETSSYSTEM    

M-30.1-101  Vatten- och avloppssystem i mark; Plan 1:400 (A1) 

1:800 (A3) 

2013-03-25  

V-57.1-101  Sanitetssystem i suterrängplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

V-57.1-102  Sanitetssystem i bottenplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

  8.  EL-SYSTEM    

V-61.1-101  El-system i suterrängplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

V-61.1-102  El-system i bottenplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

V-61.1-103  El-system i vindsplan 1:25 (A1) 

1:50 (A3) 

2013-03-25  

 

******* 
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ANSÖKAN  
Datum

2013-03-25

Om sökanden/byggherren är ett företag ska bevis om firmatecknare medsändas

Bygglov där förhands- 
besked lämnats (datum)  . . . . . 

Byggnad

Areauppgifter m m

Student- 
bostadshus

Annat special- 
bostadshus

Inredande av ytterligare 
bostad/lokal

Hus för äldre eller 
funktionshindrade

Garage och 
förråd

Industri- och 
lagerbyggn

Ansökan avser (Ifylls i tillämpliga delar)

Tidsbegränsat bygglov högst fem år (t o m datum)

Periodiskt tidsbegränsat bygglov (fr o m - t o m datum) . . . . . . . . . .

Ändring/Förnyelse av bygglov (dnr) . . . . . . . . . . .

Bygglov Marklov

  
Fritidshus

  
Ändring

  
Tillbyggnad

  
Nybyggnad

  
Ändrad användning:          Från

 
Till

  
Ombyggnad

  
Rivning

  
Annat (se anvisningar)

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken

Rivningslov

En- 
bostadshus

Enbostads- 
hus i grupp

Två- 
bostadshus

Flerbostads- 
hus

Rad-, par-, 
kedjehus

Fastighet och sökande/byggherre

Ärende

Fastighetsbeteckning

Tomt 5:17
Fastighetens adress

Kiruna

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

Sökanden: Förnamn

Martin
Efternamn

Olofsson

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)

Byggherre: Förnamn

Martin
Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr)E-postadress

Antal berörda lägenheter

därav specialbostad

Byggnadsarea

104
Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter

För eget bruk

Nytillkommen bruttoarea

270
Därav bruttoarea bostäder

270 154

Byggnadsarbetena 
avses att påbörjas

Planerad 
byggtid

Uppskattad sammanlagd 
produktionskostnad, inkl moms

Datum

2013-05-01
Antal månader

6
1 000-tal kronor

3 000

Ange orsak

Examensarbete

m2 m2 m2m2

0980-70 000 
981 85 KIRUNA
Samhällsbyggnadskontoret

Nytillkommen bostadsarea (boarea)

Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr)

Villkorsbesked har lämnats (dnr) . . . . . . . . . . .

E-postadress

Efternamn

Olofsson
Organisationsnummer

860214-7814

Kontaktperson

E-postadress

m.olofsson@live.com

Telefon kvällstid (även riktnr)

070-352 17 57
Telefon dagtid (även riktnr)

070-352 17 57
Kontaktperson: Namn

Martin Olofsson

Organisations-/Personnummer

19860214-7814
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................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Kommunens uppgifterBeskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till ovan lämnade uppgifter
Datum för beslut

Län Kommun Förs

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Sökandens underskrift Namnförtydligande

Martin Olofsson

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Avgift

Fasadbeklädnad

Takbeläggning

Fönster

Anslutning till Kommunalt Gemensamhets- 
anläggning

Enskild  
anläggning

Fönsterbågar

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring)

Trä

Lertegel

Isolerglas Treglas

Tegel

Papp

En-/Tvåglas

Betong

Betong

Plåt

Vatten

Avlopp

Dagvatten

Plåt

Puts Glas

Skiffer Koppar

LättmetallTrä Plast

Färg (NCS-nr) 

S5040Y80R

S7502B

S0502Y

Annat

Uppvärmningssätt
Panna m. ackumuleringstank, eldad m. träpellets/ved.

Grundläggningssätt
Platsgjuten betongplatta (sula) på dräneringslager (16-32) på 
schaktbotten av morän.

Tillgänglighet Funktionalitet Konstruktion Energihushållning

Brandsäkerhet Miljö och hälsa

Kulturhistoriskt värde

Sakkunnigutlåtande (NPBL 8 kap 4 §)

Information
NPBL 9 kap 22 § Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma 
att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

BullerVatten och avlopp

Bilagor

Om ansökan avser rivning eller ändrad användning ange

Fasadritningar

Planritningar
Bifogade handlingar

Situationsplan

Sektioner Bevis om färdigställandeskydd

Rivningsplan

Byggfelsförsäkring (t o m 2011-12-31)   

Nybyggnadskarta (tomtkarta)

Annat

Husets ursprungliga byggnadsår eller  användning under den senaste 10-årsperioden

Antal lägenheter före åtgärden Antal hissar före åtgärden Antal hissar som installerats

Teknisk beskrivning Anmälan kontrollansvarig

Eventuell fortsättning från sidan 1 av beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Kontrollansvarig

Normal art Komplicerad art

Söker godkännande för aktuellt projekt

Riksbehörig kontrollansvarig är anmäld
Behörighetsklass
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Anvisningar och förklaringar

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits 
med kommunens byggnadsnämnd.

Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av bygglovet. 

OBS! Glöm inte att underteckna ansökan

Blanketten består till stor del av kryssrutor. Endast ett   
kryss skall markeras i varje stycke. Om flera alternativ 
är möjliga markera det som överväger. Om oklarhet 
råder om detta kan förtydliganden göras i rutan längst 
ner på blanketten.

Tvåbostadshus är ett friliggande bostadshus med två   
bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller 
bredvid varandra och i det senare fallet med gemensam 
ingång från det fria

Fritidshus är ett hus med planerad huvudsaklig använd-  
ning för fritidsboende

Flerbostadshus (hyreshus)  är den sammanfattande   
benämningen på bostadshus med tre eller flera 
bostadslägenheter. Hit räknas även sammanbyggda 
tvåbostadshus

Studentbostadshus är avsett att vara varaktigt förbehållet   
studerande vid universitet eller högskola

Hus för äldre eller funktionshindrade är bostad avsedd  
för äldre och för personer med funktionshinder där boen- 
det är förenat med service, stöd och/eller personlig 
omvårdnad

Annat specialbostadshus avser hus för annat ändamål  
än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostad. 
Dessa bostäder är avsedda för temporärt boende och hyrs 
ut med reducerat besittningsskydd

Areauppgifter: Se särskilda skisser sidan 4 som visar hur   
dessa beräknas

Upplåtelseform redovisar hur lägenhetsinnehavarna   
disponerar lägenheterna och indelas i hyresrätt, bostads- 
rätt samt äganderätt

Rivningsorsak kan vara t.ex. nybyggnad av bostäder,   
brand, uthyrningssvårigheter m.m

Vid behov kan beskrivning av projektet och eventuella   
förtydliganden skrivas på baksidan eller på särskilt papper

Sökanden är den som undertecknar blanketten och till vil-  
ken kommunens faktura för bygglovet kommer att ställas

Kontaktperson: Med kontaktperson avses den person   
som kan lämna kompletterande uppgifter om detta ärende

Fastighetsägare: Samtliga fastighetsägare och innehavare 
av särskild rätt, t ex arrendator, servitutshavare  

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en 
ökning av byggnadens volym

Annat beskrivs kort, och kan förtydligas i rutan längst   
ner på blanketten

Byggnad: Här anges vilken typ av byggnad ansökan  
avser

Enbostadshus är ett friliggande bostadshus med en  
bostadslägenhet

Enbostadshus i grupp utgör minst två friliggande  
enbostadshus som är avsedda att försäljas, hyras ut 
eller upplåtas med bostadsrätt

Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att 
hela byggnaden eller en betydande och avgränsad del 
av byggnaden påtagligt förnyas 

Radhus är tre eller flera direkt sammanbyggda  
enbostadshus

Kedjehus är två eller flera med varandra via garage,   
förråd eller liknande sammanbyggda enbostadshus

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning 
av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats

Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bi- 
behålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion,  
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde 
                                         

Parhus är två direkt sammanbyggda enbostadshus  
med skilda ingångar från det fria

Ändring av byggnad: En eller flera åtgärder som ändrar 
en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt,  
utseende eller kulturhistoriska värde

Ärende: Här anges det huvudsakliga ändamålet med   
denna ansökan

Byggherre: Den som för egen räkning utför eller låter ut- 
föra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten
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BYGGNADSAREA

BRUTTOAREA

AREABEGREPP

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive 
utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar 
användbarheten av underliggande mark. 
(Carport ingår i byggnadsarean).

Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad 
av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan 
för mätvärdhet angiven begränsning. 
(Det är summan av bruttoarean i byggnadens 
våningsplan som skall anges.)

TILLKOMMANDE BRUTTOAREA

Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för 
boende, begränsad av omslutande väggars insida 
eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. 
(Det är summan av bostadsarean i byggnadens 
lägenhet som skall anges. 
För specialbostäder anges enbart summan av arean 
i de enskilda lägenheterna.)

BOSTADSAREA (Boarea)

Vid tillbyggnad (och även vid påbyggnad och inredning 
av vind) räknas bara tillkommande area.

En mera omfattande beskrivning av ovanstående begrepp finns i Svensk Standard SS021053. 
Även kommunens byggnadsnämnd kan hjälpa till med tolkning av ovanstående.

m



     KONTROLLPLAN    
     Enligt Plan- och bygglagen   Datum: 2013-03-25 

        Kontrollplan upprättad av: Martin Olofsson 
        (Ange namn och befattning/roll)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BYGGHERRE (Beställare) 
Namn/Företag 

Martin Olofsson 
 

Person-/ Organisationsnummer 

19860214-7814 
 

Adress 

Kungsnäs 166 
Postadress 

855 90  SUNDSVALL 

Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil 

070-352 17 57 
E-post 

m.olofsson@live.com  

FASTIGHET 
Fastighetsbeteckning 

Tomt 5:17 
Fastighetsadress 

Kiruna 

Stadsdel 

 

UTFÖRANDE ENTREPRENÖR 
Företag  

Martin Olofsson 
Organisationsnummer 

19860214-7814 

Namn (projektets arbetsledare) 

Martin Olofsson 
Adress 

Enl. ovan 

Postadress  

 
Telefon / Telefon mobil 

Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation) 

M. Olofsson 

PROJEKTBESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text) 

KTH, examensarbete i samhällsbyggnad, 2012: Nybyggnad av småhus i 1½ plan (bottenplan och vindsplan) med bostadsutrymmen samt 

suterrängplan med biutrymmen (pannrum, garage, fastighetsförråd samt ved- och pelletsförråd), 146 m
2
 primär boarea samt 89 m

2
 i 

biutrymmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.olofsson@live.com


     KONTROLLPLAN    
    Enligt Plan- och bygglagen 

KONTROLLPLAN för … 
  

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) 

    
A-ritning (arkitektritning) 

 E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) 
   

K-ritning (konstruktionsritning) 
 S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) 

  
VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) 

                         EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) 
                Andra tekniska handlingar 

Kontrollen avser 
 

Kontrollant 
(E eller S) 

Kontrollmetod Kontroll mot (underlag) Resultat/datum Åtgärd Anmärkning 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts 
 

 

Byggherre 

 

 
Entreprenör (utförandeentreprenör) 

 

 

Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) 
Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. 
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Examensarbete  HUVUDHANDLING 

Martin Olofsson  2013-03-25 

 

MO_examensarb_SB_5_17_TB.doc 

Martin Olofsson 

Tomt 5:17, Kiruna 

NYBYGGNAD AV SMÅHUS 

HUVUDHANDLING 

TEKNISK BESKRIVNING 

1 ALLMÄNNA KRAV 

Husets ritningar är redovisade i separat ritningsförteckning. – Se flik 1. 

Bygglov för utformning enligt ritning nr A-40.0-101 och ritning nr A-30.1-101 har sökts 

2013-03-25. – Se flik 2. 

Bärande delar: Se separat redovisning i flik 4.  

Sammanfattande beskrivning: 

- 1½ plan (bottenplan (BP) och övre plan (ÖP)) med bostadsutrymmen samt 

suterrängplan med biutrymmen (pannrum, garage, fastighetsförråd samt ved- och 

pelletsförråd), 154 m
2
 boarea (BOA) samt 117 m

2
 i biarea (BIA)  

- fasad utförd med stående träpanel med lockläkt och målad med röd slamfärg 

(”faluröd”) med knutbrädor målade med vit oljefärg 

- tak utfört som sadeltak med ca 36 graders lutning, med taktäckning av falsad plåt i 

blyertsgrå kulör 

- skorsten inklädd i falsad plåt av samma typ och kulör som taktäckningen 

- fönster utförda som utåtgående två-luftsfönster med mittpost och två spröjs i varje 

luft, där fönster och fönsterfoder är målade i samma vita kulör som knutbrädorna 

- entrédörr med fönster, målad i oxidgrön kulör med dörrfoder i samma vita kulör som 

knutbrädorna. 

Tillämpade bestämmelser och anvisningar 
- BBR 2012 

- BFS 2010:2 

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

- AMA Hus 11 

- AMA Anläggning 10. 

- NV:s föreskrifter om hantering av byggavfall.  

