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Sammanfattning 

I denna rapport görs en kostnadsjämförelse mellan två olika ytterväggars fasader. Den ena väggen är en träyttervägg 

med träfasad, och den andra väggen är en betongyttervägg med betongfasad. Båda fasaderna är ytbehandlade med 

akrylatfärg. Väggarna antas placerade på ett småhus i Huddinge kommun, söder om Stockholm. Detta hus antas ligga 

i ett skyddat läge, därför kan klimatpåverkan antas vara normal. Kostnaderna som ingår i jämförelsen är 

investeringskostnad, initialkostnad, underhållskostnad och försäkringskostnad. Frågan som rapporten strävar efter att 

besvara är: ”Vilket system är mest lönsamt ur en småhusbyggares perspektiv?” 

För att besvara frågan söktes information främst i skriftliga källor. Tre specialister har intervjuats, och tre 

försäkringsbolag har kontaktats. Uppgifter om kostnader har samlats in, och sedan fördelats över den period som 

undersökningen görs för, vilket är 100 år. Försäkringskostnaderna skiljer sig inte mellan de två väggtyperna, och 

därför utelämnades försäkringskostnader från den totala kostnad som beräknades. 

För träväggen blev den totala kostnaden 3497 kr/m2 fasad, motsvarande ca 35 kr/m2 och år. Detta jämfördes med 

betongväggen, för vilken den totala kostnaden beräknades till 4264 kr/m2 fasad, motsvarande 43 kr/m2 och år. Den 

stora kostnadsskillnaden beror främst på att betong är dyrare än trä som väggmaterial vid nyproduktion. Även 

nymålning av betong är en aning dyrare än för trä. Detta beror antagligen på att akrylatfärgen som används är dyrare. 

Däremot är underhållskostnaden för träfasaden större än för betongfasaden. För en småhusbyggare blir alltså en 

träfasad billigare, men kostnaderna kan variera mycket beroende på hur väl den underhålls. Undersökningen baseras 

dock på många antaganden, och underhållskostnaderna skulle kunna bli mycket annorlunda om huset exempelvis var 

placerat i ett mer utsatt läge. 
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Abstract 

This report presents a comparison of costs that has been made between the façades of two different outer walls. One 

of the walls is in construction timber, with a wooden façade, while the other wall and its façade are in concrete. Both 

façades are painted with acrylic paint. The walls are part of a single-family house in Huddinge municipality, south of 

Stockholm (Sweden). The house is located in a place where the required level of maintenance would be described as 

“normal”. Four types of costs are considered: cost of investment, initial cost, maintenance cost, and cost of 

insurance. The definitions of these costs are described in the report. The report aims to answer the following 

question: “Which of the two façades is the best choice for a builder of a single-family house, from an economic 

point of view?” 

To answer this question, information was gathered from mainly literary sources. Three specialists were interviewed, 

and three insurance companies were contacted. Information about the costs was gathered, and the costs were 

divided over the period for which the comparison is made, namely 100 years. The cost of insurance is the same for 

both walls, and therefore insurance cost was not taken into account when calculating the total costs for the two 

walls. 

The total cost of the timber wall is approximately 3497 kr/m2 façade (kr: Swedish kronor), corresponding to an 

annual cost of about 35 kr/m2. For the concrete wall, the costs are approximately 4264 kr/m2 façade, and about 43 

kr/m2 and year. The large difference in total costs mainly owes to concrete being more expensive than timber when 

building a new house. Painting the new-built house is also somewhat more expensive if its walls are in concrete. This 

is likely to be due to the paint on the concrete façade being more expensive. In contrast, the maintenance cost for 

the wooden façade is greater than for the façade in concrete.  In conclusion, the total cost is lower for the timber 

wall. However, the costs can vary greatly depending on to what degree the walls are properly maintained. Finally, it 

should be noted that the results of this study depend heavily on what initial assumptions are being made. For 

example, the results could be much different if the house was placed in a location with different climate, such as 

different degree of precipitation or other outdoor temperature. 

  



 
AF101X, 2014, Linn Forsman och Oskar Scheibe  

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................................................................. 1 

1.3 Metod............................................................................................................................................................................... 1 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................................................................ 1 

2. Fasadsystemen .......................................................................................................................................................................... 2 

2.1 Presentation av träyttervägg med träfasad ......................................................................................................................... 2 

2.1.1 Fasadens färgsystem ................................................................................................................................................. 2 

2.2 Presentation av betongyttervägg med betongfasad ................................................................................................. 2 

2.2.1 Fasadens färgsystem ................................................................................................................................................. 3 

3. Förklaring av kostnadsanalys ................................................................................................................................................. 3 

3.1 Investeringskostnad ...................................................................................................................................................... 3 

3.2 Initialkostnad .................................................................................................................................................................. 3 

3.3 Underhållskostnad ......................................................................................................................................................... 3 

3.4 Försäkringskostnad ....................................................................................................................................................... 3 

4. Definition av underhåll ........................................................................................................................................................... 3 

4.1 Periodiskt underhåll ...................................................................................................................................................... 3 

4.2 Behovsstyrt underhåll ................................................................................................................................................... 4 

5. Fasadernas underhållskrav ..................................................................................................................................................... 4 

5.1 Träfasaden....................................................................................................................................................................... 4 

5.1.1 Tvätt och färgborttagning ....................................................................................................................................... 4 

5.1.2 Ommålning ................................................................................................................................................................ 4 

5.1.3 Byte av panel ............................................................................................................................................................. 4 

5.1.4 Underhållsintervall ................................................................................................................................................... 5 

5.2 Betongfasaden ................................................................................................................................................................ 5 

5.2.1 Obehandlad betongyta ............................................................................................................................................ 5 

5.2.2 Tvätt och ommålning .............................................................................................................................................. 5 

5.2.3 Lagning av fasadytan ................................................................................................................................................ 6 

5.2.4 Underhållsintervall ................................................................................................................................................... 6 

6. Resultat ...................................................................................................................................................................................... 6 

6.1 Investeringskostnad ...................................................................................................................................................... 6 

6.2 Initialkostnad .................................................................................................................................................................. 7 

6.3 Underhållskostnad ......................................................................................................................................................... 8 

6.4 Försäkringskostnad ....................................................................................................................................................... 9 

6.5 Total kostnad .................................................................................................................................................................. 9 

7. Diskussion ............................................................................................................................................................................... 10 

8. Slutsats ..................................................................................................................................................................................... 11 

9. Förslag på framtida undersökningar ................................................................................................................................... 11 

10. Referenslista ....................................................................................................................................................................... 12 

Bilaga 1. .............................................................................................................................................................................................. 14 

 



1 
AF101X, 2014, Linn Forsman och Oskar Scheibe  

1. Inledning 

1.1  Bakgrund  

De flesta småhus som finns idag har trästomme och träpanel som fasadmaterial. Husbyggande i trä har pågått under 

tusentals år i vårt land och trä är ett av de vanligaste byggnadsmaterialen i Sverige (Malmborg & Månsson, 2003). 

Den traditionella träpanelen är även den vanligaste fasadbeklädnaden i Sverige (TräGuiden, 2014a). Under de senaste 

åren har dock en ökning skett i antalet småhus som byggs i betong och har en betongfasad. Betongväggen som oftast 

byggs upp av prefabricerade väggelementet har en slitstark skyddande utsida som skall klara väder och vind. De två 

materialen trä och betong har från varandra skilda egenskaper men används båda som fasadmaterial. De skall skydda 

väggen mot mekanisk påverkan, vara ett regnskydd samt vara estetiskt tilltalande (Bellander et al., 2013). Men vilket 

fasadmaterial är att föredra idag? Den traditionella träfasaden möter nu mer konkurrens av den moderna 

betongfasaden.  

1.2  Syfte  

Syftet med denna rapport är att göra en kostnadsjämförelse mellan två olika väggsystem, en träyttervägg med träfasad 

och en betongyttervägg med betongfasad. Båda fasadtyperna är ytbehandlade med akrylatfärg, en målarfärg som 

passar för både utvändigt trä och betong (Färg och Tapet, 2014). Kostnadsjämförelsen görs med hänsyn till 

fasadernas investeringskostnad, initialkostnad, underhållskostnad samt försäkringskostnad. Detta är fyra stycken 

kostnader som en villaägare skulle kunna vara intresserad av inför nybyggnation. Studiens resultat skall ge 

husbyggaren information om vilken typ av yttervägg inklusive fasad som är ekonomiskt fördelaktig att välja. 

Kostnaderna som nämnts definieras senare i rapporten. 

När jämförelsen är gjord och ett resultat fastställts skall frågeställningen ”Vilket system är mest lönsamt ur en 

småhusbyggares perspektiv?” ha besvarats.  

1.3  Metod  

Rapporten är uppbyggd utifrån information från litteraturkällor, internetkällor och muntliga källor. Inom 

litteraturkategorin har böcker, artiklar, vetenskapliga tidsskrifter samt tidigare rapporter studerats. Rapporten baseras 

på kostnader och dessa har främst hämtats ur sektionsfakta-NYB och sektionsfakta-ROT. Dessa böcker innehåller 

sammanställningar av kostnader för byggdelar och material. Här redovisas materialkostnader, arbetskostnader och 

övriga omkostnader. Dessa har tagits fram utifrån branschens prislistor och standard-rabatter (Wikells 

Byggberäkningar AB, 2014). 

I denna rapport har tre stycken specialister kontaktats som alla är verksamma inom byggbranschen. En av dem är 

affärsansvarig på Strängbetong, en är målerikonsult på Beckers och en är teknologie doktor och jobbar som konsult. 

Dessa personer har givit oss information angående underhållskrav för målade betongfasader eftersom denna 

information var bristfällig bland de andra källorna. Kontakten har skett via melj och telefon, för att se de frågor som 

mejlats hänvisas till Bilaga 1.  

Tre försäkringsbolag har även kontaktas för att besvara frågan angående försäkringskostnaden för de två olika 

hustyperna. Även här har kontakten skett via mejl. För att se mejlen hänvisas till Bilaga 1.  

1.4  Avgränsningar  

En jämförelse mellan två olika fasadsystem till ett småhus kan göras mycket omfattande. Därför är en viss 

avgränsning för denna rapport nödvändig. Vid val av de två ytterväggarna med respektive fasadsystem utgick vi ifrån 

att välja två vanligt förekommande vägg- och fasadtyper. En yttervägg av trä har ofta en träfasad medan en yttervägg 

av betong ofta har en betongfasad. Många andra kombinationer finns idag men med tanke på rapportens omfattning 

begränsades den till att jämföra två system. Det finns även en mängd olika ytbehandlingar för betong respektive trä. 