Allmänt 
Isolering och klimatskydd utförs enligt BFS 2010:2 för utrymme som uppvärms till minst 12 
o
C. 
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Examensarbete  HUVUDHANDLING 

Martin Olofsson  2013-03-25 

 

MO_examensarb_SB_5_17_TB.doc 

Grundläggning 
Markförhållanden:  Schaktning i stening morän ner till grundläggningsdjupet 

Schaktbottenåtgärder:  Avjämning och utläggning av fiberduk  

Dränerande/kapillärbrytande lager av 300 krossmaterial 8-16 

Dränering:   110/92 av PE-rör lagt i 300 krossmaterial 8-16 med högsta 

vattennivå under det kapillärbrytande lagret. 

Källarväggar (väggar i suterrängplan) 

Bärande väggar  

Ytterväggar   250 murverk av block av lättklinkerbetong kompletterat med: 

- under markytan;  

65 cellplastisolering med skikt av fiberduk mot jorden för 

fuktisolering av ytterväggen 

- över markytan;  

70x400 sockelelement av cementbunden fiberskiva och 

cellplastisolering  

och ovanför detta;  

22x145 stående panel (samma för våningsväggar enl. nedan)  

15 luftspalt 

45x70 liggande träregel c. 600 mm fastsatt på blocken av 

lättklinkerbetong/70 mineralullsisol. d=315/327/357 mm 

Innerväggar    Armerad betong, d=180 mm. 

Icke bärande väggar   Cementbunden fiberskiva på träregel; 10+70+10. d = 90 mm 

Våningsväggar i BP och ÖP  

Yttervägg, (långsida, kortsida 

och gavelspets):  Utifrån;  

22 träpanel (målad träpanel typ lockläktpanel (22x145/15x55), 

stående). 

15 luftspalt 

vindtätt skikt 

45x70 hor. träregel c. 600 mm m. 70 mineralullsisolering 

    45x170 vert. träregel c. 600 mm m 145 mineralullsisolering 

    13 gipsskiva 

    d = 290 mm. 

    u-värde: 0,16 W/m
2
K 

Innervägg, bärande:  13 plywood 

45 x 70 träregel c. 600 

13 plywood 

d=96 mm 

Övriga innerväggar:  13 gipsskiva. 

    45x70 vert. träregel c. 600. 

    13 gipsskiva 

    d=96 mm 
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Bjälklag 
Mellanbjälklag 1:  Underifrån;   

    45x95 träregel c. 600 / 95 mineralullsisolering 

150 armerad betong. 

    15 luftspalt 

    45x70 träregel c. 600 / 70 mineralullsisolering 

    22x145 parkettgolv av ask / spånskiva. 

    d = 352 mm. 

    u-värde: 0,20 W/m
2
K 

Mellanbjälklag 2:  Underifrån;  

45x220 träåsar c. 600 / 95 mineralullsisolering som 

stegljudsisolering 

    22 spontat trägolv (22x145). 

    d= 217 

    u-värde: Ej aktuellt. 

Översta bjälklag:  Underifrån;  

45x195 träåsar c. 1200. och 45x195 träreglar c.600 /390 

mineralullsisolering med vindtätt yttersta skikt 

    d= 390 

    u-värde: 0,10 W/m
2
K 

Yttertak 

Takkonstruktion:  Trätakstol m. 45x195 hanbjälke och 45x195 ben c. 1200  

Taklutning:   36
o 

Takbeläggning:  22x95 spontad träpanel  

Underlagspapp. 

Falsad plåt 

Trappor 
- Bottenplan- övre plan: Vangstycken och plansteg av furu, utan sättsteg. 

Entrédörr 
Isolerad säkerhetsdörr med ytskikt av träpanel av furu, försedd med säkerhetslås, godkänt av 

försäkringsbranschen. 

Fönster 
Standard 3-glas, utåtgående, sidohängt. 

Garageport 
Isolerad säkerhetsport med ytskikt av träpanel av furu, utförd som slagport, försedd med 

säkerhetslås, godkänt av försäkringsbranschen. 

Innerdörrar 
Ofalsade. 

Ytskikt i WC och DU 

Golv:  Klinker. 

Sockel: Klinker. 

Vägg:  Kakel. 
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Markarbeten 
I anslutning till byggnaden utförs markarbeten bestående av: 

- Rörledningar för vatten, spillvatten, dagvatten och dränering samt skyddsrör för 

elkabel och datakommunikationsledning 

- Anläggning av infart till garage och entrédörr samt för biluppställning 

- Avjämning av markyta för avrinning från byggnaden 

- Gräs- och planteringsytor 

2 UPPVÄRMNINGSSYSTEM 

Värmekälla:    Pelletspanna/vedpanna på 10 kW med ackumuleringstank med 

en volym av 1500 liter och värmekapacitet på 70 kWh. 

Solfångarsystem med solfångararea på 50 m
2
. 

Uppvärmningssystem:  Vattenburet värmesystem i alla plan 

Beräknat effektbehov:  6,9 kW enligt bifogad beräkning. 

Beräknat årligt energibehov: 15,0 MWh med värmeåtervinningssystem, enligt bifogad 

beräkning. 

Värmesystemet   Enligt separat redovisning. Se flik 5. 

3 VENTIALTIONSSYSTEM 

Enligt separat redovisning. Se flik 6. 

4 SANITETSSYSTEM 

Enligt separat redovisning. Se flik 7. 

5 ELSYSTEM 

Enligt separat redovisning. Se flik 8. 

6 MATERIALVAL OCH KOSTNADER 

Enligt separat redovisning. Se flik 9. 

 

 

Sundsvall 2013-03-25 

 

 

Martin Olofsson 
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Effektbehov

Ǭ F, dim = ƩU · A(Ө i,dim – Ө u,dim) + Ṁ u · c pl (Ө i,dim – Ө u,dim) + (1  – η å) · Ṁ T · c pl(Ө i,dim – Ө u,dim)

Ǭ F, dim = Dimensionerande effektbehov (W)

Ө u,dim = Dimensionerande utetemperatur i Kiruna =  (-34 °C + 4 °C) = -30 °C. (Med tidskonstant = 24 h fås en reduktion med 4 °C)

Ө i,dim
 
= Dimensionerande innetemperatur = 20 °C

Ṁ u =  Utströmmande värmemängd via läckluft (ofrivillig ventialtion) (kg/s)

Läckluftsflödet antas vara 0,08 oms/h som för BOA = 146 m
2
 och takhöjd 2,4 m ger 28 m³/h

Luftens densitet ρ  vid 20 °C är 1,2041 kg/m
3 

cpl = 1,01 =specifik värmekapacitet (värmekapacitivitet) för luft (J/(kg · K))

η å = 0,7 (värmeåtervinningskoefficient)

Ṁ T  =  Utströmmande värmemängd via ventilation (kg/s)

Värmegenom-

gångskoef-

ficient Area

Värmeeffekt-

behov

Byggnadsdel W/m
2
·K m

2
W/K

Tak U tak A tak U tak·A tak

0,10 147,4 14,74

Golv U golv A golv U golv·A golv

0,20 91,0 9,10 (U golv reduceras till hälften p.g.a. uppvärmt källarutrymme)

Vägg U vägg A vägg U vägg·A vägg

0,16 109,5 17,52

Fönster U fönster A fönster U fönst·A fönstk

(tre-glas) 1,40 14,5 20,3

ΣU ·A

61,66
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Köldbryggor (kb)

tjocklek

värmekon-

duktivitet

Värmegenom-

gångskoef-

ficient Area Värmeeffekt-behov

(mm) (W/(m·K)) W/m
2
·K m

2
W/K

Tak d λ λ/d = U tak,kb A tak, kb U tak,kb·A tak,kb

0,39 0,14 0,36 0,243 0,09

Vägg d λ λ/d = U vägg,kb A vägg, kb U vägg,kb·A vägg ,kb

0,215 0,14 0,65 2,102 1,37

d λ λ/d = U fön ,kb A fön, kb U fön,kb·A fön,kb

0,15 0,14 0,93 2,5 2,33

Dörrar d λ λ/d = U dörr,kb A dörr, kb U dörr,kb·A dörr,kb

0,15 0,14 1,50 0,3 0,45

ΣU kb·A kb

4,24

Ǭ F, dim = (61,66 + 4,24)·(20+30) + (28·1,2041/3600)·1010(20+30) + (1-0)·(187·1,2041/3600)·1010(20+30)  

Ǭ F, dim = 3295,0 + 472,94 + 3158,60 = 6927 W = 6,9 kW

1 st. dörr (1,0 · 2,1) m. karmtjocklek 0,05 m 

och djup 0,15 m. Total A köldbrygga = 0,05 m · 

6,1 m = 0,3 m
2

Byggnadsdel

12 reglar (195 mm) och 10 åsar (195 mm) = 

120 köldbryggor, A köldbrygga = 0,045 m · 0,045 

m = 0,002 m
2

BP: 74 stående reglar (145 mm) o. 9 liggande 

(70 mm) = 666 köldbryggor. ÖP: 48 stående 

(145 mm) o. 4 liggande (70) samt 20 stående 

(145) o. 9 liggande (70) = 372 köldbryggor. 

Totalt: 1038 där  A köldbrygga = 0,045 m · 0,045 

m = 0,002 m
2

Fönster

10 st (1,0 · 1,4) + 1 st. (1,0 · 0,5) m. 

karmtjocklek 0,05 m o. djup 0,15 m. Total 

A köldbrygga = 0,05 m · 50 m = 2,5 m
2
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Energibehov

Qu = [ΣU·A + M u·c pl + M T·c pl·(1 -η å)]·S korr

För hus i Kiruna blir:

[ΣU·A + M u ·c pl  + M T ·c pl ·(1-η å )]  = 65,90 + 9,44 + 63,17 = 138,5 W/K

"Gratisvärmetillskottet" motsvarar 3 °C, dvs.  Ө i,dim,netto = (20 °C - 3 °C) = 17 °C

Kirunas normatemperatur -1,2 °C ger: S korr = 157600 + (167200-157600)·0,2 = 159520 Kh/år 

Q u = 138,5·159520·10
-3

 = 22094 kWh/år

Med värmeåtervinning (verkningsgrad η å = 0,7) fås:

[ΣU·A + M u ·c pl  + M T ·c pl ·(1-η å )]  = 65,90 + 9,44 + 18,95 = 94,3 W/K

Q u = 94,3·159520 = 15 042 kWh/år = 15,0 MWh/år (≤ 15 MWh/år enligt anvisningar för tomt 5:17)

Tillägg för uppvärming av tappvarmvatten Q w  = 1800 kWh/år·lägenhet + 18 kWh/år·m
2
 (lägenhetsarea) = 1800 + 2600 = 4400 kWh/år

Q tot = 15 042 + 4 400 kWh/år = 19 442 kWh/år = 19,4 MWh/år

Specifik energianvändning är:

Q tot / Atemp = 19 442/153,9 = 126,3 kWh/(m
2
·år) < 130 OK!

(För klimatzon I gäller enl. BBR Q tot / Atemp < 130 kWh/(m
2
·år))
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UNDERLAG FÖR ENERGIBERÄKNING

Fönster bredd (m) längd (m) höjd (m) area (m
2
) söder (S) väster (V) norr (N) öster (Ö) S V N Ö totalt

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

2 1,0 0,4 0,4 1 0,0 0,0 0,4 0,0

8,4 2,8 3,2 2,8 17,2

Ytterdörrar

1 2,4 2,0 4,8 1 4,8 0,0 0,0 0,0

2 1,0 2,1 2,1 1 0,0 0,0 2,1 0,0

4,8 0,0 2,1 0,0 6,9

Fasadernas 

storlek S V N Ö

SP 9,8 10,7 0,0 32,1 14,7 0,0 14,7

3,0

BP 9,8 10,7 2,7 28,9 26,5 28,9 26,5

ÖP 9,8 10,7 0,0 0,0 19,1 0,0 19,1

3,9

Fasadarea 61,0 60,3 28,9 60,3 210,42

Fasadarea exkl. SP 28,9 64,7 28,9 64,7 187,14 0,08 Fönsterandel

Fasadareor 

exkl. fönster o. 

dörrar S V N Ö

SP 24,5 14,7 0,0 14,7

BP 23,3 25,1 23,6 25,1

ÖP 0,0 17,7 0,0 17,7

Fasadarea exkl. fönster 47,8 57,5 23,6 57,5 186,32

Golv- och takareor

SP, golv 9,1 10,0 91,0

SP, tak 9,1 10,0 91,0

BP+ÖP, golv 13,1 10,0 131,0

BP+ÖP, tak 13,2 10,7 141,2

Byggn.area (BTA) 104,9

Brutto (BTA) 270,5

Boarea (BOA) 153,9

Biarea (BIA) 116,6

Golvarea för beräkn. av specifik energianvändning (A temp ) 153,9

Väggareor mot boareor, exkl. fönster  o. dörrar S V N Ö

BP 10,7 2,5 21,2

BP 9,8 2,5 23,1

BP 10,7 2,5 21,5

BP 9,8 2,5 23,1

ÖP 9,4 1,3 10,4

ÖP 9,4 1,3 10,4

Väggareor exkl. fönster o. dörrar 21,2 33,5 21,5 33,5 109,5

Mått Antal fönster Areasummering (m
2
)

Mått Antal dörrar
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Väggareor mot biareor, exkl. fönster S V N Ö

SP 10,7 3,0 29,3

SP 9,8 2,0 18,9

SP 10,7 0,0 0,0

SP 9,8 1,4 13,7

Väggareor exkl. fönster o. dörrar 29,3 18,9 0,0 13,7 61,9

Grundmurar S V N Ö

SP 10,7 0,0 0,0

SP 9,8 1,0 9,1

SP 10,7 3,0 32,1

SP 9,8 1,6 15,7

Grundmurar 0,0 9,1 32,1 15,7 56,9

Skiktdata

tjocklek, d

värmekon-

duktivitet, λ

värme-

motstånd. 

R

värmegenom-

gångskoef-

ficient, U

(mm) (W/(m·K)) (m
2
·K/W) (W/(m

2
·K))

Träpanel 22 0,14 0,157 6,36

Luftspalt 15 0,026 0,577 1,73

Mineralull 70 0,036 1,944 0,51

Mineralull 145 0,036 4,028 0,25

Mineralull 350 0,036 9,722 0,10

Träregel, b=45 

mm 70 0,14 0,500 2,00

Träregel, b=45 

mm 145 0,14 1,036 0,97

Takås, b=45 mm 195 0,14 1,393 0,72

Golvås, b=45 

mm 220 0,14 1,571 0,64

Gipsskiva 13 0,34 0,038 26,15

Betongbjälklag 150 1,7 0,088 11,33

Golvpanel 22 0,34 0,065 15,45

Fönster 1,500 0,67

Dörrar 1,500 0,67

Konstruk-

tionsdata

Mineralull/trä-

regel c.600 70 0,0438 1,598 0,63

Mineralull/trä-

regel c.600 170 0,0438 3,881 0,26

Mineralull/takås 

c.1 200 195 0,0399 4,887 0,20

Mineralull/golv-

ås c.600 220 0,0438 5,023 0,20
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Ytterväggs-data

Träpanel 22 0,14 0,157

Luftspalt 15 0,026 0,577

Mineralull/trä-

regel c.600 70 0,0438 1,598

Mineralull/trä-

regel c.600 170 0,0438 3,881

Gipsskiva 13 0,34 0,038

Rsi 0,13

Rse 0,04

Totalt 6,422 0,16

Mellanbjälk-

lagsdata

Cementbunden 

fiberskiva 9 1,7 0,005

Mineralull/trä-

regel c.600 95 0,0438 2,169

Luftspalt 15 0,025 0,600

Betong 150 1,7 0,088

Luftspalt 15 0,026 0,577

Mineralull/trä-

regel c.600 45 0,0438 1,027

Golvskiva/par-

kett 22 0,14 0,157

Rsi 0,13

Rs1 0,13

Totalt 4,884 0,205

Takbjälklags-

data

Mineralull/tak-ås 

c.1 200 195 0,0399 4,887

Mineralull/trä-

regel c.600 195 0,0438 4,452

Innertakspanel 15 0,14 0,107

Rsi 0,13

Rse 0,04

Totalt 9,616 0,104

MO_examensarb_SB_energiberäkningsunderlag.xls
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Martin Olofsson 

Tomt 5:17, Kiruna 

NYBYGGNAD AV SMÅHUS 

HUVUDHANDLING 

DIMENSIONERING AV HUSSTOMME (BÄRANDE DELAR)  

KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR  

1. BÄRANDE DELAR 

De bärande delarna i suterrängplan, bottenplan och i övre plan framgår av nedanstående 

figurer med planritningar och sektionsritning: 

 

 

 
 

Figur 1 

 

 



  B Samhällsbyggnad, 2012  KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR   sid. 2 

Examensarbete  HUVUDHANDLING 

Martin Olofsson  2013-03-25 

 

MO_examensarb_SB_stomdimensionering_20130325.docx 

 
 

Figur 2 
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Figur 3 
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Figur 4 

 

 

De bärande delarna redovisas i övrigt på följande ritningar: 

K-40.1-101 

K-40.1-102 

K-40.1-103 

K-40.2-102 

 

Tillämpade bestämmelser och anvisningar 

- BBR 2012 

- BFS 2010:2 

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 

 

 

SEKTION A-A 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
L K J H 
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2. KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR  

 

Konstruktionsberäkningar görs för: 

 Takås A – B – C – D enl. Figur 4 

 Golvås A – H – J enl. Figur 4 

 

2.1. Konstruktionsberäkning för takås A – B – C – D enl. Figur 4  

 

 

 

 

Figur 5: Takås A – B – C – D betraktas som en kontinuerlig balk i två fack A – B och B – C 

samt en fritt upplagd balk i ett fack C – D. Den är dimensionerad för egentyngd och snölast. 

Inverkan från vindkrafter tillkommer, men är undantagen i denna beräkning. Även inverkan 

från takåsens del utanför A (takfoten) är undantagen, dvs. åsen antas vara fritt upplagd vid A. 
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Dimensionsförutsättningar för takås A-B-C-D: 

- Takås av trä (konstruktionsvirke C30).  

- Takås med standardbredd, bås = 45 m 

 

Av Figur 3 framgår att avståndet mellan takåsarna är 1,2 m.  

 

Takåsens höjdmått ska bestämmas. 

 

Karaktäristiska mått framgår av Figur 5. 

 

I övrigt gäller: 

- Klimatklass 1 

- Säkerhetsklass 2  →  γd = 0,91 

- Partialkoefficient   → γm = 1,30 

 

Dimensionerande specifika lastvärden: 

- Egentyngd (yttertak + takås)   gtå,k =  0,75 kN/m
2
 

- Snölastvärde i Kiruna (tätort)  st,k  =  2,50 kN/m
2
 

- Snölastens formfaktor, taklutning 36°  µ1 = 0,6 

- Vindlast: Beräkningarna görs i detta fall utan att ta hänsyn till vindlast.  

 

Lastvaraktighet: 

- Egentyngd:  Permanent 

- Snölast:  Medellång 

Karakteristiska laster på takåsen för brottgränstillståndet vid en belastande bredd av 1,2 m: 

- Egentyngd:  Gtå,k = 1,2 · gtå,k = 1,2 · 0,75 = 0,9 kN/m 

- Snölast:   St,k = 1,2 · st,k = 1,2 · 2,50 · 0,6 = 2,80 kN/m 

Total last på takås:       q0 = 3,70 kN/m 

 

Prova konstruktionsvirke med höjdmått hås = 195mm 

→ Iås,y = b · h3
/12 = 0,045 · 0,195

3
/12 = 2,78 · 10

-5
 m

4
 

→ Wås,y = b · h2
/6= 0,045 · 0,195

2
/6 = 2,85 · 10

-4
 m³ 
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Materialdata för konstruktionsvirke C30: 

- Karakteristiska värden 

- böjbrottspänning    fm,k = 30 MPa 

- skjuvbrottspänning    fvk = 4,0 MPa 

- tryckbrottspänning, tvärs fiberriktningen fc90k = 2,7MPa 

- elasticitetsmodul     E0,mean = 12 000 MPa 

 

Korrigering 

- Virke C30 

- Medellång lastvaraktighet 

- Klimatklass 1 (fukt) 

- Lasttyp = medium 

→ Korrektionsfaktor   kmod = 0,80 

 

Dimensionerande böjbrottspänning   fm,d = fm,k · kmod/ γm = 30 · 0,80/1,3 =  18,46 MPa 

Dimensionerande skjuvbrottspänning   fv,d = fv,k · kmod/ γm = 4,0 · 0,8/1,3 =    2,46 MPa 

Dimensionerande tryckbrottspänning  fc90,d= fc90,k · kmod/ γm = 2,7 · 0,80/1,3 = 1,66 MPa 
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Dimensionerande lasteffekter 

 

 

Figur 6 

 

Stödvinkelmetoden för kontinuerlig balk (A – B – C) ger: 

ӨBA = +q0 · L1
3
/24EI + 2MB · L1/6EI 

ӨBC = -q0 · L2
3
/24EI – 2MB · L2/6EI 

 

ӨBA = ӨBC → +q0 · L1
3
 + 4 · 2 · MB · L1 =  -q0 · L2

3
 – 4 · 2MB · L2 

 

q0 = 3,70 kN/m 

L1 = 2,9 m 
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L2 = 1,3 m 

ger: 

+3,7 · 2,9
3
 +8 · 2,9 · MB = 3,7 · 1,3

3
 – 8 · 1,3·MB 

MB= -3,7(2,2 + 24,4)/8 · 4,2 = -2,93 kNm 

 

(Egentyngd MBg = 0,71 kNm, snölast MBs = 2,22 kNm) 

 

Balkens böjmoment fås genom superposition. 

 

Balkdel A – B 

Mmax, A-B =  q0 · L1
2 
/ 8 =  3,89 kNm 

MB = -2,93 kNm 

 

 

Figur 7 
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Balkdel B – C 

 

Figur 8       Momentdiagram A – B + B – C 

 

q0 = 3,7 kN/m 

ger: 

Mmax, B-C = q0 · L2
2 
/ 8 = 0,78 kNm 

MB = -2,93 kNm 

 

Maximalt böjmoment:  MEd = 2,93 kNm 

 

Balkdelarnas upplagskrafter: 

 

Balkdel A-B 

 

 
Figur 9 
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Momentjämvikt kring B ger: 

-RA · L1 + q0 · L1 · L1/2 + MB = 0 

RA = 4,35 kN 

 

 
Figur 10 

Momentjämvikt kring C ger: 

q0( L1 + L2)(L1+ L2)/2 - RA(L1+ L2) - RB ·  L2 = 0 

=> RB = 14,36 / 1,3 = 11,05 kN 

 

↑ - q0( L1+ L2) + RA + RB + RC = 0 

RC = 0,14 kN  

 

Nedanstående diagram visar balkens tvärkrafter. 

 

 
Figur 11 

Maximal tvärkraft   VEpl = RB = 11,05 kN 

Maximal stödreaktion  RB = 11,05 kN vid stöd B 
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Kontroll av momentbärförmågan hos balk A – B – C 

 

Böjbrottkriteriet (h = 195 mm) 

σm = ME,d/W  ≤  fm,d  

σm = 10,35 MPa 

 fm,d = 18,46 MPa 

σm  ≤   fm,d  

 

Utnyttjandegraden um = 10,35/18,46 = 0,56 

 

Kontroll av tvärkraftsbärförmågan 

Enl. 6.1.7 i Eurokod 5 ska breddmåttet för sågat virke i snittet där skjuvspänningen beräknas 

minskas med faktorn kcr = 0,67 för att beakta inverkan av ev. torksprickor hos virket. 

 

Skjuvbrottskriteriet τv = 1,5 · (vE,d / (b · kcr · h))  ≤ fv,d 

 

Maximal skjuvspänning av yttre last: (h = 195 mm) 

τv = 1,5 · (vE,d / (b · kcr · h)) = 1,5 · (11,05 · 10
3
/0,045 · 0,67 · 0,195) = 2,82 MPa 

fv,d  = 4,0 MPa 

τv  < fv,d  OK! 

Utnyttjandegraden um = 2,82/4,0 = 0,71 

 

Kontroll av upplagstryck vid B 

Vid ändupplag används normalt den fysiska kontaktytan, men vid inre upplag som B kan 

kontaktytan ökas enl. anvisningar i avsnitt 6.1.5 i Eurokod 5. Dessutom får tryckhållfastheten 

ökas med faktorn kc90 = 1,5 för sågat virke enl. samma anvisningar.  

Brottkriterium för upplagstryck: 

σc90 = RE,d / b · (45 mm) ≤ fc90, d · kc90 = 2,49 

σc90 =5,46 MPa vilket alltså är större än fc90, d · kc90 

Det innebär att det vid B behövs en ökad upplagsarea. 

2,49 = 11,05 · 103 / 0,045 · x 

x ≥ 0,098 m ≈ 100 mm 

 

 



  M Samhällsbyggnad, 2012  KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR   sid. 13 

Examensarbete  HUVUDHANDLING 

Martin Olofsson  2013-03-25 

 

MO_examensarb_SB_stomdimensionering_20130325.docx 

Beräkning av balkens (takåsens) nedböjning för de olika brukslasterna. 

Om deformation orsakad av skjuvspänningar försummas fås: 

 

 
Figur 12 

 

w1(x) = q0 · L1
2
(L1-x)/24 · EkI · (x - 2 (x3

/ L1
2
) + x

4
/ L1

3
) 

w2(x) = L1/6EkI*(-MB) · (x-x
3
/L1

2
) 

 

w(x=1,18) = 3,7 · 2,92 · (2,9-1,2)/24 EkI · (1,2 – 2 · (1,2
3
)/2,9

2
 + 1,2

4
/2,9

3
) + 2,9/6 EkI · 2,93 · 

(1,2-1,2
3
/2,9

2
) = 52,9 · 0,88/24 EkI + 2,9 · 2,93/6 EkI 

w(x=1,18) = ((52,9 · 0,88 + 4 · 2,9 · 2,93) · 12 · 10
3
)/(24 · 12000 · 0,045 · 0,22

3 ·10
6
)    
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w(x=1,18) = 10,0 mm 

 

wg, inst = (0,9/3,7) · 10,0 = 2,4 mm 

ws, inst = 10,0 – 2,4 = 7,6 mm 

Krypning   wg, fin = 2,5 · 1,6 =    3,9 mm 

ws, fin = 7,6 · 1,3 =    9,9 mm 

Total krypning ger: wfin =   13,8 mm 

 

Maximalt tillåten initial nedböjning: 

L/250 = 2900/250 = 11,6 mm > 3,9 mm  OK! 