Träfasader kan till exempel impregneras med träskyddsmedel eller ytbehandlas med målarfärger som slamfärg, 

akrylatfärg, alkydfärg, linoljefärg etc. (TräGuiden, 2014b). Betongfasader kan exempelvis vara putsade, infärgade eller 

målade med akrylatfärg, putsfärg, etc. (Abrahamsson, 2014). För att jämförelsen skall bli rättvis har en akrylatfärg 

valts som ytbehandling på de båda fasaderna. I denna rapport avses även att de båda fasadsystemen har en livslängd 

på 100 år och att ytterväggarna har samma U-värde. Småhuset är placerat i Huddinge, Stockholm, och eftersom 

underhållsbehovet varierar kraftigt till följd av husets placering har vi valt att huset ligger skyddat och klimatpåverkan 

därför anses vara normal. 
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2. Fasadsystemen 

2.1 Presentation av träyttervägg med träfasad 

Träfasaden till en klassisk trävägg skall undersökas. Fasaden är en stående träpanel av gran och ytbehandlad med 

akrylatfärg. Figur 1 visar det principiella utseendet för träväggen i ett snitt, och en förklaring till väggens alla delar 

redovisas.  

 01-Lockläkt  

 02-Bottenbräda 

 03-Luftspalt 

 04-Spikläkt  

 05-Gipsskiva 

 06-Yttre isolering  

 07-Träregel  

 08-Isolering  

 09-PE-folie  

10-Installationsskikt  

11-Gips  

 

 

  

2.1.1 Fasadens färgsystem  

Akrylatfärg och latexfärg är två olika namn på samma färg. Framöver i denna rapport används namnet akrylatfärg. 

Träfasaden är ytbehandlad med akrylatfärg. Syftet med att ytbehandla utvändigt trä är att ge träet en passande kulör 

samt att skydda träet mot väder, och annan fysisk, kemisk och biologisk påverkan. Ytbehandling har därför en 

skyddande egenskap (TräGuiden, 2014c). Akrylatfärgen är en dispersionsfärg som är vattenburen. De flesta av dessa 

färger innehåller även en mindre mängd lösningsmedel. Den typen av akrylatfärg som används för utvändigt trä, 

exempelvis fasader, har akrylat som bindemedel. Färgen torkar genom en fysikalisk torkning. Det betyder att vattnet 

avdunstar efter utstrykning och bindemedlet klibbar därmed ihop och bildar en skyddande färgfilm utanpå träet 

(TräGuiden, 2014d). 

Akrylatfärgen är en arbetsvänlig färg som är lättstruken. Färgen torkar snabbt och har en hög väderbeständighet. 

Detta gör att denna typ av färg passar alldeles utmärkt som täckfärg för utvändiga träfasader. Akrylatfärgen har en 

porstruktur, som gör det möjligt för träet att andas. Detta gör att vissa missfärgande ämnen kan tränga ut ur träet och 

missfärga fasaden. För att förhindra detta krävs ett tillräckligt tjockt skikt av färg. För att öka hållbarheten utomhus 

färdigmålas därför fasaden i regel två gånger. Behandling med akrylatfärg sker i tre steg. Först grundmålas det 

obehandlade träet med grundolja, detta för att förhindra fuktskador och genomslag av missfärgande ämnen. Efter 

det stryks ett lager alkydoljegrundfärg på som också är en grundfärg. Sist färdigmålas fasaden två gånger med 

akrylatfärg för bästa resultat och hållbarhet (TräGuiden, 2014d). 

2.2  Presentation av betongyttervägg med betongfasad   

Betongfasaden på en sandwichyttervägg av betong skall undersökas. Sandwichkonstruktionen är uppbyggd av 

isolering som placeras mellan två lager betong. Fasadytan är målad med akrylatfärg. Figur 2 visar det principiella 

utseendet för betongväggen och vilka material som ingår. 

 

 1-Betong 

 2-Isolering  

 3-Betong 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Genomskärning av yttervägg i trä (TräGuiden, Yttervägg med stående panel, 2014). 

Figur 2. Uppbyggnad av betongvägg (ROCKWOOL, 2014). 
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2.2.1 Fasadens färgsystem 

Betongfasaden är precis som träfasaden målad med akrylatfärg. Akrylatfärg kan målas på såväl trä som på betong och 

passar därför som ytbehandling på en betongfasad (Dinbyggare, 2014). Akrylatfärg har god utomhusbeständighet 

(Hertzell, 2002) och målning med akrylatfärg är idag ett populärt alternativ (Molin & Ahlström, 2014). 

 

Till skillnad från fallet med träfasaden så har målning med akrylatfärg på betong ingen skyddande funktion. En 

betongfasad målas enbart då önskemål om ett visst utseende finns (Abrahamsson, 2014). I detta fall är det därmed 

estetiken som avgör om fasaden målas eller ej.  

Vid målning med akrylatfärg på betongfasader krävs ingen förbehandling eller grundmålning. Två lager av färg stryks 

på för att uppnå god hållbarhet (Wikells Byggberäkningar AB, 2013). 

3. Förklaring av kostnadsanalys 

3.1  Investeringskostnad  

Med investeringskostnad menas i denna rapport en standardkostnad för att ta fram den valda väggen på vilken ett 

färgsystem senare kan appliceras. Standardkostnader fås ur sektionsfakta-NYB 14/15. 

3.2  Initialkostnad 

Initialkostnad avser i denna rapport kostnaden för att skapa ytskiktet på en fasad vid nyproduktion av ett hus. I vårt 

fall avser detta målning med akrylatfärg av både trä och betongfasaden. Initialkostnader fås ur sektionsfakta-ROT 

13/14. 

3.3  Underhållskostnad    

Under husens livslängd kommer en mängd olika kostnader för fasaderna att uppkomma. Med underhållskostnader 

avses de kostnader som uppkommer då åtgärder görs för att upprätthålla fasadens estetiska och tekniska funktion. I 

denna rapport tas det enbart hänsyn till de underhållskostnader som med säkerhet uppkommer. Huruvida enskilda 

kostnader kommer tas med redogörs för senare i rapporten. Underhållskostnader fås ur sektionsfakta-ROT 13/14 

samt ur underhållskostnader REPAB Fakta 2014.  

3.4  Försäkringskostnad  

Försäkringskostnad innebär, som namnet antyder, kostnaden för att försäkra de olika hustyperna. I denna rapport är 

försäkringen vi tittar på av typen villaförsäkring. I synnerhet avses dessa priser jämföras med avseende på valet av 

betong respektive trä som vägg- och fasadmaterial. Tre olika försäkringsbolag kontaktas för att ge oss denna 

information.  

4. Definition av underhåll  
Underhåll av fasader är en viktig del för att behålla husets tekniska funktion samt att upprätthålla det estetiska 

intrycket. Ofta är det de estetiska kraven som resulterar i att underhåll görs långt innan det krävs ett tekniskt 

underhåll. I underhållet ingår delar som planering, besiktning, åtgärder och kontroll. Planering skall göras i god tid 

för att klargöra vad som behöver åtgärdas och när. Besiktning skall göras så att underhållsbehov uppmärksammas 

samtidigt som åtgärder vidtas då underhållsbehov finns. Kontroll görs efter åtgärden för att försäkra sig om att 

åtgärden fått rätt effekt (Hansson, 1999). Enligt Hansson gäller denna definition av underhåll för just träfasader men 

i denna rapport anses detta även vara relevant för definition av underhåll för betongfasader.  

4.1  Periodiskt underhåll 

Underhåll görs periodiskt eller behovsstyrt. Med periodiskt underhåll menas underhåll som sker regelbundet med ett 

visst intervall. Denna typ av underhåll baseras på yrkesmässiga erfarenheter där intervallen kallas för erfarenhetsmässiga 

underhållsintervall. Periodiskt underhåll utförs såväl av privata husägare som fastighetsförvaltare. För större fastigheter 

kan långsiktiga planer för underhåll läggas upp med hjälp av ett datorprogram. Detta är ett värdefullt hjälpmedel för 

att beräkna underhållskostnader (Hansson, 1999). 
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4.2  Behovsstyrt underhåll 

Med behovsstyrt underhåll menas att en åtgärd vidtas vid behov. Exempel på sådana åtgärder kan vara utbyte av en 

skadad panelbräda eller ommålning av delar av en fasad då sprickbildning eller blåsor har uppstått. Det är ofta svårt 

att bedöma när en sådan åtgärd skall göras (Hansson, 1999). Hur ofta och vilka behovsstyrda åtgärder som kommer 

behöva vidtas under 100 år är mycket svårt att uppskatta, speciellt kostnaderna för dessa. Rapporten kommer därför 

inte beröra behovsstyrt underhåll.   

5. Fasadernas underhållskrav  

5.1  Träfasaden 

5.1.1 Tvätt och färgborttagning 

Då en träfasad skall målas så består förarbetet av att tvätta fasaden och sedan ta bort lössittande färg. Om färgens 

vidhäftning fortfarande är god behöver färgen inta tas bort och skrapning sker enbart av de områden där färgen har 

lossnat. Om målningssystemet helt skall bytas av någon orsak måste dock all färg avlägsnas, då alla färgtyper inte kan 

kombineras. Detta kräver ett mer avancerat förarbete. För det mesta behöver inte fullständig färgborttagning ske och 

underhållet består av tvättning och viss färgborttagning (Trätek, 1993). Vid tvättning tas fett och smuts bort från 

fasaden för att färgen sedan skall fästa ordentligt. En fasadtvätt som soda- eller ammoniaklösning ger ett bra 

underlag för ommålning (Burström, 2007). Om fasaderna är angripna av alg- och mögelsvampar krävs även ett 

desinficerande rengöringsmedel (TräGuiden, 2014e). En borste eller svamp används och sedan sköljs fasaden med 

exempelvis en högtryckstvätt. Vid användning av högtryckstvätt finns risken att vatten tränger in i springor och 

sprickor och orsakar fuktskador, därför krävs viss försiktighet (Trätek, 1993). Tvättning görs i god tid innan målning 

för att träet skall hinna torka ordentligt (TräGuiden, 2014e). 