 

Maximalt tillåten slutlig nedböjning: 

L/150 = 2900/150 = 19,3 mm > 13,8 mm  OK! 

 

Balkdel C – D 

 

Figur 13 

 

Böjmoment 

 

Mmax= q0 · L3
2
/8 = 3,7 · 10

3 · 22
/8 = 1,85 kNm 
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Upplagskrafter 

Momentjämvikt kring D ger: -RC  · L3 + q0 · L3 · L3/2 

RC = 3,7 · 22 
/2 · 2,0 = 3,7 kN 

↑ RC + RD = q0 · L3 

RD = RC = 3,7 kN 

 

Tvärkrafter 

 

Figur 14 

Kontroll av momentbärförmåga hos balk C – D 

Böjbrottkriteriet h = 195 mm 

σm = ME,d/W ≤ fm,d  

σm = 1,85 · 10
3 

/ (2,83 · 10
-4

) = 6,54 MPa 

 fm,d = 18,46 MPa 

σm ≤ fm,d OK! 

 

Provar med takås med h = 145 mm 

σm(145) = 1,85 · 10
3 · 6/0,045 · 0,145

3 
= 11,73 MPa 

σm ≤ fm,d OK! 

 

Kontroll av tvärkraftsförmågan 

Skjuvbrottskriteriet ger: 

τv = 1,5 · (vE,d /(b · kcr · h)) 

τv = 1,5 · (3,7 · 10
3
/0,045 · 0,67 · 0,195) = 0,94 MPa ≤ fv,d = 4,0 MPa 

 

Väljer h = 145 mm 

τv = 1,5 · (3,7 · 10
3
/0,045 · 0,67 · 0,145) = 1,27 MPa  ≤ fv,d = 4,0 MPa 

 

Kontroll av upplagstryck vid C och D 
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Brottkriterium för upplagstryck 

σc90 = RE,d / b · (45 mm) ≤ fc90, d · kc90 = 2,49 

 

σc90 = 3,7 · 10
3
/0,045 · 0,045 = 1,83 MPa vilket är mindre än  fc90, d  · kc90  dvs. OK! 

 

Beräkning av balkens (takåsens) nedböjning för de olika brukslasterna (egentyngd och snö) 

Om deformation orsakad av skjuvspänningar försummas fås: 

 

Figur 15 

wmax = 5 · q0 · L3
4 

/384 · EkI = 5 · 3,7 · 10
3 · 24 · 12 /384 · 12000/10

6 · 0,045 · 0,145
3
  

wmax = 5 · 3,7 · 10
3 · 24 · 12 /384 · 12000/10

6 · 0,045 · 0,145
3
  

wmax = 5,6 mm 

 

Omedelbar (initial) nedböjning 

- Egentyngd: wg,inst = (0,9/3,7) · 5,6 =  1,4 mm  

- Snölast:   ws,inst = (2,8/3,7) · 5,6 =  4,2 mm 

Total omedelbar nedböjning:    5,6 mm 

Krypfaktorer för egenvikt vid klimatklass 1 och C30-virke är kdef = 0,60 och den 

kvasipermanenta lastreduktionsfaktorn för aktuell last är ψ2 = 0,5 

Slutlig nedböjning av egenvikt  wg,fin = wg,inst(1+kdef) = 1,4 · 1,6 =   2,2 mm 

Slutlig nedböjning av snölast   ws,fin = ws,inst(1+ ψ2 · kdef) = 4,2 · 1,3 =  5,5 mm 

Total slutlig nedböjning:        7,7 mm 

Största tillåtna nedböjning av snölast: L/250 = 8 mm > 5,6 mm  OK! 

Största tillåtna nedböjning totalt:   L/150 = 13 mm > 7,7 mm OK! 
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2.2. Konstruktionsberäkning för takås A – H – J enl. Figur 4  

 

 

Figur 16 Golvåsen A – H – J betraktas som en fritt upplagd balk. Den dimensioneras för 

egentyngd och nyttig last. 

 

Dimensioneringsförutsättningar för golvås A-H-J 

Golvåsen består av trä av kvalitet konstruktionsvirke C30. Golvås med standardbredd, bås = 

45 mm. – Golvåsens höjdmått ska bestämmas. 

Av Figur 2 framgår att avståndet mellan golvåsar i bottenplan är 0,6 m och det gäller även 

golvåsar i övre plan. 

Karakteristiska mått i övrigt framgår av Figur16. 

I övrigt gäller: 

- Klimatklass 1 

- Säkerhetsklass 2  => γd = 0,91 

- Partialkoefficient   γM = 1,30 
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- Dimensionerande specifik lastvärden: 

- Egentyngd (golv + golvås)    ggå,k = 0,75 kN/m
2
 

- Nyttig last, lastkategori A (bostäder)   qg,k = 2,0 kN/m
2
 

 

- Lastvaraktighet 

- Egentyngd  Permanent 

- Nyttig last  Variabel, fri 

 

Karakteristiska laster på golvåsen för brottgränstillståndet vid en belastande bredd av 0,6m: 

- Egentyngd  Ggå,k = 0,6 · ggåk = 0,6 · 0,75 = 0,45 kN/m 

- Nyttig last  Qg,k = 0,6 · qg,k = 0,6 · 2,0 = 1,20 kN/m 

 

Total last på del H – J = 1,65 kN/m 

 

Prova konstruktionsvirke med höjdmått  hgå = 195 mm 

Detta ger: 

Igå,y = 2,78 · 10
-5

 m
4
 

Wgå,y = 2,83 · 10
-4

 m
3
 

 

Materialdata för konstriktionsvirke C30 framgår ovan i avsnitt 2.1 

 

Dimensionerande lasteffekter 

PH = RB/2 · cos36° = 11,05 · cos36° = 8,94/2 kN = 4,47 kN 

 

Fördelas på två åsar med c-avstånd 600 mm. (Takåsarnas c-avstånd är 1200 mm.) 

Qq,k = 1,2 kN/m 

Ggå,k = 0,45 kN/m 

 

Momentjämvikt kring J ger: -RA · 4 + PH · 1,6 + Ggå,k · 4
2
/2 + Qg,k · 1,6

2
/2 = 0 

RA = (4,47 · 1,6 + 0,45 · 8+1,2 · 1,28)/4 = 3,06 kN 

RB = 4,47 + 1,8 + 4,8 - 3,06 = 8,01 kN 
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Figur 17 

 

Balkens tvärkrafter: 

 

 

Maximal tvärkraft     VE,d = RJ = 8,01 kN 

Maximal stödreaktion (upplagskraft) RJ = 8,01 kN 

 

Balkens böjmoment: 

Mx = -0,825x
2
 + 1,47x + 7,27 

M = 0 för x = 2,4 m 

M(x=2,4) = 6,05 kN = ME,d 

 

Kontroll av momentbärförmågan 

Böjbrottkriteriet för h = 195 mm 

σm = ME,d/W ≤ fm,d  

σm = 6,05
 
/ (2,83 · 10

-4
) = 21,37 MPa 
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 fm,d = 18,46 Mpa 

σm > fm,d  dvs. inte OK! 

 

Provar hgå = 220 mm 

σm = 6,05
 
/ (0,045 · 0,22

2
) = 16,67 MPa 

fm,d = 18,46 

σm ≤ fm,d   OK!  Väljer h=220 mm 

Kontroll av tvärkraftsbärförmågan 

Skjuvbrottskriteriet ger: 

τv = 1,5 · (vE,d / (b · kcr · h)) 

τv = 1,5 · (8,01 · 10
3
/0,045 · 0,67 · 0,22) = 1,81MPa ≤ fv,d = 4,0 MPa 

 

Kontroll av upplagstryck vid J 

Brottkriterium för upplagstryck ger: 

σc90 = RE,d / b · (45 mm) ≤ fc90, d  · kc90 = 2,49 

σc90 = 8,01 · 10
3
/0,045 · 0,045 · 10

6
 = 3,95 MPa > 2,49 dvs. upplagsarean behöver ökas. 

2,49 · 8,01 · 10
3 

/ 0,045 · x => x = 0,072 m = 72 mm 

 

Beräkning av balkens (golvåsens) nedböjning 

Om deformation orsakad av skjuvspänningar försummas: 

 

wmax = 4,47 · 2,4
2
 · 1,6

2
/ 3 · 4 · EkI + 5 · 0,45 · 44

/384 · EkI + 5/16 · (1,2 · 1,8 · 4/6 · EkI)(1-

(0,8
2
/4

2
)-(1,6

2
/4

3
)) = 15,0 mm 

 

wg,inst = (1,5/7,2) · 15 = 3,0 mm 

 

wq,inst = 5,7/7,2  · 15 = 12,0 mm 
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Krypning ger: 

wg,fin = wg,inst (1+ kdef) = 3 · 1,6 =    4,8 mm 

wq,fin = 12 · 1,3 =    15,6 mm 

Total slutlig nedböjning:     20,4 mm 

 

Maximalt tillåten initial nedböjning:  L/250 = 4000/250 = 16 mm > 15,0 mm  OK! 

Maximalt tillåten slutlig nedböjning: L/150 = 4000/150 = 26 mm > 20,4 mm  OK! 

 

Sundsvall 2013-03-25 

 

Martin Olofsson 
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Expansionskärlets volym

Panna: 140 L

Radiatorer:  0,8 · (17300/100) = 138 L

Rören: 0,3 · 138 L = 41 L

Total vattenvolym:  V1 =140 +138 + 41 = 319 L

ΔV  = V 1 · (ρ 1/ρ 2 – 1) = 319 · (ρ 20/ρ 70 – 1)

ΔV  = 319 · (998,205/977,78 – 1) = 319 · (1,021 – 1) = 6,7 L

Tillkommer 1 % av 319 = 3,2 L

Expansionskärlets volym: 6,7 + 3,2 = 9,9 L

Tryckförhållanden

p 26 = ρ · g · 7,0 – ρ · g · 4,5 + Δp pump – 0,5Δp pump

= 998,2 · 9,81 · 7 - 985 · 9,81 · 4,5 + 0,5 · 8772

= 68546 – 43483 + 4386 = 29449 Pa

= 2,95 kPa = 0,3 bar

Δh  ≥ 0,7 · 8772/998,2 · 9,81 = 0,63 < 7,0 – 4,5 = 2,5

alltså OK!

Drivkraft p.g.a. självcirkulation

Vattnets densitet vid framledningstemperaturen: Θ f = 55 °C, ρ Θf = 992,21 kg/m
3

Vattnets densitet vid returledningstemperaturen: Θ r = 40 °C, ρ Θr = 985,68 kg/m3

Δp självcirk. = Δh · g · (ρ Θ f -ρ Θ r)

= 5,5 · 9,81(992,21 –985,68) = 352 Pa 

Liten inverkan, 352 Pa << pumptrycket 8772 Pa

Av pumpdiagrammet framgår att cirkulationen blir mycket liten vid värmesystem utan  

cirkulationspump. Detta gäller vindsplanet. I suterrängplanet blir drivkraften ännu mindre.
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INGÅNGSVÄRDEN TRYCKFÖRLUSTER

Engångsmotstånd, avgrening

Summa tryckförluster i 

delsträckan

Sträcka Längd, L Effekt, Ǭ Flöde, Ṁ Ansl nr Innerdia. Hastighet, ū ρ·ū² / 2 R R·L Ʃ ζ Ʃζ(ρ·ū²/2) Ū-gem ζ-gren

ζ-gren · (ρ·ū-

gem²/2)  

(Nr) (m) (W) (kg/s) DN (mm)  (m/s) (Pa) (Pa/m) (Pa) (Pa) (m/s) (Pa) (Pa) (Pa)

1 6 800 10 0,085 4 14 84 1273 
x)

5092 0,11 1 6 5098 5098

2 10 1600 15 0,11 6 16 160 0,16 1 13 173 5271

3 9 2400 15 0,16 13 31 279 0,21 1 22 301 5572

4 5 3200 15 22 52 260 0,15 1 11 271 5843

5 6 4000 20 0,15 11 20 120 0,17 1 14 134 5977

6 8 4800 20 0,17 14 25 200 6 84 0,35 1 61 261 6332

7 1 17300 0,206 
xx)

25 0,35 61 70 70 40 
o)

2440 2440 8772

8 1 800 10 0,085 4 14 14 26 104 0,11 1,5 9 127 +  Δp rv8 5098

9 1 800 10 0,085 4 14 14 26 104 0,16 1,5 20 138 +  Δp rv9 5271

10 2 800 10 0,085 4 14 28 26 104 0,21 1,5 33 165 +  Δp rv10 5572

11 2 800 10 0,085 4 14 28 26 104 0,15 1,5 17 149 +  Δp rv11 5843

12 1 800 10 0,085 4 14 28 26 104 0,17 1,5 22 154 +  Δp rv12 5977

13 7 900 10 0,095 4,5 17 1191134  
xxx)