Färgborttagning kan göras mekaniskt eller kemiskt. Skrapning är en mekanisk färgborttagningsmetod precis som 

avbränning med varmluftspistol eller gasolbrännare, maskinslipning och sandblästring. Vid avbränning så hettas 

färgskiktet upp och kan därefter lätt skrapas bort. Vid maskinslipning så slipas färgen bort, detta går snabbare än 

skrapning. Vid sandblästring så slås färgen bort från ytan under högt tryck. Denna typ av färgborttagning görs av 

speciella firmor. Kemisk färgbortagning sker med ett färgborttagningsmedel, även denna process utförs av yrkesfolk 

(Trätek, 1993).  

5.1.2 Ommålning  

Vid ommålning av träfasader används i regel samma färgtyp som tidigare. Det är olämpligt att som ommålningsfärg 

till en akrylatmålad fasad använda exempelvis slamfärg, linoljefärg eller alkydoljefärg (Hansson, 1999). När all 

gammal färg har tagits bort sker ommålningen på samma sätt som vid nymålning; en grundoljefärg stryks på innan 

målning med toppfärg sker. Om det mesta av färgen efter tvättning och skrapning fortfarande sitter kvar skall dessa 

områden inte behandlas med grundoljefärg, utan enbart målas med toppfärg (Trätek, 1993). 

5.1.3 Byte av panel  

En målad träpanel måste ibland bytas ut då exempelvis rötskador kan förekomma. Särskilt utsatta ställen för detta är 

ändträ, skarvar och spikhål, alltså områden där fukt lätt kan tränga in och nå det obehandlade träet. Om en 

panelbräda fått en rötskada skall den direkt bytas ut till en ny bräda (Trätek, 1993). Ibland krävs det till och med att 

hela panelen byts ut. Detta kan bero på omfattande rötskador eller som det oftast beror på, estetiska krav (Hansson, 

1999). Om underhåll av träfasaden sköts enligt rekommendationer så har en täckmålad träpanel en livslängd på ca 60 

år (TräGuiden, 2014f). Detta är en vägledande bedömning och kan variera från fall till fall. Men för att kunna 

bedöma underhållskostnader för fasaden måste ett ungefärligt årtal fastställas.  
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5.1.4 Underhållsintervall  

För att underhållskostnaden skall kunna beräknas krävs det att ett underhållsintervall fastställs för tvättning, 

skrapning och ommålning av den akrylatbehandlade träfasaden.  

Tabell 1. Rekommenderade underhållsintervall för akrylatmålad träfasad. 

Underhållsintervall Åtgärd  Källa  

Vart femte år   Skrapning vid behov. 

 Tvättning. 

 Oljning.  

 Bättringsmålning.  

(TräGuiden, 2014g) 

Vart 15:e år   Skrapning.  

 Tvättning.  

 Oljning.  

 Ommålning, ett lager på norrsidan och 
två lager på övriga sidor. 

(TräGuiden, 2014g) 

Vart 60:e år  Byte av panel. (TräGuiden, 2014f) 

4-6 år  Besiktning och underhåll vid behov. (Hansson, 1999) 

7-12 år  Ommålning två lager. (Hansson, 1999) 

 

I Tabell 1 visas rekommenderade underhållsintervall enligt TräGuiden och Hansson. Rekommendationerna enligt 

Hansson gjordes år 1999 och eftersom färgsystemen idag är mer utvecklade än förr så anses TräGuidens 

rekommendationer vara mer relevanta för denna rapport. 

Vart femte år krävs det ett mindre underhållsarbete där tvättning och bättringsmålning vid behov bör göras. Vid 

bättringsmålning krävs viss skrapning och inoljning på de områden som skall bättringsmålas. Dessa åtgärder anses 

vara mycket små och görs förmodligen av husägaren själv. I och med detta kommer kostnaden för denna typ av 

underhåll inte tas med i kostnadsberäkningen.  

Vart 15:e år krävs det ett större underhållsarbete där ommålning skall ske. Innan fasaden målas om skall tvättning, 

skrapning och grundmålning göras. I denna rapport antas ommålningsarbetet göras av en kvalificerad firma. Det bör 

dock nämnas att målningsarbetet kan utföras av den privatperson som äger småhuset, en firma måste inte anlitas. 

5.2  Betongfasaden  

5.2.1 Obehandlad betongyta  

För en obehandlad betongfasad finns det inga krav på underhåll. Betong är inte ett organiskt material som trä och 

kan därför inte mögla, eller få rötskador. Betongytan är heller inte utsatt för samma typ av påfrestningar som 

exempelvis en betongbro, och därmed finns det mindre risk för armeringskorrosion (Esping, 2014). En obehandlad 

betongyta kan dock av estetiska skäl behöva tvättas för att smuts lätt fastnar på ytan. Ett alternativ till den målade 

och den obehandlade betongytan är infärgad betong. Betongen får då det önskade utseendet som den målade 

betongytan skulle ge, samtidigt som betongen blir nästintill underhållsfri precis som den obehandlade betongytan 

(Abrahamsson, 2014). 

5.2.2 Tvätt och ommålning  

För en akrylatmålad betongfasad krävs det ett visst underhåll. Det är akrylatfärgen som bör underhållas för att det 

estetiska uttrycket skall bibehållas. Ommålning bör göras då färgen börjar släppa från fasaden eller då fasaden ser 

smutsig ut. Kalkutfällning ur betongen kan orsaka blåsor i färgen som bidrar till färgsläpp. Fysisk nötning på grund 

av väder och vind är annars en vanlig orsak till att färgen släpper efter ett antal år. Då ommålning görs skrapas den 

lösa färgen bort och eventuell kalkutfällning borstas bort. Vid behov tvättas hela fasadytan med hett vatten för att 

färgen sedan skall fästa ordentligt. Inga tvättmedel eller lösningsmedel får användas då detta tränger in i betongen 

och kan vara svårt att få bort. Efter tvättning målas fasaden två gånger utan någon form av grundmålning (Karneke, 

2014). 
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5.2.3 Lagning av fasadytan 

En målad betongfasad som utsätts för normala klimatförhållanden har liten risk för att bli skadad (Abrahamsson, 

2014). Lagning av betongfasader för småhus är därför inte något vanligt förekommande underhållsarbete. Skador 

som riskerar uppkomma, fast med liten sannolikhet, är exempelvis frostsprängning. Frostsprängning uppstår då 

vatten i betongens porer fryser till is och en volymökning sker. Spänningar uppstår och delar av materialet kan 

sprängas bort. Detta uppkommer enbart om stora delar av materialets porer är fyllda med vatten (Burström, 2007). 

Frostsprängning och andra slumpmässiga skador är svåra att kostnadsbedöma. Kostnaderna för dessa typer av 

skador tas därför inte med i kostnadsberäkningen.   

5.2.4 Underhållsintervall 

I Tabell 2 redovisas rekommenderade underhållsintervall för betongfasaden. Flera källor har angivits för att få fram 

ett bättre underlag för beräkningarna.  

Tabell 2. Rekommenderade underhållsintervall för akrylatmålad betongfasad. 

Underhållsintervall Åtgärd  Källa 

Vart 20:e år  Bortskrapning av lös färg. 

 Lätt tvättning vid behov. 

 Ommålning två lager. 

(REPAB fakta, 2014) 

15-20 år  Bortskrapning av lös färg. 

 Lätt tvättning vid behov. 

 Ommålning två lager. 

(Abrahamsson, 2014) 

Vart 20:e år  Rengöring. 

 Ommålning. 

(Johansson & Dahlqvist, 2009)  

 

Tabell 2 visar att ommålning och eventuell rengöring bör ske vart 20:e år enligt REPAB fakta, eller vart 15.e till vart 

20:e år enligt Stefan Abrahamsson.  

6. Resultat  
Nedan redovisas de olika kostnaderna som ingår i jämförelsen. Resultaten är avrundade till hela kronor.  

6.1  Investeringskostnad  

Investeringskostnaden för respektive väggelement fås ur sektionsfakta-NYB 14/15. I sektionskostnaden ingår det 

fullt färdig arbetet som krävs för att bygga upp väggen samt alla materialkostnader. Även byggställning ingår i priset. 

Resultatet visas i Tabell 3.  

Tabell 3. Investeringskostnad för respektive väggelement. 

Ytterväggstyp  Sektionskostnad (kr/m2)  Källa 

Träyttervägg med träfasad  2 149 (Wikells Byggberäkningar AB, 
2014) 

Betongyttervägg med betongfasad 3 443 (Wikells Byggberäkningar AB, 
2014) 
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6.2  Initialkostnad  

Initialkostnaden för respektive vägg gäller målning av fasaderna vid nyproduktion. Detta innebär att träfasaden och 

betongfasaden är helt obehandlade innan målningsarbetet utförs. Initialkostnaden fås ur sektionsfakta-ROT 13/14 

och här ingår summan av alla material som används samt arbetslön och omkostnader. I Tabell 4 visas 

initialkostnaden för respektive fasad.  

Tabell 4. Initialkostnad för respektive fasad. 

Fasad Målningskostnad 
(kr/m2) 

Kod enligt 
sektionsfakta-ROT 13/14 

Källa 

Träfasad   140 Akrylat träpanel 66–04410 (Wikells Byggberäkningar AB, 2013) 

Betongfasad  151 Sandokryl M+F btg, puts 26–00010 (Wikells Byggberäkningar AB, 2013) 

 

Varje kostnad för målning i sektionsfakta-ROT 13/14 har blivit tilldelad en specifik kod. Denna kod visar 

förutsättningar för målning, vad som ingår i målningsarbetet och därmed vad kostnaden faktiskt täcker. Figur 3 visar 

vad koden för målning med akrylatfärg på träpanel i sektionsfakta-ROT 13/14 står för. Här definieras att underlaget 

för målning är trä (6), målningsmaterialet är latexfärg (6), ingen förbehandling ingår (0), underbehandling sker med 

oljning (44) (här ingår grundolja och alkydoljegrundfärg) och färdigbehandling görs två gånger (10). Siffrorna som är 

angivna inom parentes och som anges till höger i Figur 3 bygger upp koden. Detta system gör det lätt att välja rätt 

kostnader vid kostnadsberäkningar, då det i sektionsfakta finns flera kostnader för exempelvis målning av träpanel 

med akrylatfärg.  

 

Figur 3. Ingående moment vid målning med akrylatfärg på träpanel (Fromell, 2014). 

Figur 4 visar vad koden för målning med akrylatfärg på betongfasad i sektionsfakta-ROT 13/14 står för. Här 

definieras att underlaget är betong mot skivform (2), målningsmaterialet är latexfärg (6), ingen förbehandling ingår 

(0), ingen underbehandling ingår (00) och färdigbehandling görs två gånger (10).  

 

Figur 4. Ingående moment vid målning med akrylatfärg på betongfasad (Fromell, 2014). 
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6.3  Underhållskostnad 

Underhållskostnaden för respektive fasad beror på vilken eller vilka slags åtgärder som måste utföras och hur ofta 

dessa åtgärder utförs. Underhållskostnaden för ommålning av de två fasaderna fås ur sektionsfakta-ROT 13/14, där 

summan av alla material, arbetslön samt omkostnader ingår. Kostnaden för panelbytet fås ur Underhållskostnader 

REPAB Fakta 2014. Tabell 5 redovisar underhållskostnader för träfasaden och Tabell 6 redovisar 

underhållskostnader för betongfasaden.  

Tabell 5. Underhållskostnader för träfasaden. 

Åtgärd Kostnad 
(kr/m2) 

Intervall 
(år) 

Utföranden 
 under 100 år 

Total kostnad 
(kr/m2) 

Kod  Källa 

Skrapning 
Tvättning 
Oljning  
Ommålning 

113 15 6 678 Akrylat panel  
966–35310 

(Wikells Byggberäkningar AB, 
2013) 

Byte av panel  530 60 1 530 - (REPAB fakta, 2014) 

Total kostnad  
(kr/m2) 

   1 208   

 

Tabell 6. Underhållskostnader för betongfasaden. 

Åtgärd Kostnad 
(kr/m2) 

Intervall 
(år) 

Utföranden 
 under 100 år 

Total kostnad 
(kr/m2) 

Kod  
 

Källa 

Skrapning 
Lätt tvättning  
Ommålning  

134 20 5 670 Sandokryl F  
ommålning  
966–30010 

(Wikells Byggberäkningar AB, 
2013) 

 

Figur 5 visar vad koden för ommålning med akrylatfärg på träpanel i sektionsfakta-ROT 13/14 står för. Här 

definieras att underlaget för ommålningen är befintlig latexfärg (96), målningsmaterialet är latexfärg (6), 

förbehandling i form av rengöring ingår (3), underbehandling sker genom pågrundning (53) och färdigbehandling 

görs två gånger (10).    

 

Figur 5. Ingående moment vid ommålning med akrylatfärg på träfasad (Fromell, 2014). 

Figur 6 visar vad koden för ommålning med akrylatfärg på betongfasad i sektionsfakta-ROT 13/14 står för. Här 

definieras att underlaget för ommålningen är befintlig latexfärg (96), målningsmaterialet är latexfärg (6), 

förbehandling i form av rengöring ingår (3), ingen underbehandling ingår (00) och färdigbehandling görs två gånger 

(10).    

 

Figur 6. Ingående moment vid ommålning med akrylatfärg på betongfasad (Fromell, 2014). 
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6.4  Försäkringskostnad  

Tre stycken olika försäkringsbolag har kontaktats. Frågan som ställdes var: ”Är det en skillnad i kostnad för 

villaförsäkring beroende på om huset har en betongstomme med betongfasad eller om huset har en trästomme med 

träfasad?” Alla andra parametrar för huset är desamma för de båda fallen. Svaret vi fick hos samtliga var nej. Ingen 

hänsyn tas till husets stomme eller fasad då försäkringskostnaden bestäms. De parametrar som försäkringbolagen tar 

hänsyn till är exempelvis boyta, antal våningar som huset har, vart huset ligger, om huset är larmat, hur många 

våtutrymmen huset har etc. Tabell 7 visar vilka försäkringsbolag som kontaktats och vad de svarade.  

Tabell 7. Svar från försäkringsbolag.   

Försäkringsbolag  Påverkas villaförsäkringen? 

Länsförsäkringar  Nej 

Folksam Nej 

If Nej 

 

6.5  Total kostnad  

För att få totalkostnaden läggs alla kostnader ihop. En totalkostnad per år och kvadratmeter kan därmed bestämmas. 

Tabell 8 visar totalkostnaden per kvadratmeter och den totala årskostnaden per kvadratmeter för ytterväggstyperna. 

Det är den totala kostnaden som kommer visa vilket system som är mest lönsamt. 

Tabell 8. Den totala årskostnaden för respektive ytterväggstyp. 
 

 

  

Ytterväggstyp  Investeringskostnad  
(kr/m2) 

Initialkostnad  
 (kr/m2) 

Underhållskostnad 
(kr/m2) 

Försäkringskostnad  Total 
kostnad 
(kr/m2) 

Kostnad 
(kr/m2 

år) 

Träyttervägg med 
träfasad  

2 149 140 1 208 - 3 497 35 

Betongyttervägg 
med betongfasad 

3 443 151 670 - 4264 43 
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7. Diskussion  
 

En jämförelse av två stycken ytterväggar med respektive fasad har gjorts utifrån investeringskostnad, initialkostnad, 

underhållskostnad och försäkringskostnad. Det framgår direkt att försäkringskostnaden inte påverkar resultatet alls. 

Enligt de tre försäkringsbolag som kontaktades beror inte försäkringskostnaden på husets stomme eller fasad. Detta 

kan tyckas vara konstigt, då exempelvis en trästomme brinner lättare än en betongstomme om brand skulle uppstå. 

En förklaring till detta skulle kunna vara att det är väggarna till just ett småhus vi undersöker. Konsekvenserna vid 

brand blir inte lika förödande för ett småhus som för ett flerbostadshus. Om försäkringen gällde ett flerbostadshus i 

trä eller betong är det troligtvis en skillnad i försäkringskostnad.  

Initialkostnaden för de två systemen påverkar inte heller resultatet nämnvärt. Det är ungefär 11 kronor dyrare per 

kvadratmeter att nymåla betongfasaden än träfasaden. Detta kan verka märkligt då träfasaden kräver en 

underbehandling, medan betongfasaden inte kräver det. Troligtvis beror prisskillnaden på att akrylatfärgen för 

målning på betong är dyrare än akrylatfärgen för målning på trä. 

Vid nyproduktion är dock betongväggen mer än 1000 kronor dyrare än träväggen per kvadratmeter. 

Investeringskostnaden blir därmed mycket högre om husbyggaren väljer en betongstomme istället för en trästomme. 

Även om betongväggen blir en dyrare investering ser vi att den totala underhållskostnaden för träfasaden blir näst 

intill dubbelt så stor som underhållskostnaden för betongfasaden. När alla kostnader läggs ihop visar det sig dock att 

betongväggen blir totalt sett dyrare än träväggen per år och kvadratmeter.  

Om husbyggaren enbart skulle titta på totalkostnaden då han/hon skall bygga ett småhus kommer svaret på 

frågeställningen vara att träväggen är mest lönsam att välja. Det som bör tänkas på är att underhållskraven för 

fasaden kan variera medan investeringskostnaden är konstant. Beroende på husets utsatthet och hur väl husägaren 

underhåller fasaden kan underhållskostnaden variera. Om huset inte ligger skyddat så kommer underhållsintervallen 

att öka och underhållskostnaden för träfasaden kommer öka mer än för betongfasaden. Samma sak gäller om 

husägaren inte underhåller fasaden enligt rekommendationer. Träfasaden kräver ett kontinuerligt underhåll för att 

bibehålla sin skyddande funktion gentemot väggen. Betongfasaden däremot kräver endast underhåll för att bibehålla 

det estetiska intrycket. Detta gör att en betongfasad kan vara mest lönsam i de fall då huset utsätts för ett påfrestande 

klimat eller om husägaren inte vill underhålla fasaden.  

I denna rapport har vi utgått från att en firma gör de underhållsarbeten som vi kostnadsberäknat. I det fallet då 

husägaren själv vill stå för allt underhållsarbete kommer träfasaden vara mer lönsam än betongfasaden. 

Underhållskostnaderna minimeras då eftersom husägaren inte behöver betala arbetskostnader utan enbart betalar för 

material och eventuellt en ställning. 

Slutligen kan vi säga att investeringskostnaden för väggarna var det som avgjorde att betongväggen blev mer kostsam 

än träväggen. Då underhållsintervall och vilka åtgärder som krävs mycket väl kan variera med klimatförhållanden, så 

kan vi inte säga säkert att träväggen är mer lönsam än betongväggen. Därför skulle en byggherre som har pengar att 

investera i början och vill vara säker på att underhållskostnaderna minimeras förmodligen välja betongväggen med 

betongfasad. Detta gäller speciellt om huset ligger i en utsatt klimatzon. Däremot skulle en byggherre som inte har 

lika mycket pengar att investera men kan tänka sig att underhålla fasaden ordentligt själv förmodligen välja träväggen 

med träfasad. Ett val för byggherren som vill minimera underhållskostnaderna skulle också kunna vara att välja en 

infärgad betong istället för den målade betongfasaden. Som sagt är det på grund av att betongytan är målad som 

fasaden kräver underhåll. Eftersom målarfärgen inte är skyddande och enbart är till för det estetiska intrycket så 

skulle underhållskostnaderna förmodligen minskas genom att en infärgad betong istället väljs.  
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8. Slutsats  
 

Enligt de kostnadsberäkningar som tagits fram är svaret på frågeställningen att träytterväggen med träfasad är det 

mest lönsamma systemet för en småhusbyggare. I diskussionen togs det dock upp att underhållskraven för en 

yttervägg kan varierar med klimatförhållanden. Rapporten tar inte heller hänsyn till behovsstyrt underhåll 

(slumpmässigt underhåll). Därför kan det mycket väl vara så att betongytterväggen med betongfasad är det mest 

lönsamma alternativet. Småhusägaren bör göra en egen bedömning utifrån resultatet i denna rapport samt utvärdera 

sin egen situation så att ett lämpligt val kan göras. 

9. Förslag på framtida undersökningar 
 

Ett förslag på framtid undersökning inom detta område skulle vara att göra en djupare jämförelse av 

livscykelkostnader för flera typer av fasadsystem, fler än de två som vi i denna rapport undersökt. Här inkluderas 

exempelvis olika typer av impregnerat trävirke, tegelfasad, infärgad betong, obehandlad betong, etc. Undersökningen 

skulle kunna göras för flerbostadshus och en djupare analys skulle då kunna hjälpa fastighetsägaren att välja det mest 

lönsamma fasadmaterialet, som också kommer att bero på respektive fasads livslängd. Då trä på senare år har blivit 

tillåtet som stom- och fasadmaterial för höga flerbostadshus, är det intressant att ta med just en träfasad i 

jämförelsen.
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Sammanfattning 

Denna rapport innehåller en beskrivning av projekteringen av ett småhus. Under arbetets gång har ett bygglov och 

ett tekniskt samråd skett i rollspelsform. I denna rapport förklaras den byggnad som slutligen projekterats. För 

projekteringsarbetet har några grundläggande förutsättningar givits. Huset har dessutom utformats för att uppfylla 

vissa tekniska och arkitektoniska önskemål. Energi- och effektbehov för huset har beräknats. Därefter har 

installationer valts och dimensionerats. Valet av vissa byggnadsmaterial har varit särskilt omfattande. Två 

byggtekniska detaljer redovisas särskilt, och en del av husets konstruktion har särskilt dimensionerats. 