5103 0,18 1 16 5238 5238

14 6 1800 10 0,18 16 51 306 0,16 1 13 319 5557

15 2 2700 15 0,16 13 33 66 0,21 1 22 88 5645

16 4 3600 15 0,21 22 51 204 0,16 1 13 217 5862

17 6 4500 20 0,16 13 21 126 0,2 1 20 146 6008

18 3 5400 20 0,2 20 32 96 0,22 1 24 120 6128

19 1 6300 20 0,22 24 40 40 0,35 1 61 101 6229

20 1 900 10 0,09 4 18 18 26 104 0,18 1,5 24 146 +  Δp rv20 5238

21 2 900 10 0,09 4 18 36 26 104 0,16 1,5 19 159 +  Δp rv21 5557

22 3 900 10 0,09 4 18 54 26 104 0,21 1,5 33 191 +  Δp rv22 5645

23 6 900 10 0,09 4 18 108 26 104 0,16 1,5 19 231 +  Δp rv23 5862

24 6 900 10 0,09 4 18 108 26 104 0,2 1,5 30 242 +  Δp rv24 6008

25 6 900 10 0,09 4 18 108 26 104 0,22 1,5 36 248 +  Δp rv24 6128

26 10 1000 10 0,11 6 22 220 856 
xxxx)

5136 0,13 1 8 5364 5364

27 10 2000 15 0,13 8 22 220 0,2 1 20 240 5604

28 10 3000 15 0,2 20 45 450 0,17 1 14 464 6068

Tryckfallet i stammarna exkl. stamstrypventiler

I 1 6300 25 0,13 8 12 12 5 40 0,35 1,5 92 6128 + 12 + 40 + 92 6272 +  Δp svI 8772

II 10 3000 20 0,11 6 11 110 5 30 0,35 1,5 92 5604 + 110 +30 92 5836 + Δp svII 6332

x) 
(ζ rad  + ζ rad,vent1 )· ρ·ū²  / 2 = 5000; (3,0 + ζ rad,vent1 ) · 4,0 = 5000; ζ rad,vent1 = 4988/4 = 1247; Ʃζ 1  = 2 · 1,5 + 1247 + 20 + 3 = 1273

Friktionsförlust i 

rörsträcka

Engångsmotstånd, 

allmänna

Summa 

tryckförluster, totalt 

MO_examensarb_SB_radiatorsystem_tryckfallsberäkn.xls
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xx)
 Ǭ  = Ṁ · c p · (Θ f -Θ r ) ; Ṁ = 17300/4200 · 20 = 0,206;  

o)
 Ʃζ 7  = 8 + 30 + 2 · 0,5 = 40; Ʃζ 8  = 2 · 1,5 + 20 + 3 = 26; Ʃζ 6  = 6 · 1,0 = 6

xxx) 
(ζ rad  + ζ rad,vent2 )· ρ·ū²  / 2 = 5000; (3,0 + ζ rad,vent2 ) · 4,5 = 5000; ζ rad,vent2 = 4986/4,5 = 1108; Ʃζ 13  = 2 · 1,5 + 1108 + 20 + 3 = 1134

xxxx) 
(ζ rad  + ζ rad,vent3 )· ρ·ū²  / 2 = 5000; (3,0 + ζ rad,vent3 ) · 6,0 = 5000; ζ rad,vent3 = 4988/6 = 830; Ʃζ 26  = 2 · 1,5 + 830 + 20 + 3 = 856

FÖRUTSÄTTNINGAR:

Antal våningsplan: 3

Antal stammar 1

Radiatoreffekter, nedre plan 900 W

Radiatoreffekter, mellanplan 800 W

Radiatoreffekter, övre plan 1000 W

Max. tryckfall i rörsystem 100 Pa/m

Max. flödeshatighet 0,5 m/s

Framledningstemperatur, Θ f 60 ̊°C

Returledningstemperatur, Θr 40 ̊°C

Engångsmotstånd:

ζ panna 8 Pa

ζ shunt 30

ζ radiator 3

ζ rad.vent (ö) 40

ζ rad.avst (ö) 20

ζ stamvent (ö) 10

ζ stamavst. (ö) 5

ζ böj (10-15) 1,5

ζ böj (20-25) 1

ζ böj (32-40) 0,5

Engångsmotstånd:

ζ div,rak 0,5

ζ div,avgr. 1

ζ sam,rak 0,5

ζ sam,avgr. 0,5

Värmemedium:

Vatten Densitet ρ 1000 kg/m
3

Förinställning: Radiatorventilen längst bort från pannan är inställd så att tryckfallet blir 5 kPa över den radiatorn med tillhörande radiatorventil, dvs. (ζ rad  + ζ rad,vent )· ρ·ū² / 2 = 5000 

T-rör, 

sammanlöpande, 

avgrening

T-rör, divergerande, 

genomgång

T-rör, divergerande, 

avgrening

T-rör, 

sammanlöpande, 

genomgång

MO_examensarb_SB_radiatorsystem_tryckfallsberäkn.xls











KTH, samhällsbyggnad 2012

AF101X, examensarbete

Martin Olofsson, 860214-7814

Tomt 5:17, Kiruna: Nybyggnad av småhus
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LUFTFLÖDEN
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Sida 1 av 1

Beräkningssteg 1 2 3

Area Tilluft Frånluft Tilluft Frånluft

(m²) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s)

Kök 
3)

8,1 25 24

Bad/tvätt 
3)

10,2 29 28

Hall 
1)

14,3

Vardagsrum 
1)

39,2

Hall + vard.rum 
1)

53,5 19 18

Sovrum 1 
2)

8,7 8 8

Sovrum 2 
2)

10,8 8 8

Sovrum 3 
2)

16,3 8 8

Allrum 
1)

31,1 11 10

Total 138,7 54 54 52 52

Steg 1 = 0,35*Area 49 L/s

Steg 2

Steg 3

1)
 > 0,35 L/s·m2

2)
 > 4,0 L/s·(sovplats)

3)
 > 10 L/s

Korrigering

54

52

MO_SB_ex_arb_6_vent_beräkn.xls
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NYBYGGNAD AV SMÅHUS 

HUVUDHANDLING 

 

VENTILATIONSSYSTEM 

TRYCK OCH STRYPNING I FRÅNLUFTSDON 

Tryckfallet i frånluftssträcka 1 är 9,5 Pa till den punkt där badrummets frånluftsdon ansluts. 

Tryckfallet i den resterande sträckan till den grenpunkt där spiskåpan ansluts är sedan 20,8 Pa. 

Tryckfallet i kanalen mellan den senare grenpunkten och spiskåpan behöver nu bestämmas. 

Den kanallängden är 8,0 m, dim.flöde är 50 L/s. Anslutningen är gjord för kanaldimension 

120 mm => v= 4,0 m/s. 

R = 1,8 Pa/m; 3 böjar med ζ = 0,37 i kanalen samt ett T-samlingsrör med ζ = 0 

Δpspiskåpekanal = 8 ·1,8 + 3 ·0,37 · (1,2 ·4,0
2
)/2 + 0 = 14,4 + 10,7 = 25,1 Pa 

Tryckfallet till spiskåpan är sålunda 25,1 – 20,8 = 4,3 större än till donet längst bort i 

badrummet. Spiskåpan får därför ställas in för att ge dimensionerande forcerat flöde 50 L/s 

vid 65 – 4,3 = 60,7 Pa. 

Köksdonet, 24 L/s; 74,5 Pa, ställs in på b= +5 

Undertrycket i aggregatet är Δp1 + Δp2 = 95,3 Pa 

Δp = k · Ṽ
2
 => k = Δp/Ṽ

2
 

k2 = 20,8/0,052
2
 = 7692 

k3 = (60,7+25,1)/0,050
2
 = 34320 

Om donet i köket stängs går hela flödet genom kanal 3 + kanal 2. 

Med antagande av oförändrat tryck i aggregatet blir flödet Ṽny. 

(k2 + k3) · Ṽny
2
 = Δpaggregat 

Ṽny = (95,3 /(7692 + 34320))
0,5

 m³/s = 0,0476 m³/s = 47,6 L/s 

Det forcerade flödet genom spiskåpan minskar sålunda med 50,0 – 47,6 = 2,4 L/s om övriga 

frånluftsdon stängs. 

******* 
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NYBYGGNAD AV SMÅHUS 

HUVUDHANDLING 

 

VENTILATIONSSYSTEM 

KONTROLL AV LUFTOMSÄTTNING MED SPÅRGASMÄT-

NING 

Vi räknar på utvädringsförlopp enligt avsnitt 14.1.2 i kompendiet. 

(K-KJ)/(K0-KJ) = e
-n·t

 

n = antal luftomsättningar 

K = koncentration efter tiden t 

K0 = koncentration vid t = 0 

KJ = jämviktskoncentration = 0 om ingen spårgas finns i uteluften 

a) 

Bostadens volym: 138,7 · 2,4 = 332,9 m³  

Grundflöde: 52 L/s = 187,2 m³/h 

Luftomsättning: 187,2/332,9 = 56 oms/timme 

K0 = 80 ppm; KJ = 0; K = 20 ppm → (20-0)/(80-0) = e
-n·t

 

20/80 = e
-n·t

; ln 0,25 = -n·t; t = -ln 0,25/n 

t = -ln 0,25/0,56 = 2,5 timmar = 2 timmar och 30 minuter 

b) 

n = -ln 0,25/t; t = 220 min = 3,67 timmar 

n = - ln 0,25/3,67 = 0,38 oms/timme 

******* 
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Sida 1 av 1

INGÅNGSVÄRDEN TRYCKFÖRLUSTER

Engångsmotstånd, avgrening

Kanalstr. Längd, L Flöde, V Storlek Innerdia. Hastighet, ū ρ·ū² / 2 R R·L Ʃ ζ Ʃζ(ρ·ū²/2) Ū-gem ζ-gren

ζ-gren · (ρ·ū-

gem²/2) 

(m) (L/s) (mm)  (m/s) (Pa) (Pa/m) (Pa) (Pa) (m/s) (Pa) (Pa) (Pa)

1 2,5 18 10 2,2 2,9 0,8 2,0 Tilluftsdon 30 3,4 1,65 11,4 43,4 43,4

2 5,7 26 10 3,4 6,9 1,8 10,3 - - 4,3 1,45 16,1 26,4 69,8

3 5,5 34 10 4,3 11,1 2,8 15,4 0,39 4,3 4,2 0,02 0,2 19,9 89,7

13

3,8

5 2,0 52 12 4,2 10,6 2,0 4,0 10 106 - - - 110,0 220,5

1 3,5 24 10 3,0 5,4 1,5 5,3 Frånluftsdon 65 4,2 0,4 4,2 74,5 74,5

13

3,8

3 2,5 52 12 4,2 10,6 2,0 5,0 10 106 - - - 111,0 206,3

Friktionsförlust i 

kanalsträcka

Engångsmotstånd, 

allmänna

Summa 

tryckförluster, 

totalt 

TILLUFTSSYSTEM

AGGREGAT

10,6 2,0 4,0

Dämpare 

Krök=0,36 

Summa 

tryckförluster i 

delsträckan

AGGREGAT

Swgon CASA W80; Disponibelt tryck är 206 Pa vid flöde av 52 L/s ger effekten 0,100 kW vid 82 %

4 2,0 52 12 4,2

2 2,0 52 12

Swgon CASA W80; Disponibelt tryck är 221 Pa vid flöde av 52 L/s ger effekten 0,150 kW vid 94 %

-

- - - 20,8 110,5

- - 20,8 95,3

FRÅNLUFTSSYSTEM

4,2 10,6 2,0 4,0

Dämpare 

Krök=0,36 

MO_SB_ex_arb_6_vent_tryckfallsber.xls
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NYBYGGNAD AV SMÅHUS 

HUVUDHANDLING 

SANITETSINSTALLATIONER 

DIMENSIONERING 

1. Dimensionering av tappvatteninstallationer 

1.1. Kallvattenledningar (KV) 

Numreringen av kallvattenledningarna (KV) i badrummet i bottenplanet framgår av Figur 1, 

där de är ritade med streckad linje i blått. 

 

Figur 1 

Numreringen av kallvattenledningarna i suterrängplanet framgår av Figur 2, där de är ritade 

med streckad linje i blått. 
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Figur 2 

För inkommande servisledning – nr 25 – har polyetenrör (PEM) valts medan för alla fördel-

nings- och kopplingsledningar inne i byggnaden har kopparrör valts. Trycket vid anslutningen 

mellan servisledningen och vattenmätaren vid ledning nr 24 förutsätts vara minst 500 kPa. 
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Tabell 1: Ledningsnummer med tillhörande tappställen och normflöden för kallvattenledning-

ar (KV) 

Ledn

. nr 

Tappställe och normflöde 

(L/s) 
Ledningstyp 

Dim. enl. 

anvisn. f. 

kopplings-

ledn. (mm) 

Dim. enl. an-

visn. f. fördel-

ningsledn. 