Huset är placerat i Sjöängen II, Huddinge kommun. Målgruppen för huset är en familj bestående av två vuxna och 

två barn. För detta projekteras en enplansvilla. Planlösningen skall möjliggöra för relativt enkel ombyggnation, och 

det skall gå att bo i huset som rörelseförhindrad. Det är ett trähus, och hänsyn har särskilt tagits till ljusinsläpp. 

Husets boarea, BOA, är 169,5 m2. Byggnadsarean, BYA, uppgår till 195,34 m2. Byggnadshöjden är 3,5 m, och 

nockhöjden är 5,59 m. Den färdiga golvhöjden +41,300 m. 

Huset är dimensionerat för att uppfylla kraven för normal energianvändning. Totalt används ca 78 kWh/m2 och år. 

Effektbehovet för huset är ca 55 W/ m2. Uppvärmning sker med hjälp av fjärrvärme, som även används till 

uppvärmning av varmvatten. Som värmesystem används golvvärme. VA-systemet består av rör i koppar och PEX. 

Ventilationen sköts med ett FTX-system. Totalt luftflöde i huset är 60 l/s. Kanalerna placeras på vinden. 

Värmeåtervinningsgraden uppgår till ca 85 %. 

Som golvmaterial valdes lamellparkett och klinker, och tegel valdes som taktäckningsmaterial. Dessa val gjordes 

genom en utförlig analys, där omdömen i olika kategorier viktades samman. Bland kategorierna fanns bland annat 

estetik, kostnad och miljövänlighet. 

Byggdetaljerna som särskilt redovisas är anslutningarna mellan platta och yttervägg, samt mellan yttervägg och 

vindsbjälklag. Husets bärande system är i trä och större delen av husets tak bärs upp med en W-takstol, som 

dimensionerats enligt Eurocode. 

Husets totala kostnad har beräknats till ca 1,8 Mkr. Detta motsvarar en kostnad på ca 10 500 kr/m2. 
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Abstract 

This report contains a description of the design process of a house. During the design process, there were practice 

meetings with teachers, made to be similar to such meetings during this process in Sweden. In this report, the final 

result (the house) is presented. Some initial conditions for the work were given. Also, the house has been designed to 

meet certain technical and architectural demands. The house’s requirements for energy and power, both for 

warming, were calculated. Next, components for the HVAC system were chosen. Some of the building materials that 

were chosen for the house were chosen through a more thorough examination. Two engineering details are 

presented, and a part of the house has been more thoroughly designed with respect to loads carried. 

The house is located in Sjöängen II, Huddinge municipality (Sweden). The target group the house is designed for is a 

family of two adults and two children. For this purpose, a one-storeyed house is made. The indoor planning is made 

to create a house that is relatively easily rebuilt, and the house is made to suit the needs of someone physically 

disabled. It is a wooden house, and it has been particularly designed to ensure desirable effects from the sunlight 

over the day. The inside floor area (sw. “BOA”) is 169,5 m2. The building area (sw. ”BYA”) is 195,34 m2. The 

building is about 5,6 m high. The indoor floor is at +41,300 m. 

The house is designed to qualify for the status of “normal energy use”. These numbers apply to warming of the 

house. In total, the building uses approximately 78 kWh/ m2 and year. The house requires a power of around 55 W/ 

m2. All this energy is supplied through district heating. This energy source is also used for heating tap water. In the 

house, underfloor heating is used. The water and sewage pipes are made of copper and PEX. 

Ventilation is mechanical, both in terms of supply air and extract air, and there is a significant recovery of energy. 

The total air flow into the house is 60 liters/s. The ventilation tubes are placed on the attic. The energy recovery unit 

operating mode enables recovery of approximately 85 %. 

As material for the building’s floor, parquet flooring (wood) and clinker tiles are used. For roofing, clay bricks are 

used. These choices were made after alternatives had been carefully analyzed with respect to a range of different 

characteristics. Among properties compared were aesthetics, cost and environmental impact. 

The engineering details presented were the connections where the foundation meets the outer wall, and where the 

outer wall meets the attic floor. The loads on the house are carried by a system of construction timber. The house’s 

roof rests on a timber roof truss, with the shape of a “W” (sw. “W-takstol”). This has been designed in accordance 

with Eurocode. 

The total cost of the house amounts to approximately 1,8 Mkr, or approximately 10 500 kr/m2. 

  



AF101X, 2014, Linn Forsman och Oskar Scheibe  
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................................................................. 1 

1.3 Metodik ........................................................................................................................................................................... 1 

2. Huset .......................................................................................................................................................................................... 2 

2.1 Förutsättningar ............................................................................................................................................................... 2 

2.2 Målgrupp för huset ........................................................................................................................................................ 2 

2.3 Tanken bakom husets utformning ............................................................................................................................. 2 

2.4 Teknisk information ...................................................................................................................................................... 3 

3. Materialval ................................................................................................................................................................................. 4 

3.1 Taktäckningsmaterial .................................................................................................................................................... 4 

3.1.1 Inledning .................................................................................................................................................................... 4 

3.1.2 Krav enligt BBR........................................................................................................................................................ 4 

3.1.3 Övriga krav ................................................................................................................................................................ 5 

3.1.4 Estetiska krav ............................................................................................................................................................ 5 

3.1.5 Val av material ........................................................................................................................................................... 5 

3.1.6 Värdeanalys av taktäckningsmaterial ..................................................................................................................... 5 

3.1.7 Produktval .................................................................................................................................................................. 8 

3.2 Golvmaterial ................................................................................................................................................................... 9 

3.2.1 Krav enligt BBR........................................................................................................................................................ 9 

3.2.2 Övriga krav .............................................................................................................................................................. 10 

3.2.3 Estetiska krav .......................................................................................................................................................... 10 

3.2.4 Val av material ......................................................................................................................................................... 10 

3.2.5 Värdeanalys av golvmaterial ................................................................................................................................. 12 

3.2.6 Produktval ................................................................................................................................................................ 18 

3.3 Referenslista för materialval ...................................................................................................................................... 19 

4. Byggteknik ............................................................................................................................................................................... 21 

4.1 Taket .............................................................................................................................................................................. 21 

4.1.1 Kalltaket ................................................................................................................................................................... 21 

4.1.2 Varmtaket ................................................................................................................................................................ 21 

4.2 Yttervägg ....................................................................................................................................................................... 22 

4.3 Grund ............................................................................................................................................................................ 23 

4.4 Fönster........................................................................................................................................................................... 24 

5. Konstruktion .......................................................................................................................................................................... 26 

6. Energi ....................................................................................................................................................................................... 27 

6.1 U-värden ....................................................................................................................................................................... 27 

6.2 Köldbryggor ................................................................................................................................................................. 27 

6.3 Um-värde ....................................................................................................................................................................... 28 



AF101X, 2014, Linn Forsman och Oskar Scheibe  
 

 

7. Effektbehov ............................................................................................................................................................................ 29 

8. Värmesystem .......................................................................................................................................................................... 30 

9. Ventilation ............................................................................................................................................................................... 34 

9.1 Inledning ....................................................................................................................................................................... 34 

9.2 Ventilationsbehov ........................................................................................................................................................ 34 

9.3 Produktval ..................................................................................................................................................................... 34 

9.3.1 FTX-aggregat .......................................................................................................................................................... 34 

9.3.2 Kanalsystem............................................................................................................................................................. 35 

9.3.3 Tilluftsdon ............................................................................................................................................................... 36 

9.3.4 Frånluftsdon ............................................................................................................................................................ 36 

9.3.5 Avlufts- och uteluftsgaller ..................................................................................................................................... 37 

9.3.6 Överluftsdon ........................................................................................................................................................... 37 

9.3.7 Ljuddämpare............................................................................................................................................................ 37 

9.3.8 Spjäll .......................................................................................................................................................................... 38 

9.3.9 Kolfilterfläkt ............................................................................................................................................................ 38 

9.4 Kontroll av tryckfall, ljudnivåer, etc. ........................................................................................................................ 38 

9.4.1 Tryckfall i kanaler ................................................................................................................................................... 38 

9.4.2 Tryckfall p.g.a. böjar, T-rör och areaändringar ................................................................................................. 38 

9.4.3 Tryckfall och ljudnivåer för tillufts- och frånluftsdon ..................................................................................... 39 

9.4.4 Tryckfall p.g.a. renslock och överluftsdon ......................................................................................................... 39 

9.4.5 Tryckfall p.g.a. utelufts- och avluftsgaller och aggregat ................................................................................... 39 

9.4.6 Totala tryckfall ........................................................................................................................................................ 39 

9.4.7 Totalt tryckfall för olika sträckor och strypning ............................................................................................... 39 

9.4.8 Ljudnivåer från spjäll ............................................................................................................................................. 40 

9.4.9 Kort om kastlängder .............................................................................................................................................. 40 

9.4.10 Avslutande kommentarer ................................................................................................................................. 40 

9.5 Förklaring av montering ............................................................................................................................................. 41 

9.6 Spårgasmätning ............................................................................................................................................................ 42 

10. Sanitet ................................................................................................................................................................................. 43 

11. Kostnadskalkyl .................................................................................................................................................................. 45 

11.1 Kostnad för konstruktion .......................................................................................................................................... 45 

11.2 Kostnad för värme och sanitet .................................................................................................................................. 46 

11.3 Kostnad för ventilation .............................................................................................................................................. 47 

11.4 Kostnad för inredning ................................................................................................................................................ 47 

11.5 Kostnad för el .............................................................................................................................................................. 48 

11.6 Driftskostnad................................................................................................................................................................ 49 

12. Referenslista ....................................................................................................................................................................... 50 

A. Konstruktion ............................................................................................................................................................................... 53 

A.1 Lastberäkning för W-takstol .............................................................................................................................................. 53 



AF101X, 2014, Linn Forsman och Oskar Scheibe  
 

 

B. Energi ............................................................................................................................................................................................ 64 

B.1 Värmegenomgångskoefficient, U ..................................................................................................................................... 64 

B.2 Köldbryggor för huset ........................................................................................................................................................ 68 

B.3 Um-värdet .............................................................................................................................................................................. 69 

B.4 Energibehov ......................................................................................................................................................................... 71 

C. Effektbehov ................................................................................................................................................................................. 72 

C.1 Dimensionerande ute- och inomhustemperatur ............................................................................................................ 72 

C.2 Transmissionsförluster ....................................................................................................................................................... 72 

C.3 Värmeförluster på grund av köldbryggor ........................................................................................................................ 76 

C.4 Värmeförluster på grund av läckluftsflöde...................................................................................................................... 80 

C.5 Värmeförluster på grund av ventilation ........................................................................................................................... 81 

C.6 Totala effektbehovet för varje rum .................................................................................................................................. 81 

D. Värmesystem ............................................................................................................................................................................... 82 

E. Ventilation .................................................................................................................................................................................... 85 

E.1 Ljud- och tryckfallsberäkning ............................................................................................................................................ 85 

E.2 Spårgasmätning .................................................................................................................................................................... 89 

F. Sanitet ............................................................................................................................................................................................ 90 

F.1 Tappvatten ............................................................................................................................................................................ 90 

F.1.1 Dimensionering av kall- och varmvattenledningar ................................................................................................ 90 

F.1.2 Tryckfallsberäkning ..................................................................................................................................................... 94 

F.2 Spillvatten .............................................................................................................................................................................. 96 

F.2.1 Dimensionering av spillvattenledningar .................................................................................................................. 96 

G. Ritningar ...................................................................................................................................................................................... 98 

 



1 
 
 

1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Det här arbetet utgör den skriftliga delen i kursen AF101X, Examensarbete inom samhällsbyggnad, i åk 3 på 

Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad på KTH. Arbetet har skett under VT 2014. 

Denna uppsats består av två delar. I denna del kommer projekteringsarbetet till ett småhus att presenteras. Detta 

småhus är utformat efter krav ställda i Boverkets byggregler (BBR). Vissa förutsättningar för arbetet har varit givna. 

Det har även funnits en viss ram för vad projekteringsarbetet skall innehålla. I övrigt har det funnits en stor frihet vid 

utformning, dimensionering, och liknande arbete. Exempelvis har ingen bestämd budget för husets (teoretiska) 

kostnad givits, och detta har givit stor frihet vid valet av olika tekniska lösningar. 

Den andra delen består av en fördjupning. Där jämförs kostnaderna för två olika småhusfasader – en i trä och en i 

betong. Denna del redovisas i ett separat dokument. 

1.2  Syfte 

Syftet med den tekniska delen av uppsatsen är att med hjälp av kunskap och erfarenheter från tidigare studier 

konstruera ett småhus. Byggtekniska och installationstekniska lösningar ska redovisas. Hänsyn tas till 

markförhållanden och arkitektoniska önskemål vid husets utformning. Inledningsvis skall det visas hur en målgrupp 

styr husets utformning, placering på den tilldelade tomten, och andra arkitektoniska beslut. Sedan redovisas hur 

projektering sker av VVS, konstruktion, och andra tekniska lösningar. I projekteringsarbetet finns möjlighet att 

utnyttja kunskap från tidigare kurser, och utifrån denna lösa verkliga tekniska problem. 

1.3  Metodik 

Uppsatsen är skriven med hjälp av information från skriftliga och muntliga källor. De skriftliga källorna som använts 

består framför allt av böcker, Boverkets byggregler och internetmaterial. Teknisk information från tillverkare har 

använts vid beskrivning av de valda komponenterna i huset, samt som underlag vid beräkningar. Bland de muntliga 

källorna återfinns bl.a. intervjuer med tillverkare till olika produkter som använts till huset. Dessutom har 

handledning av anställda på institutionen för Byggvetenskap vid KTH skett löpande under arbetets gång.  

Till hjälp har programmen AutoCAD 2013 och Microsoft Excel använts kontinuerligt. 
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2. Huset  

2.1  Förutsättningar 

Ett hus skall byggas i Huddinge kommun, i närheten av Stockholm. Området heter Sjöängen II, och det rör sig här 

om tomten Metronomen 13. Detta är en någorlunda platt tomt, men den sluttar kraftigt mot angränsande tomt 

österut. Området är relativt bebyggt, och på tomterna kring huset ligger flera småhus. I detaljplanen bestäms att 

huvudbyggnaden högst får ha en byggnadshöjd på 6,5 meter, nockhöjd på 8,5 meter, och att huvudbyggnaden skall 

vara placerad minst 4 meter från fastighetsgränsen. Dessutom skall huvudbyggnaden anpassas till markens naturliga 

nivåskillnader. På tomten finns även en del mark som inte får bebyggas. 

2.2  Målgrupp för huset 

Vi har valt att huset skall byggas för en familj på fyra personer, två vuxna och två barn. Boarean skall trots detta 

göras så stor att det går att bygga om så huset får ytterligare ett sovrum, och kan rymma ytterligare en boende. Huset 

skall även vara anpassat för personer med nedsatt rörlighet/handikapp. Detta ställer krav på stora utrymmen, så att 

exempelvis en rullstol alltid kan vändas. 

2.3  Tanken bakom husets utformning 

En enplansvilla skall projekteras som uppfyller de flesta önskemål som en vanlig familj kan tänkas ha. Huset har en 

höjd som är tillåten enligt detaljplanen. Villan är placerad på ett tillåtet avstånd från tomtgränsen. Inget byggs på den 

del av tomten där bebyggelse ej är tillåten. För att inte ändra den naturliga marknivån alltför mycket byggs huset på 

en relativt platt del av tomten. Källare eller suterrängvåning behöver därför inte byggas. 

Villan skall ha alla de bekvämligheter som en vanlig familj kan behöva. Därför lämnas tillräckligt utrymme för att alla 

installationer skall kunna rymmas och utformas för ett gott inomhusklimat. Alla innerväggar är icke-bärande. Därför 

är det inga problem att flytta eller ta bort väggar, så en familj boende där enkelt kan anpassa huset efter sina 

önskemål. 

En enplansvilla passar utmärkt för personer med nedsatt rörlighet/handikapp. För en sådan person underlättar det 

mycket att det inte finns några trappor. Det är inte heller några betydande höjdskillnader mellan de olika rummen, 

och det finns därför inga höga trösklar att ta sig över. En person i rullstol kan ta sig runt i huset, då de flesta rum är 

mycket rymliga. Tvättstugan är något liten, men om det skulle behövas kan man ta bort väggen mellan badrummet 

och tvättstugan och därmed få ett stort badrum med tvättstuga. Husets planlösning visas i Figur 1.  

Mycket ljusinsläpp åstadkoms genom att stora fönster placeras i vardagsrummet, som ligger i söder. Dessutom 

placeras fönster i öster och väster så att det finns ljusinsläpp i hela huset. Två av sovrummen samt tvättstugan ligger i 

norrläge där vi har begränsat med ljusinsläpp, medan köket ligger i öster- och sydläge så att morgon- och dagssolen 

lyser in. Uteplatserna är placerade så att familjen får sol hela dagen.  

Vid placering av huset har hänsyn tagits till tomtens terräng. Eftersom tomten sluttar i öster och syd är framsidan 

och uteplatserna åt dessa håll. Denna placering av uteplatserna ger de boende en fin utsikt över området. Placeringen 

gör även att framsidan och fasaden mot öster är relativt skyddade från vägen och därmed från insyn.  

När husets uppbyggnad och estetiska utformning fastställdes valdes ett klassiskt trähus. Alla bärande konstruktioner i 

huset är i trä. I större delen av huset är taket ett kalltak där det finns plats för dragning av ventilationskanaler. 

Undantaget är utbyggnaden där det är full takhöjd och taket är ett varmtak. För att få ett hus som lätt smälter in i 

omgivningen valdes en ljusgul färg på fasaden och ett klassiskt tegeltak.  
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Figur 1. Planlösning.  

2.4  Teknisk information 

I denna del presenteras övergripande teknisk information. Till en början redovisas några värden gällande husets mått. 

Husets boarea, BOA, är 169,5 m2. Byggnadsarean, BYA, uppgår till 195,34 m2. Byggnadshöjden är 3,5 m, och 

nockhöjden är 5,59 m. Den färdiga golvhöjden är +41,300 m. 

Huset har en normal energiförbrukning, som max får uppgå till 90 kWh/m2 och år, och är genomgående 

dimensionerat enligt krav i Boverkets byggregler, BBR. Arean som avses är Atemp, vilken är den area som värms upp 

till mer än 10 °C. I vårt fall blir detta samma som boarean. Den totala energianvändningen uppgår till 9 783,88 kWh 

och år, den specifika energianvändningen är ca 78 kWh/ m2 och år. Effektbehovet för huset är ca 55 W/ m2.  

Huset har fjärrvärme som energikälla. Denna energi används till både husets varmvatten, och dess 

uppvärmningssystem. Husets värmesystem består av golvvärme. Detta system köps från Uponor. 

Huset förses med ett FTX-system. Kanaler placeras på vinden. FTX-aggregatet är från Östberg - modell HERU 100 

T EC. Övriga komponenter i systemet är från Fläkt Woods. 

VA-systemet består av rör i koppar och PEX. Det är anslutet till kommunens VA-nät. 

Stommen är i konstruktionsvirke. Takstolen är i virke av klass C30, medan ytterväggarna är i C24. Den större delen 

av huset täcks av ett kalltak. Detta tak bärs upp av W-takstolar. En mindre del av huset är byggd med full takhöjd. 

Där bärs taket upp av en bärande nockbalk i limträ som vilar på en avlastningsbalk i limträ. 

Grundläggning sker genom platta på mark. För att denna skall kunna placeras rätt fordras markarbeten. Schaktning 

behöver ske ner till ett djup av +40,800 m. 

Husets fasad är av stående träpanel av typen lockpanel. Panelen är i gran av sorteringsgrad G4-0. Den är målad med 

ljusgul akrylatfärg.  

Tegel har valts som taktäckningsmaterial. Tegelpannorna är röda och tvåkupiga. Dessa passar även in i landskapet, 

och passar till fasadfärgen. 
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3. Materialval  

3.1  Taktäckningsmaterial  

3.1.1 Inledning  

Vi har två olika taklutningar. Huvudtaket har lutningen 20° medan det mindre taket har lutningen 27°. Vi har även 

ett litet skärmtak som ska ha samma material som resten av taket.  