(mm) 

Justerad dim. 

p.g.a. kopplings-

ledn.> fördel-

ningsledning 

(mm) 

1 (tvättställ) 0,2 Koppling 15 x 1   

2 (WC) 0,1  Koppling 12 x 1   

3 (dusch) 0,2 Koppling 15 x 1   

4 (tvättmaskin) 0,2 Koppling 15 x 1   

5 (badkar) 0,3 Koppling 15 x 1   

6 (vattenutkastare) 0,2  Koppling 15 x 1   

7 (WC) 0,1  Koppling 12 x 1   

8 (dusch) 0,2 Koppling 15 x 1   

9 (tvättställ) 0,2 Koppling 15 x 1   

10 (vattenutkastare) 0,2  Koppling 15 x 1   

11 (tappventil) 0,2  Koppling 15 x 1   

12 (utslagsback) 0,2  Koppling 15 x 1   

13 
(diskbänk, inkl. diskmaskin) 

0,2  
Koppling 15 x 1   

14 (vattenutkastare) 0,2  Koppling 15 x 1   

15 0,2+0,1= 0,3 Fördelning - 15 x 1 18 x 1 

16 0,2+0,1+0,2 = 0,5 Fördelning - 15 x 1 18 x 1 

17 0,2+0,3 = 0,5 Fördelning - 15 x 1 18 x 1 

18 
0,2+0,1+0,2+0,2+0,3 = 

1,0 
Fördelning - 22 x 1  

19 
0,2+0,1+0,2+0,2+0,3+0,

2 = 1,2 
Fördelning - 22 x 1  

20 1,2+0,1+0,2 = 1,5 Fördelning - 22 x 1  

21 0,2+0,2 = 0,4 Fördelning - 15 x 1 18 x 1 

22 1,5+0,4+0,2 = 2,1 Fördelning - 28 x 1,2 *) 22 x 1 

23 2,1+0,2 = 2,3 Fördelning - 28 x 1,2 *) 22 x 1 

24 2,3+0,2 = 2,5 Fördelning - 28 x 1,2 *) 22 x 1 

25 2,5 
Servisled-

ning 
- Se nedan  

 

*) För enfamiljshus (villa) gäller enligt anvisningar att summa normflöde för tappvatten sätts 

till 1,6 L/s, som således är det dimensionerande flödet för tappkallvatten och motsvarande 

sannolikt flöde för tappkallvatten är 0,6 L/s enligt diagram i dimensioneringsanvisningarna. 
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1.2. Varmvattenledningar (VV) 

Numreringen av varmvattenledningarna (VV) i badrummet i bottenplanet framgår av Figur 1, 

där de ritade med streckad linje i orange. Varmvattenledningarna i suterrängplanet framgår av 

Figur 2, där de är ritade med streckad linje i orange. 

Följande tappställen saknar anslutning för tappvarmvatten (VV): 

- WC, 2 st.   2 x 0,1 =  0,2 L/s 

- Tvättmaskin      0,2 

- Tappventil (vattenutkastare)  4 x 0,2  0,8 

- Totalt:      1,2 L/s 

Summa normflöde för tappvarmvatten blir då: 2,5 – 1,2 = 1,3 L/s resulterande i ett sannolikt 

flöde av 0,5 L/s enligt diagram i dimensioneringsanvisningarna. 

För ledningarna för tappvarmvatten (VV-ledningarna) väljs samma dimensioner som för KV-

ledningarna för motsvarande tappställen enligt Tabell 1 ovan. 

1.3. Servisledning för vatten (V-ledning) 

Totalt dimensionerande tappvattenflöde för kall- och varmvatten är: 1,6 + 1,2 = 2,8 L/s resul-

terande i ett totalt sannolikt flöde av 0,6 L/s enligt diagram i dimensioneringsanvisningarna. 

Servisledningen för vatten (V-ledning) från förbindelsepunkten med det kommunala vatten-

ledningsnätet dimensioneras för det sannolika flödet 0,6 L/s och en flödeshastighet av 1,5 – 

2,0 m/s. Prova med PEM-rör med dimension 25 x 2,3, dvs. med innerdiametern (25 – (2,3 + 

2,3)) 20,4 mm.  

Nomogrammet i anvisningarna ger hastigheten 1,8 m/s, dvs. < 2,0 m/s – OK!  

Friktionstryckfallet blir 2 000 Pa/m.  

Servisledningen är 58 meter och ligger på det frostfria djupet (Kiruna, jordart = silt) 4,0 m. 

Av dessa 58 meter är 53 meter utanför byggnaden och 5 meter den vertikala delen från frost-

fritt djup upp till anslutningen vid vattenmätaren. På sträckan förekommer två böjar (1 x 60° 
och 1 x 90°) och en servisventil vid tomtgränsen. Friktionsförlusterna för dessa delar motsva-

rar ca 1,5 meter (0,4 + 0,6 + 0,5 m) rörlängd. Den totala rörlängden för friktionsförlustberäk-

ning är 58 + 1,5 dvs. ca 60 meter. Det innebär att tryckfallet blir: 2 kPa/m · 60 m = 120 kPa. 

För att kunna uppnå 500 kPa vid vattenmätaren behöver således trycket vid förbindelsepunk-

ten  med det kommunala nätet (tomtgränsen) vara minst 620 kPa.  

Läggningsdjup 

I Kiruna är det frostfria djupet 4,0 meter. I detta fall antas att vattenledningen läggs i silt-jord 

där korrektionsfaktorn är 1,0. Det korrigerade frostfria djupet är således 4,0 meter.  

Den servisledning som läggs närmast markytan är vattenledningen och dess läggningsdjup 

ska därför vara minst 4,0 meter om ledningen anläggs utan att använda värmeisolerande 

material över ledningen. 

Vid sidan om vattenledningen och djupare läggs servisledningarna för dagvatten resp. spill-

vatten.  
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2. Dimensionering av spillvatteninstallationer 

2.1. Spillvattenledningar inomhus 

Numreringen av spillvattenledningarna i badrummet i bottenplanet framgår av Figur 3, där de 

är ritade med streckad linje i rött. Spillvattenledningarna i suterrängplanet framgår av Figur 4, 

där de är ritade med streckad linje i rött. 

 

 

 

Figur 3 
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Figur 4 
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Tabell 2: Ledningsnummer med tillhörande avloppsenheter och normflöden för spillvatten-

ledningar (S-ledningar). 

Ledn

. nr 

Avloppsenhet och 

normflöde (L/s) 
Ledningstyp 

Dim. enl. 

anvisning 

(mm) 

Anvisningar 
Ledn.fall 

(‰) 
Kommentar 

1 Tvättställ 0,6 Anslutning (40) 50 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

2 WC 1.8  Anslutning 100 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

3 
Dusch = golvbrunn 

1,5 
Anslutning 75 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

4 Tvättmaskin 0,6 Anslutning (40) 50 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

5 Badkar 0,9 Anslutning 50 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

6 
Dusch = golvbrunn 

1,5  
Anslutning 75 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

7 WC 1,8  Anslutning 100 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

8 Golvbrunn 1,5 Anslutning 75 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

9 Tvättställ 0,6 Anslutning (40) 50 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

10 Utslagsback 1,8  Anslutning 100 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

11 Golvbrunn 1,5  Anslutning 75 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

12 
Diskbänk, inkl. disk-

maskin 0,6   
Anslutning (40) 50 Bil. 2, tab. 2 ≈ 10  

13 0,6+1,8 = 2,4  Samling (75) 100 Bil. 2, tab. 3 ≈ 10 WC → 100  

14 2,4 +1,5 = 3,9  Samling 100 Bil. 2, tab. 3 ≈ 10 WC → 100 

15 3,9+0,6+0,9 = 5,4 Samling 100 Bil. 2, tab. 3 Vertikal WC → 100 

16 5,4+1,5 = 6,9 Samling 100 Bil. 2, diagr. 1 ≈ 10 
sannolikt = 1,4 

L/s 

17 6,9+1,8 = 8,7 Samling 100 Bil. 2, diagr. 1 ≈ 10 
sannolikt = 1,6 

L/s 

18 8,7+1,5 = 10,2 Samling 100 Bil. 2, diagr. 1 ≈ 10 
sannolikt = 1,7 

L/s 

19 10,2+0,6 = 10,8 Samling 100 Bil. 2, diagr. 1 ≈ 10 
sannolikt = 1,8 

L/s 

20 10,8+1,8 = 12,6 Samling 100 Bil. 2, diagr. 1 ≈ 10 
sannolikt = 1,9 

L/s 

21 12,6+1,5 = 14,1 Samling 100 Bil. 2, diagr. 1 ≈ 10 
sannolikt = 2,0 

L/s 

22 14,1+0,6 = 14,7 Samling 100 Bil. 2, diagr. 1 Vertikal 
sannolikt = 2,0 

L/s 

23 14,7 Servisledning - Se nedan  
sannolikt = 2,0 

L/s 

 

För spillvattenledningens luftningsledning som är en fortsättning vertikalt på ledning nr 15 

upp genom yttertaket. För luftningsledning på platser med en dimensionerande utetemperatur 

(DUT) som är kallare än –18 °C gäller en minsta diameter av 100 mm. 
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2.2. Servisledning för spillvatten (S-ledning) 

För det sannolika spillvattenflödet 2,0 liter per sekund fås ur diagram 1 i dimensioneringsan-

visningarna (Bilaga 1) att ett rör med innerdiametern 95 mm räcker, men för spillvattensystem 

med vattenklosett (WC) fordras 100 mm.  

Välj markavloppsrör av PVC där det finns standardrör med dimensionen 110 x 4,0 mm, 

dvs. innerdiametern är 102 mm.  

Enligt diagram 1 är minsta tillåtna ledningsfall 10 ‰ för ledning med diametern 100 mm. Av 

ritning M-30.1-101 framgår att marklutningen längs servisledningen från husvägg till förbin-

delsepunkten (tomtgränsen) med den kommunala spillvattenledningen är minst 70 ‰. – Den 

lutningen ger en kapacitet av ca 6,5 L/s för en ledning med innerdiametern 100 mm. 

3. Dimensionering av dagvattenledningar 

För dimensioneringen av dagvattensystemet gäller följande: 

- Yttertakets area      170 m
2
  

- Tomtmark bestående av stenmjöl (0-8 mm)    200 m
2
  

- Tomtmark där regnvatten behöver samlas och ledas till dagvattensystemet 600 m
2
  

För en tomt mindre än en hektar (10 000 m
2
) gäller: 

q = is · (Y1 · A1 + Y2 · A2 + Y3 · A3 + …), där: 

q = sannolikt regnvattenflöde, L/s 

is = sannolik regnintensitet = 0,013 L/s · m2
 (gäller för hela landet) 

A = area, m
2
 

Y = koefficient för olika typer av ytor 

För dimensioneringen av dagvattensystemet gäller följande koefficienter, Y: 

- Yttertak      1,0  

- Tomtmark bestående av stenmjöl (0-8 mm)    1,0  

- Tomtmark där regnvatten behöver samlas och ledas till dagvattensystemet 0,3  

q = 0,013 · ((170 + 200) · 1,0 + 600 · 0,3) = 7,2 L/s  

Ur diagram 2 i dimensioneringsanvisningarna (Bilaga 1) fås att innerdiametern behöver vara 

minst 110 mm.   

Välj markavloppsrör av PVC där det finns standardrör med dimensionen 160 x 5,7 mm, 

dvs. innerdiametern är 148,6 mm. Standardrör med dimensionen 110 x 4,0 mm har otillräck-

lig kapacitet (5,5 L/s).   

Av diagram 2 fås att vid minimilutningen 8 ‰ har standardröret 160 x 5,7 mm en kapacitet av 

14 L/s. Av avsnitt 2.2 ovan framgår att den tillgängliga marklutningen är minst 70 ‰. Den 

lutningen ger en kapacitet av ca 45 L/s för en ledning med innerdiametern 150 mm. 

 

******* 
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1 Sammanfattning 
Denna uppsats går igenom solenergi och vilka användningsområden den har. Den är också en 
vägledning för i valet av solfångare för det småhus som jag har ritat för examensarbetet.  

Solenergi är en förnybar energikälla från solens ljus. Energin kan utnyttjas för att både produ-
cera värme och elektricitet genom solfångare och solceller. Några fördelar med solenergi är att 
det är helt gratis att utvinna, nästan helt miljövänligt och i det närmaste underhållsfritt. Nack-
delar är att tekniken är dyr, inte täcker hela energibehovet och tar lång tid tills det lönar sig. 
Solvärme utvinns genom en solfångare, oftast en plan solfångare eller en vakuumisolerad sol-
fångare och solelektricitet utvinns vanligen genom solceller men även med hjälp av termiska 
processer. Det finns olika typer av solceller där kristallina kiselsolceller är de vanligast före-
kommande.  

Eftersom jag vill ha en solfångare som ska täcka en stor del av uppvärmningen för varmvatt-
net under sommarhalvåret har jag i huvudsak valt ut större modeller som jag jämfört med 
varandra. Jag bestämde mig för GJ140D.5 från Sunmark A/S eftersom den är mest prisvärd i 
förhållande till verkningsgrad.  

 

In English: 

This paper goes through solar energy and what uses it has. It is also a guide in the choice of solar collectors for 

the real estate that I have drawn for the thesis work. 

Solar energy is a renewable source of energy from the Sun's light. Energy can be used to produce both heat and 

electricity through solar collectors and solar cells. Some of the benefits of solar energy is that it is completely free 

to extract, environmentally friendly and virtually maintenance-free. Disadvantages are that the technology is 

expensive, does not cover the entire energy needs and takes a long time until it pays. Solar heat is extracted 

through a solar collector, usually a flat solar collectors or vacuum isolated solar collectors. Solar electricity is 

extracted usually by photovoltaic cells but also with the help of thermal processes. There are different types of 

solar cells in which crystalline silicon solar cells are the most common. 

Because I want a solar collector to cover a large part of the heating for hot water throughout the summer, I have 

mainly singled out more models that I compared with each other. I decided to choose GJ140D.5 by Sun-
mark A/S because it is the most affordable in relation to efficiency. 

 

2 Inledning 
Eftersom tomten för småhuset i mitt examensarbete ligger lämpligt till för att använda sol-
fångare och eftersom jag är intresserad av att lära mig hur solenergi fungerar, valde jag att för-
djupa mig inom detta. Dessutom är energiförsörjningen ett av framtidens största problem och 
som visar sig bl.a. i mycket stora prisökningar på olja, en resurs som inom en relativt snar 
framtid tar slut. Spontant tycker jag att solenergi borde gå att utnyttja bättre än vad den gör 
idag. 
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3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en allmän uppfattning om hur solenergitekniken fungerar 
och vilka användningsområden som finns samt att ge mig vägledning i valet av solfångare för 
det småhus som jag har ritat för examensarbetet.  

 

4 Metod 
Denna uppsats redovisar resultaten av litteraturstudier om hur solenergitekniken, i form av 
solfångare och solceller, fungerar. Uppsatsen innehåller även lite om klimatsmarta hus och öv-
rig solenergi. Informationen har tagits från huvudsakligen fem olika källor. 

  

5 Teori 
Ljuset från solsimulatorn är parallell och är riktat mot solfångaren. Det innebär att den diffusa 
(Id) och markreflekterade (Ig) instrålningen kan sättas till 0 och att I = Ib. En ekvation för 
energiutbytet från solfångaren kan då skrivas.  

 
Q/A = F’(τα)nKb(θ)Ib - F’UΔT (2.1)  

 
Där F’(τα)n är den optiska verkningsgraden och F’U temperaturberoendet för solfångaren. 
Det är dessa parametrar som skall bestämmas.  
 
Kb(θ) är infallsvinkelberoendet för solfångaren och är  

Kb(θ) = 1-|b0|(1/cos(θ)-1) för θ ≤ 60o (2.2)  
 
Temperaturskillnaden ΔT bestäms genom  
 
ΔT= Tm-Ta  

 
Tm=(Tin+Tut)/2  
 
Q = Solfångarens effekt W  

Ib = Solsimulatorns intensitet W/m2  

A = Solfångarens area  

Tm = värmebärarens medeltemperatur oC  

Ta = omgivande lufttemperatur oC  

Tin = inloppstemperaturen hos värmebäraren oC  

Tut = utloppstemperaturen hos värmebäraren oC  
 
Solfångarutbytet bestäms genom formeln:  
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Q = Vf *ρ*Cp*(Tut-Tin) (2.3)  
 
Vf = volymflödet  
ρ = densiteten för värmebäraren (i detta fall vatten)  
Cp= specifika värmekapaciteten för värmebäraren (temperaturberoende)  
 

Verkningsgraden för solfångaren kan då beräknas genom.  
 
η = Q/(IbA)= F’(τα)nKb(θ) - F’UΔT/ Ib 

  

6 Solenergi 

6.1 Allmänt om solenergi 

Solenergi är en förnybar energikälla från solens ljus. Den kan utnyttjas direkt via flera typer av 

tekniker för att producera värme och elektricitet. 

Solenergi klassas som miljövänlig då den inte ger 

några utsläpp under drift. Den kan omvandlas till 

värme med en solfångare och till elenergi genom 

solceller. Solenergi är inte likt kol, olja och andra 

bränslen en sinande energiresurs och den bidrar 

varken till försurning, global uppvärmning eller 

ozonskiktets nedbrytning. Den är ursprunget till 

biobränsle, vattenkraft, vindkraft samt till viss del 

geotermisk energi och står för den största delen 

av el- och värmeproduktionen på jorden, undan-

taget kärnkraft och tidvattenkraft.  

Mängden strålning som når olika platser på jorden varierar. När solen står som högst (i zenit) 

och det är molnfritt kan instrålningen på en horisontell yta vara ca 1300 watt/m
2
 vilket är den 

högsta möjliga instrålningen mot jordytan om solljuset inte koncentreras. Strålningen blir 

mindre om solen inte befinner sig i zenit eftersom solstrålarna då behöver passera en längre 

sträcka genom jordens atmosfär.  

Från Wikipedia: 

Solens effekt: 4·1026 W varav 1,7·1017 W når jorden 

Årlig genomsnittseffekt (solens avstånd till jorden):  1350 W/m² (kallas solarkonstanten) 

Det här innebär att varje timme strömmar lika mycket energi från solen in, som vi människor gör av med på 

ett helt år. Den genomsnittliga energin som jorden tar emot är betydligt lägre, 342 W/m², eftersom bara halva 

jorden nås av solljus vid varje givet tillfälle. Av solinstrålningen som träffar jordens atmosfär reflekteras 22,5 

% direkt av atmosfären och moln, 19,5 % absorberas här och den återstående delen (58 %), når jordytan, 

där 9 % reflekteras ut igen. I snitt absorberas 49 % eller 168 W/m² av solenergin vid jordytan, för att se-

1. 
Illustration: Solceller under en solig dag 
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nare stråla ut som svartkroppsstrålning. Detta värde varierar mycket beroende på latitud och klimat. ” 

[Källa: Wikipedia]   

Det finns två sätt att ta till vara på solenergi – aktivt och passivt. 

Passiv solvärme kan t ex. vara att bygga hus i soliga lägen. Detta kan minska uppvärmningsbe-

hovet med upp till en tredjedel. Aktivt kan solenergin utnyttjas med hjälp av solfångare eller 

solceller. Dessa omvandlar solenergin till värme respektive elektricitet. 

Solenergi för elproduktion kan i sin tur också tillvaratas på två olika sätt. Med termisk sole-
nergi får solstrålarna koncentreras mot ett rör fyllt med vätska, t ex. olja, som av solvärme het-

tas upp till ca 400 oC. Ett sätt att koncentrera solstrålar är att placera speglar i U-form runt det 
vätskefyllda röret. Speglarna placeras i sådant läge att de alltid är i rätt vinkel i förhållande till 
solinstrålningen. Via en värmeväxlare överförs sedan värmen till vattenånga. Denna ånga leds 
till en ångturbin som driver en generator som i sin tur genererar el. Med solceller tillverkas 
elektriciteten direkt. Mer om solceller längre fram. 

Solfångare genererar momentant upp till 700 W värmeeffekt per kvm och från 200 till 700 

kWh värme per kvm och år och beroende på typ av system. Solceller genererar momentant 

upp till 150 W eleffekt per kvm och från 50 till 150 kWh elenergi per kvm och år beroende på 

typ av system. 

Den tekniska utvecklingen för solenergi går snabbt framåt och såväl solfångare som solceller 

är betydligt billigare och effektivare idag än för 5-10 år sedan. Trots det räcker den inte själv 

till att tillgodose el- och varmvatten till ett hus utan måste kompletteras med någon annan 

energikälla. Eftersom priserna på nuvarande energisystem sakta men säkert stiger blir det allt 

lättare för solenergin att konkurrera. Miljöförstörelse och global uppvärmning (växthuseffek-

ten) gör också att mänskligheten snart kommer tvingas att satsa på den. En vision är att 

mänskligheten i framtiden själv ska kunna utnyttja solenergin för sitt eget energibehov.  

 

För- och nackdelar med solenergi  

Fördelar: 
- Miljövänlig 
- Gratis (ingen äger solstrålarna) 
- Nästan inget underhåll 
- Beroendet av att importera bränsle minskar. 

 
Nackdelar: 

- Klarar inte hela energibehovet 
- Tar lång tid tills det lönar sig 
- Tekniken är dyr både att tillverka och installera. 
- Svårt att lagra stora mängder. 

 
[Källa: Abb, KTH, Svensk Solenergi, Wikipedia] 
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6.2 Solvärme  

6.2.1 Allmänt om solvärme 

Solvärme innebär att solenergi används för utvinna värme. Den kan användas till att hetta upp 

vatten för uppvärmning och tappvattenproduktion i hus och det vanligaste produktionssättet 

är genom solfångare. Solvärme kan kombineras med biobränslen, där solvärmen kan stå för 

värmeförsörjningen på sommaren då biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad. Denna 

kombination kan ge nästan 100 % förnybar värmeförsörjning. 

 

6.2.2 Solfångare 

En solfångare tar emot solstrålar och omvandlar energin i solinstrålningen till värme. Den kan 

utnyttjas för att värma upp varmvatten och pooler men även för att värma upp hus. Värmen 

överförs direkt eller via värmeväxlare till ett värmesystem. En solfångare fungerar alla tider på 

året så länge solen är uppe (även under molniga dagar) då det är solljuset som ger energin. För 

maximal effekt bör solfångarna vara vända åt söder och luta cirka 40° i förhållande till marken 

vilket gör att ett tak är den mest lämpade platsen för montering av solfångare. Det finns både 

externa och takintegrerade solfångare men de kan också placeras i s.k. solfångarfält som kan ge 

30 gånger mer energi än energiskog på samma yta. Värmelagret i en liten solfångaranläggning 

är ofta en ackumulatortank. I en stor solfångaranläggning kan det både finnas korttidslager 

eller ett säsongslager. För att få installera solfångare kan det i vissa kommuner krävas bygglov.  

Olika typer av solfångare 

Solfångare finns i många olika utföranden och kan i sin allra enklaste form vara en vanlig, svart 

slang som läggs t ex. i utepoolen. Det finns andra solfångare som har bättre isoleringsförmåga 

men en svartmålad slang ger ändå mer effekt än vad man kan tro.  

Plan solfångare 

Den vanligaste typen av solfångare är 

en plan solfångare. I en sådan ström-

mar det någon form av värmebärande 

vätska (se bild). Inkommande solstrålar 

passerar genom glaset (vilket förhindrar 

värmeavgivningen) och träffar en ab-

sorbatormatta, som omvandlar solstrå-

larna till värme. Absorbatormattan är 

ofta en ultraljudssvetsad svartmålad 

metallyta av koppar eller aluminium. På 

denna metallyta är rör fastsatta och i 

dessa cirkulerar en värmebärare, ofta 

vatten och glykol. Värmen skickas vidare till en ackumulatortank som fungerar som ett värme-

lager och kan kopplas ihop med husets element eller användas till att värma tappvatten. Det 

värms upp i två värmeväxlare eller en utvändig plattvärmeväxlare. Befintliga värmesystem som 

t.ex. en olje- eller elpanna kan samverka med solfångaren genom att sammankopplas med ack-

umulatortanken och ge ett värmetillskott om solljuset inte räcker till. Solfångaren kan bli effek-

2. Illustration: Genomskärning av solfångare 

folkeb
Sticky Note
Var kommer illustrationen ifrån?
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tivare om man också använder reflektorer som samlar ljuset. En plan solfångare påverkas inte 

av varken dagg, snö eller frost eftersom det avdunstar snabbt då glaset värms upp underifrån.  

Solfångare med vakuumrör 

En annan typ av solfångare är en vakuumrörssolfångare som består av ett antal vakuumisole-

rade rör som är utformade på samma sätt som en termos. Rören bildar ett vakuum som isole-

rar värmen och denna teknik är effektivare än plana solfångare eftersom vakuum förhindrar 

konvektionsförluster i större utsträckning än vanlig isolering. En solfångare med vakuumrör 

passar därför bättre för områden där temperaturskillnaderna är stora. En annan fördel är att 

varje rör är en sluten krets vilket gör att om ett rör skulle gå sönder så behöver inte systemet 

tappas ur eller tas ur drift eftersom röret enkelt kan bytas ut. En nackdel är att de dels är dy-

rare att tillverka men framförallt har lägre optiskt verkningsgrad än plana solfångare. En vaku-

umsolfångare reflekterar betydligt mindre solljus än en plan solfångare när solljus faller in från 

sidan då vakuumrören absorberar från alla vinklar. I övrigt liknar vakuumrörssolfångare en 

plan solfångare.  

För vakuumrörssolfångare med värmerör finns det flänsar inuti vakuumröret i värmeledande 

material som leder in värmen till värmeröret (en s.k. "heat-pipe"). 

Eftersom det är vakuum i värmeröret förångas vattenglykolblandningen vid en temperatur av 

40-50 °C. Ångan stiger till toppen där värmen överförs till samlingsröret samtidigt som toppen 

på värmeröret kyls av och rinner tillbaka. En solfångare med vakuumvärmerör måste därför 

monteras lutande.  

I en vakuumsolfångare med U-rör strömmar ett flytande medium (glykolblandning) ner i va-

kuumröret som vänder i en U-form. Böjda aluminiumflänsar överför värmen från den absor-

berande ytan in till värmemediet. Utformningen på flänsarna påverkar värmeöverföringen 

mycket och därigenom den optiska verkningsgraden för solfångaren. Detta gäller för både U-

rör och värmerör med rund absorbator. En plan solfångares årsutbyte ligger på omkring 300-

550 kWh/m²  och en vakuumsolfångare ger 450-775 kWh/m² . Däremot är en plan solfångare 

billigare. 