Eftersom vi har relativt stora taklutningar så har vi valt att enbart titta på takpannor och plåttak. Eftersom vi har valt 

att göra ett klassiskt trähus vill vi att taket skall se ut som ett klassiskt tegeltak. Ett sådant tak passar in med resten av 

huset och omgivningen. Idag finns det flera taktäckningsmaterial som kan ersätta klassiska tegelpannor, t.ex. 

tegelliknande stålplåt samt rödfärgade betongpannor. Vi har därför valt att jämföra just dessa tre 

taktäckningsmaterial. Det finns både falsade och ofalsade tegelpannor, däremot är alla betongpannor är falsade. 

Ofalsade tegelpannor kräver en lutning på minst 22° för att vatten inte skall tränga in mellan pannorna, medan 

falsade tegelpannor kräver en lutning på minst 14° (Dinbyggare, Takpannor-Tips och råd när du ska byta tak, 2014). 

Då vårt ena tak har en lutning på 20° är det självklart för oss att enbart undersöka falsade takpannor. 

3.1.2 Krav enligt BBR 

5:231 

”Takta  ckningen pa   byggnader ska utformas sa   att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt att den endast kan ge ett 

begränsat bidrag till branden. (BFS 2011:26).  

Allma  nt ra  d  

Med fo  rsva  rad anta  ndning avses exempelvis skydd mot flygbra  nder eller gnistor.  

Takta  ckning bo  r utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av la  gst klass BROOF (t2) pa   underliggande 

material av klass A2-s1,d0.  

Bra  nnbar takta  ckning, i la  gst klass BROOF (t2), på underliggande material av klass A2-s1,d0.  

Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan användas på brännbart underlag på byggnader som är belägna minst 8 m 

från varandra eller på småhus.  

Brännbar taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, förutom småhus, inom 8 m från en skorsten 

ansluten till värmepanna med förbränning av fasta bränslen. 

På småhus kan material av lägst klass E användas som taktäckning på tak över uteplats, skärmtak eller liknande.  

Regler om skydd mot brandspridning från intilliggande tak finns i avsnitt 5:536 och detta gäller även mellan byggnader. (BFS 

2011:26).” 

Kommentar: Taket i sin helhet utformas så brandkraven uppfylls. Särskilt taktäckningsmaterialet, som väljs i 

denna del, uppfyller alltså de för denna del av taket specifika kraven. 

6:5325 

”Allma  nt ra  d  

Vid val av material och detaljutformning fo  r yttertak bo  r ha  nsyn tas till taklutningen.  

Om takta  ckning sker med material som kan skadas av is sa   bo r detta beaktas vid utformningen av taket.” 

Kommentar: Då taklutning bestämts innan takmaterial, väljs takmaterial utifrån den taklutning som huset har. 

Vid materialvalet tas risken för skador från is i beaktande. 
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8:241 

”Yttertak som kan betra  das ska ha ska  ligt skydd mot halkning och utformas sa   att risken fo  r att trampa igenom takytan 

begra  nsas.” 

Kommentar: Taket kan beträdas. Därför sker materialval så kraven i 8:241 uppfylls. 

3.1.3 Övriga krav  

 Estetiskt tilltalande 

 Miljövänligt 

 Underhållsvänligt 

 Enkelt att montera 

 Passar aktuell taklutning 

 Acceptabel livslängd 

 Halksäkert 

 Vattenavvisande 

 Prisvärt 

 Slittåligt 

3.1.4 Estetiska krav  

Taket skall vara i rött tegel eller tegelliknande material, och därför har vi valt att endast jämföra sådana produkter. 

Taket skall dessutom passa till övriga husets färg och utformning, och det skall passa in i landskapsbilden. 

3.1.5 Val av material  

Vi har valt produkterna: 

Tvåkupig Takpanna Benders Tvilling Obehandlad Naturröd → Tegelpanna  

En tegelpanna som är gjord på lertegel och har färgen naturröd, den klassiska tegelfärgen. Pannan är tvåkupig och 

har en obehandlad yta som gör att färgen blir relativt matt. Denna takpanna är falsad och kräver därför en taklutning 

på minst 14° (Bygghemma, Tvåkupig Takpanna Benders Tvilling Obehandlad Naturröd, 2014). 

Tvåkupig Takpanna Benders Palema Ytbehandlad Tegelröd → Betongpanna  

En betongpanna som liknar tegelpannan eftersom den är i samma kulör. Betongpannan är tvåkupig och behandlad så 

att dess yta är blank och röd. Alla betongtakpannor är falsade och det betyder att minsta taklutning som krävs är 14°. 

Betongpannor är billigare än tegelpannor (Bygghemma, Tvåkupig Takpanna Benders Palema Ytbehandlad Tegelröd, 

2014). 

Plannja Royal Stål → Stålplåttak 

Denna stålplåt ser ut som ett tak av enkupigt tegel fast lite modernare. Plåten är varmförzinkad och finns i flera 

kulörer. Vi har valt kulören tegelröd för att den liknar tegelpannors färg så mycket som möjligt. Plåten har en 

skyddande beläggning av Plannja Hard Coat 50 (Plåtgrossisten, 2014). 

3.1.6 Värdeanalys av taktäckningsmaterial  

I tabellerna nedan har vi betygsatt de tre takmaterialen utifrån hur de uppfyller några viktiga krav. Betygen anges som 

1-5 där 1 är det lägsta och 5 är det högsta. Under vissa tabeller finns kommentarer som är tillägg av information som 

inte finns i tabellerna. 
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Estetik  

Tabell 1. Estetisk bedömning av takmaterial.  

Material Kommentar Källa Betyg  

Betongpannor Stark röd färg.  
Relativt glansig yta.   

Egen bedömning 3 

Tegelpannor Klassiskt utseende. 
Passar ett traditionellt trähus.  
Lagom matt färg. 

Egen bedömning 5 

Stålplåttak Ger intryck av en ren yta.  
Ser en aning billigt ut.    

Egen bedömning 1 

 

Miljöbedömning  

Tabell 2. Miljöbedömning av takmaterial.  

Material Bedömning  Källa Betyg  

Betongpannor B (Sunda Hus, 2014) 4 

Tegelpannor A (Sunda Hus, 2014) 5 

Stålplåttak B (Sunda Hus, 2014) 3 

Kommentar: På sundahus.se fanns bedömningar för Benders Palema Tegelröd och för Plannja Royal. Dock fanns 

det ingen specifik bedömning för just produkten Benders Tvilling Naturröd. Därför används bedömningen för 

traditionellt taktegel, och det antas att denna bedömning även gäller för just produkten i jämförelsen. Detta får anses 

vara rimligt då den valda produkten ej är ytbehandlad och därför är en klassisk tegelpanna.   

Enligt sundahus.se innehåller inte betongpannorna eller tegelpannorna några hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen. 

Dock innehåller stålplåten minst ett miljöfarligt ämne och flera hälsofarliga ämnen. Därför sätts betyget 3 för 

stålplåten trots att bedömningen enligt sundahus.se var B, vilket var samma som för betongpannan.  

Underhåll 

Tabell 3. Underhåll för takmaterial.  

Material Kontroll Källa Betyg  

Betongpannor Inspektera minst en gång per år, helst 
efter vintern. 
Rengör hela takytan. 
Byt ut trasiga pannor.  

Benders skötselinstruktion 
för takpannor. 
(Benders Sverige AB, 2014) 

3 

Tegelpannor Se betongpannor. Benders skötselinstruktion  
för takpannor.  
(Benders Sverige AB, 2014) 

3 

Stålplåttak Besiktning varje år. 
Rengör hela ytan.  
Bättringsmåla/ommålning vid behov. 
Behandla kantkorrosion. 

Plannja Råd om val av material 
och underhåll.  
(Plannja, 2014) 

3 

Kommentar: För alla tre takmaterial så krävs det ett årligt underhåll för att säkerställa att kraven för taken uppnås. 

Alla tre anser vi enligt källorna kräva ungefär lika stor arbetsbörda gällande underhåll. Det är dock svårare att rengöra 

pannorna än att rengöra stålplåttaket. Samtidigt är det ett större jobb att måla om och åtgärda korrosion än att byta 

ut pannor. Detta gör att alla våra takmaterial får samma betyg.  
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Investeringskostnad  

Tabell 4. Investeringskostnad för takmaterial.  

Material Kr/m2 Källa Betyg  

Betongpannor 273 (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 4 

Tegelpannor 346 (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 3 

Stålplåttak 266 (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 5 

Kommentar: För kostnaden för takpannorna ingår själva takpannorna, frakt, bärläkt, ströläkt och arbetskostnaden. 

För plåttaket ingår den tegelprofilerade plåten, bärläkt och arbetskostnaden.  

Tyngd av takmaterial  

Tabell 5. Tyngd av takmaterial. 

Material kg/m2 Källa Betyg  

Betongpannor 36 Benders Produktblad Betong- Och Lertegelpannor.  
(Benders Sverige AB, 2014) 

4 

Tegelpannor 44 Benders Produktblad Betong- Och Lertegelpannor.  
(Benders Sverige AB, 2014) 

3 

Stålplåttak 4,9 Plannja Takbroschyr.  
(Plannja, 2014) 

5 

Kommentar: Vi har valt att vikta tyngden för materialet. En lägre vikt anses vara smidigare ur monterings- och 

lastsynpunkt. 

Livslängd  

Tabell 6. Livslängd för takmaterial.  

Material Livslängd Källa Betyg  

Betongpannor 30 år för underlagspapp. 
100 år för pannorna.  

(Doldafel, 2014) 
(Sunda Hus, 2014) 

5 

Tegelpannor 30 år för underlagspapp. 
50 år för pannorna. 

(Doldafel, 2014) 
(Sunda Hus, 2014) 

3 

Stålplåttak 35 år för underlagspapp. 
50-60 år för plåten. 

(Doldafel, 2014) 
(Plannja, 2011) 

4 

 Kommentar: Livslängden i tabellen ovan är dels baserad på livslängden för själva pannorna och stålplåten, och dels 

för livslängden för underlagspappen, som måste bytas ut efter ett antal år. Trots att tegelpannorna och stålplåten har 

nästintill samma livslängd så får stålplåten ett högre betyg då denna leder till att underlagspappen får en längre 

livslängd.  
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Viktat betyg  

Tabell 7. Viktat betyg för takmaterial.  