 
Isolering och lagring av solvärme 
 
Det är svårt att spara värmeöverskottet från den varma delen av året till vintern, då behovet är 
som störst, men principen för lagring är enkel. Sparad överskottsvärme från sommarhalvåret 
förs till ett lagringsmedium i marken, för att sedan kunna användas vid behov. Ett sätt är att 
lagra värmeenergin i välisolerade magasin och ett annat alternativ är att solfångarna kan arbeta 
mot ett bergvärmehål. Det finns flera olika lagringsmetoder bl.a. vattentankar, bergrum och 
slang i lera. Verkningsgraden hos alla typer av solfångare minskar ju större skillnad det är mel-
lan omgivning och solfångare. Hur verkningsgraden avtar beror delvis på solfångarens isole-
ringsförmåga. Vakuumrörssolfångare har den bästa isoleringsförmågan vilket gör att verk-
ningsgraden blir ungefär densamma som för en plan solfångare trots att den belysta ytan är 
mindre. Det här innebär dock att vakuumröret är kallt på ytan och därmed inte tål frost, dagg 
eller snö på samma sätt som en plan solfångare.  
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Det finns även i många varmare länder, varmvattenberedaren som består av en solfångare an-
sluten till en vattentank. Vattnet cirkulerar av sig självt genom att varmt vatten stiger och det 
kalla vattnet som är tyngre, trycker på underifrån. Det kalla vattnet från vattentanken värms 
upp när det passerar solfångaren. 

 

6.2.3 Övrigt 

Soldestillering 

Utöver att producera värme kan solfångare fungera som redskap för att avsalta vatten eller för 
utvinning av salt. Det första sättet går att göra med hjälp av soldestillering och är en av de bil-
ligaste metoderna för att framställa färskvatten eftersom kostnaderna för energin bortfaller. 
Rent dricksvatten kan utvinnas även från salt- eller avloppsvatten och kvar i destillatorn stan-
nar såväl salt och smuts som mineraler och smakämnen. Soldestillering kan vara en av nyck-
larna för att lösa vattenbristen i många varma delar av världen med extrem torka och hetta. 
Tyvärr är metoden än så länge för ineffektiv att användas i större skala. 
 
Att utvinna salt genom soldestillering är ännu enklare. Saltvattnet leds in i olika dammar där 
det får avdunsta med hjälp av solens värme. Efter avdunstningen återstår endast rent salt. 
 

P-märkta solfångare 

P-märkning innebär att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet. P-märkningssystemet 
har etablerats av Statens provningsanstalt för att tillgodose ett behov hos tillverkare att på ett 
opartiskt sätt få sina produkters egenskaper redovisade. För köpare, bidragsgivande myndig-
heter och tillverkare medför P-märket en förvissning om att produkten uppfyller angivna krav 
vad gäller funktion, hållbarhet m m. P-märkta produkter kontrolleras löpande vid tillverkning-
en vilket övervakas genom stickprov av SP. 

SP har utfört P-märkning av solfångare sedan 1990. Sedan 2001 har reglerna reviderats för att 
stämma överens med europastandarden. Proverna inkluderar test för täthet mot regn, vind- 
och snölastprov, bestämning av termisk prestanda, materialprovning, exponeringstest, stagnat-
ionsprov samt granskning av dokument (vilket inkluderar ritningsunderlag, materialspecifikat-
ioner, installationsanvisningar samt drift- och skötelsinstruktioner på svenska). 

 

Källa: [ABB,  Aquasol, KTH, SP, Svensk Solenergi, Echotech, Wikipedia] 

 

6.3 Solel 

6.3.1 Allmänt om solel 

Solel är solenergiproducerad elektricitet vilket görs med antingen solceller eller genom 
en termisk process s.k. termisk solenergi som sker med hjälp av solfångare. Solcells-
producerad el är det absolut vanligaste. 
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6.2.4 Solel med hjälp av koncentrerande solfångare 

Både solfångare och solcellers effektivitet kan ökas med reflektorer som samlar ljuset. 
För en solfångare innebär det att solinstrålningen koncentreras med hjälp av speglar 
mot en vätska, t ex. olja. Oljan cirkulerar i en sluten krets och på det sättet kan tillräck-
ligt höga temperaturer uppnås för att vätskan ska övergå i ånga. Ångan driver en ång-
turbin som i sin tur driver en generator som genererar elektricitet. Dessa koncentre-
rande solfångare placeras på marken och har en liten upptagningsyta som gör att vär-
meförlusterna är små även vid höga temperaturer. Med solföljning och reflektorer kan 
en solfångare leverera flera gånger mer energi än en vanlig plan installation och dessu-
tom samtidigt producera elström. Dessa typer av solfångare är givetvis dyrare att till-
verka men tar också upp större yta.’ 

 

6.2.5 Solceller 

Solceller omvandlar ljusenergi direkt till elektricitet. 
En solcell är en fotovoltaisk cell som är uppbyggd 
av en positiv och en negativ halvledarplatta, 
vanligtvis kisel. De fungerar som dioder som, när 
de belyses av solstrålar, blir negativt och positivt 
laddade. Spänningen bildas av att solljuset frigör 
elektroner i det ljusabsorberande materialet i cellen 
och elektronerna börjar vandra vilket gör att 
elektrisk ström alstras. Det finns inga rörliga delar 
som behöver bytas ut eller något bränsle som 
förbrukas. 

Strömmen kan lagras i ett batteri eller användas 

direkt, exempelvis till belysning. Var för sig ger cel-

lerna upphov till en ganska låg spänning (omkring 

0,5-1 V likström) och placeras därför i moduler s.k. solpaneler på exempelvis 12 eller 24 V. 

Solcellerna kan antingen vara seriekopplade eller parallellkopplade och modulerna kan i sin tur 

också seriekopplas. 

Solceller kan producera olika mycket energi beroende på hur och var de är monterade. Mäng-

den solljus är den viktigaste faktorn men även temperaturen spelar roll. Solceller tappar i verk-

ningsgrad när temperaturen stiger men det är relativt enkelt att använda passiv kylning och 

därmed minska dessa förluster. Sveriges kalla klimat är alltså en fördel för solceller. Det viktig-

aste för att användningen av solceller ska vara lönsamt, är antalet soltimmar! 

De solceller som finns idag är uppbyggda av antingen kristallina kiselsolceller eller av amorfa 

kiselsolceller (tunnfilmsceller). Solceller kan ha olika former och storlekar, och går att special-

anpassa vid behov. 

Kristallina celler består av dopat kisel och är de vanligast förekommande eftersom de har 

högre verkningsgrad än tunnfilmssolceller. Tunnfilmssolceller är solceller där inte enbart kisel 

används och där finns två underkategorier, poly- och monokristallina celler. De är dessutom 

3. Illustration: Genomskärning av solcell 
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billigare att tillverka. Det finns också solceller av plastfilm, som är de billigast att framställa 

men som heller inte är särskilt effektiva. Verkningsgraden kan dock höjas genom att vecka 

plastfilmen. 

Olika typer: 

 

Solcellers främsta användningsområden 

är där elbehoven överensstämmer med 

tillgänglig solinstrålning och i de fall där 

ledningsbunden elektricitet saknas eller 

är dyr att installera.  Det vanligaste an-

vändningsområdet för solceller är mi-

niräknare men de är också vanliga i 

avancerade tekniska system där kostna-

den är av mindre betydelse t.ex. radio-

länkar, satelliter och fyrar. Andra exem-

pel är inom fritidssektorn (båtar, hus-

vagnar, m.m.) och för lampor vid träd-

gårdsbelysning där nätbunden elektricitet 

inte finns tillgänglig eller för att undvika 

kabeldragning. Solceller har lång livslängd och många tillverkare ger garantier på 20 år men 

dess egentliga livslängd anses ofta vara det dubbla. 

Den största nackdelen med solceller är den mycket höga produktionskostnaden samt relativt 

låg verkningsgrad, med vanliga kristallina solceller som har en verkningsgrad på ca 15-20 %. 

Nya solceller med bättre verkningsgrad är under utvecklingen och forskning pågår för att 

sänka produktionskostnaderna. Det senaste rekordet i laboratoriemiljö är cirka 42 %, men än 

så länge är de inte lönsamma att användas i stor skala. I Sverige produceras 7 MW med hjälp 

av solceller och priset på elektricitet från solceller behöver sjunka till en tiondel av det nuva-

rande för att det ska kunna konkurrera med el från andra källor. Något som också skulle 

kunna öka användandet av solceller är att det numer (sedan 2005) går att söka statliga bidrag 

när man installerar solceller. 

[Källa: ABB, Echotech, Forskning.se, KTH, Regeringen.se, Svensk Solenergi, Wikipedia.] 

 

7 Övrigt 

7.1 Kuriosa 

EU:s energikommissionär Gunther Oettinger har gett sina tjänstemän i uppdrag att utreda om Grekland kan 
betala tillbaka skulden - i form av solenergi.  

Grekland har 50 procent mer solstrålning än Tyskland men produktionen av solenergi är endast en åttiondel. 
Så det finns en stor potential. 

 

4. Illustration: Två typer av solceller 
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Idén hänger på om mottagarländerna tillåter Grekiska företag att exportera. Frågan är känslig eftersom för-
bundskansler Angela Merkel nyligen skar ned på tyska subventioner till solenergi och uppmuntrade import 
från länder som Grekland.  

En tjänsteman uppger för nyhetsbyrån Euractive att flera tyska företag är tilltalade av idén men att det skulle 
underlätta om fler regeringar tände till på förslaget.  

 

7.2 Klimatsmarta hus 

Eftersom solceller lätt kan kombineras med solfångare så skulle ett hus kunna bli självförsör-
jande med elektricitet och värme. Denna är dock, än så länge, en alltför dyr framtidsdröm. 

[Källa: Miljöaktuellt, Energimagasinet ] 

 

8 Urval och slutsatser  

Urval av solfångare för mitt småhus: 

Namn:    KCC-TZ58/30 * 

Tillverkare:    Ahlsell AB 

Typ:    Vakuumrör med ”heat pipe” 

Modularea(ref. area):   4,90 (2,79) 

Årsutbyte per modul(per m² ref.area):  1875 (672) 

Certifiering:    E-märkt 

Materialprovning: - 

 

Namn:    Aquasol Big AR * 

Tillverkare:    Aquasol 

Typ:    Plan solfångare 

Modularea(ref. area):   17,66 (16,79) 

Årsutbyte per modul(per m² ref.area):  7963 (474) 

Certifiering:    P- och E-märkt 

Materialprovning: - 

 

Namn:    GJ140D.5 * 

Tillverkare:    Sunmark A/S  

Typ:    Plan solfångare 

Modularea(ref. area):   15.02 (13,88) 
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Årsutbyte per modul(per m² ref.area):  6718 (484) 

Certifiering:    E-märkt 

Materialprovning: - 

 

Namn:    Solar Roof AR * 

Tillverkare:    Svesol Värmesystem AB 

Typ:    Plan solfångare 

Modularea(ref. area):   10,98 (9,62) 

Årsutbyte per modul(per m² ref.area):  4368 (454) 

Certifiering:    E-märkt 

Materialprovning: - 

 

Namn:    HT-SA 011-7S110 F 

Tillverkare:    Effecta AB 

Typ:    Plan solfångare 

Modularea(ref. area):   13,53 (12,50) 

Årsutbyte per modul(per m² ref.area):  5788 (463) 

Certifiering:    E-märkt 

Materialprovning: - 

 

Namn:    Absolicon X10 - 6m 

Tillverkare:    Absolicon Solar Concentrator AB 

Typ:    Plan solfångare (koncentrerande) 

Modularea(ref. area):   10,91 (14,53) 

Årsutbyte per modul(per m² ref.area):  5667 (390) 

Certifiering:    E-märkt 

Materialprovning: - 

 

Namn:    LBM 10HTF * 

Tillverkare:    Svesol AB 

Typ:    Plan solfångare 

Modularea(ref. area):   11,1 (10,1) 

Årsutbyte per modul(per m² ref.area):  4801 (475) 
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Certifiering:    E-märkt 

Materialprovning: - 

 

Slutsatser 

Genom litteraturstudierna i denna fördjupningsuppgift har jag fått en bra allmän uppfattning 

om hur solenergitekniken fungerar och vilka användningsområden som finns samt framförallt 

en vägledning i valet av solfångare för det småhus som jag har ritat för examensarbetet. 

Ovanstående solfångare har valts ur SP:s förteckning över solfångare. Jag har valt dem ef-

tersom de har en stor modularea (den area solfångarmodulen upptar på taken), högt årsutbyte 

per kvadratmeter referensarea och högt årsutbyte samt E-märkning. Referensarean innebär för 

plana solfångare den genomskinliga frontarean och för vakuumrör glasrörets innerdiameter 

multiplicerat med längden.  

Av urvalet av solfångare har det slutliga valet av solfångare för småhuset i mitt examensarbete 

blivit: 

GJ140D.5 från Sunmark A/S. Den ger ett högt årsutbyte i förhållande till ref.area och till det 

lägsta priset. 

 

[Källa: SP] 
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Sticky Note
En vettig genomgång av solfångare och solceller. Ingen problemformulering egentligen, och inte heller någon riktig analys av varför valet blev som det blev.Betyg: D eller C.
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