 Material   Tegelpanna   Betongpanna Stålplåttak  

 Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 

Estetik 0,5 5 2,5 3 1,5 1 0,5 

Miljöbedömning 0,2 5 1 4 0,8 3 0,6 

Underhåll 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

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

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

Livslängd 0,1 3 0,3 5 0,5 4 0,4 

        

Summa 1  4,4  3,5  2,3 

Kommentar: Vi anser att estetiken och miljövänligheten är de i särklass viktigaste egenskaperna hos takmaterialet. 

Därför ges dessa stor vikt vid bedömningen. Vi ser här att tegelpannan fick det högsta viktade betyget. Detta gör att 

vi kommer välja tegelpannan: Tvåkupig Takpanna Benders Tvilling Obehandlad Naturröd som vårt takmaterial.  

 

3.1.7 Produktval  

Materialet som fåtts genom viktningen är tegelpannan Benders Tvilling Obehandlad Naturröd. Det är en falsad 

tvåkupig tegelpanna som inte är behandlad och därmed har en matt yta. Längden för tegelpannan är 365 mm och 

bredden är 398 mm (Bygghemma, Tvåkupig Takpanna Benders Tvilling Obehandlad Naturröd, 2014). Takpannan är 

estetiskt tilltalande (passar bra in med huset och omgivningen) och det mest miljövänliga valet. Dessa två krav är de 

som är viktigast för oss. Alla takmaterial kräver ungefär lika mycket underhåll och därmed blir denna faktor inte 

avgörande. Vald produkt visas i Figur 2.  

 

Figur 2. Vald tegelpanna (Bygghemma, Tvåkupig Takpanna Benders Tvilling Obehandlad Naturröd, 2014). 
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3.2  Golvmaterial  

3.2.1 Krav enligt BBR 

3:42 

”I driftutrymmen bör det finnas … samt vid behov vatten-tätt golv …” 

Kommentar: Definitionen av driftutrymme ges i BBR 3:411. I vårt hus finns antagligen inget driftutrymme, men 

skulle något rum uppfylla kraven för att kunna anses vara ett sådant, så skulle det vara tvättstugan. I detta rum 

kommer vattentätt golv ändå väljas. 

5:1 

”Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfreds-ställande. Utformningen av brandskyddet ska 

förutsätta att brand kan uppkomma.  

Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller 

påfrestningar.” 

Kommentar: Detta är generella bestämmelser om brandskydd. Naturligtvis påverkar valet av golvmaterial om 

kraven uppfylls. Vi förutsätter dock här att samtliga golvmaterial som vi tittar på uppfyller grundläggande krav, så 

kraven i 5.1 får anses uppfyllda. Detta verkar rimligt, eftersom de måste uppfylla sådana krav för att över huvud taget 

kunna finnas på marknaden. 

5:4223 

”Skydd mot brandspridning nedåt uppfylls om golvbeläggning eller eldstadsplan utförs i lägst brandteknisk klass A2-s1,d0.” 

Kommentar: Detta krav påverkar inte vårt materialval, då vårt hus saknar eldstad. 

5:521 

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

– är svåra att antända,  

– inte medverkar till snabb brandspridning,  

– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas,  

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

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

– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet.  

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

Kommentar: Liksom för bestämmelserna i 5.1 antar vi att golvmaterialen som analyseras inom ramen för detta 

materialval uppfyller de angivna kraven. 



10 
 
 

6:5332 

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

ytskikt.” 

Kommentar: Husets golvyta skall naturligtvis kunna våtrengöras. Detta krav är uppfyllt för alla de golvmaterial som 

är med i materialvalet. 

6:5334 

”Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir 

synligt. 

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.” 

Kommentar: Husets byggs så att kraven uppfylls. När golvmaterial väljs i denna del avses det huvudsakliga 

golvmaterial, t.ex. den del av ett köksgolv som är synlig och lättillgänglig, inte under tvättställ etc. 

3.2.2 Övriga krav  

 Estetiskt tilltalande 

 Miljövänligt 

 Underhållsvänligt 

 Prisvärt 

 Komfortabelt 

 Passa golvvärme 

 Slittåligt 

 Halksäkert 

 Fukttåligt 

3.2.3 Estetiska krav  

I våtrummen vill vi ha ljusa färger som ger ett fräscht intryck. Golvet skall helst vara slätt, så det lätt kan rengöras. I 

hallen vill vi ha ett liknande material, fast något som är lite grövre, slittåligare och mörkare. 

På övriga golvytor vill vi ha trä eller ett träliknande material. Detta passar till huset, som skall vara ett exklusivt 

trähus. Golvmaterialet skall ha en ljus nyans, för att passa husets färgsättning i övrigt. 

3.2.4 Val av material  

3.2.4.1  Hall och våtrum  

I rummen hall, entré, badrum, WC och tvättstuga så skall golvmaterialet tåla väta, slitage och vara lätta att rengöra i 

större utsträckning än resten av rummen i huset. Andra krav skall även uppfyllas som t.ex. estetiskt tilltalande, 

komfortabla, inte ha för hög investeringskostnad, etc.  

Tre golvmaterial har valts som anses uppfylla kraven. Dessa är plastmatta av PVC, klinker och naturstenen vit 

marmor.  
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Plastmatta, PVC 

Plastmattan har polyvinylklorid som bindemedel. Ett PVC-golv tillverkas av PVC-pulver som blandas med 

mjukgörare, fyllmedel, stabilisatorer och färgpigment. Golvet har även en ytbehandling av polyuretan som ger ökad 

beständighet mot fläckar och slitage. Plastgolv finns i alla möjliga färger och mönster, t.ex. finns imitationer av 

trägolv och keramiska golv (Golvbranschen, Plastgolv-PVC, 2014). 

Klinker (glaserad) 

Klinker är ett keramiskt material som tillverkas av tätsintrad lera genom strängpressning eller formpressning. 

Plattorna får låg porositet och har därmed en låg vattenadsorption (0-6 %). Klinkerplattor förekommer som både 

obehandlade och glaserade, och båda typerna tål väta bra. Klinkerplattor är nästintill underhållsfria, dock fäster smuts 

bättre på oglaserade klinkerplattor. Därför har ett glaserat klinkergolv valts som material att vara med i jämförelsen. 

Klinkergolv är även väl lämpat för golvvärme (Golvbranschen, Keramiska plattor, 2014). 

Natursten, marmor  

Marmor finns i olika färger beroende på vilken/vilka föroreningar som förekommer i stenen. Dessa föroreningar gör 

även att stenen blir mer eller mindre flammig, och ger därmed ett levande intryck (Dinbyggare, Marmorgolv – 

exklusivt och hållbart, 2014). Ofta är marmorn polerad och får en glansig yta. Denna glansiga yta blir vattenavvisande 

och passar därför i våtrum.  

3.2.4.2  Övriga rum  

I dessa rum krävs det inte att golven tål väta och slitage i samma utsträckning som golven i hall och våtrum. I 

vardagsrum och sovrum är de viktigaste kraven snarare estetik och komfort.  

Vi har valt de tre golvmaterialen plastmatta av PVC, laminatgolv, och parkett (lamellparkett).  

Plastmatta, PVC 

Se tidigare i avsnittet. 

Laminatgolv  

Golvlaminat är uppbyggt av ett golvlaminat (överst), ett kärnmaterial (i mitten), och ett kontralaminat (underst). 

Dessa limmas samman under värme och tryck. Kärnmaterialet består vanligtvis av en spånskiva eller en MDF-skiva 

som har hög densitet. Golvlaminatet består av ett antal pappersark som är impregnerade och hoppressade med en 

härdplast. På golvlaminatet så stryker man på melaminharts som skyddar golvet, men är genomskinligt så att träets 

mönster syns. Detta golv är mycket slitstarkt, men tål inte om fukt kommer in mellan fogarna. (Burström, 2007) 

Parkett (lamellparkett) 

Lamellparkett är uppbyggt av tre lager, så att fuktrörelserna minimeras. Detta uppnås genom att skiktens 

fiberriktningar vänds 90 grader i förhållande till varandra (Golvbranschen, Lamellparkett, 2014). Överst består 

lamellparketten av ädelträ med en tjocklek på minst 2,5 mm, sedan kommer stommen som består av barrträ och 

längst ner finns ett underskikt som även det är av barrträ (Burström, 2007). 
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3.2.5 Värdeanalys av golvmaterial  

I tabellerna nedan har vi betygsatt golvmaterialen med avseende på några viktiga krav. Betygen anges som 1-5 där 1 

är det lägsta och 5 är det högsta. Under vissa tabeller finns kommentarer som är tillägg av information som inte finns 

i tabellen. 

 

3.2.5.1  Hall och våtrum  

 

Estetik  

Tabell 8. Estetisk bedömning av golvmaterial.  

Material Kommentar Källa Betyg  

Plastmatta  Ser billigt ut.  Egen bedömning 2 

Klinker Klassigt utseende.  
Finns i många färger. 

Egen bedömning 5 

Marmor Klassiskt utseende.  
En känsla av lyx.   

Egen bedömning 5 

 

Miljöbedömning  

Tabell 9. Miljöbedömning av golvmaterial.  

Material Bedömning  Källa Betyg  

Plastmatta  C (Sunda Hus, 2014) 2 

Klinker A (Sunda Hus, 2014) 5 

Marmor B (Sunda Hus, 2014) 4 

Kommentar: Enligt sundahus.se förekommer det inga hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen i marmor under 

tillverkningen eller i den färdiga produkten. I plastmattan av PVC förekommer det hälsofarliga ämnen under 

tillverkningen men inga i den färdiga produkten. Beträffade klinkerplattor så förekommer det miljöfarliga och 

hälsofarliga ämnen under tillverkningen samt miljöfarliga ämnen i den färdiga produkten. Trots detta får klinker det 

högsta betyget A.  
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Underhåll 

Tabell 10. Underhåll av golvmaterial.  

Material Underhåll Källa Betyg  

Plastmatta  Vanlig tvätt med ljummet vatten och 
milt rengöringsmedel.  

Skötselråd Våtrum 
Plastgolv/Plastvägg.  
(Golvbranschen, GBR, 2014) 

5 

Klinker Vanlig städning med ljummet vatten 
och svagt alkaliskt rengöringsmedel. 

Skötselråd-Keramik-Glaserad. 
(Golvbranschen, GBR, 2014) 

5 

Marmor Vanlig städning utan 
rengöringsmedel.  
Vaxning av ytan ibland.  

 (Dinbyggare, Marmorgolv – 
exklusivt och hållbart, 2014) 

4 

Kommentar: Alla tre golvmaterial är enkla att underhålla. Plastmattan har ett skyddande polyuretanskikt som ger 

golvet goda städegenskaper och minskar användningen av vax eller polish (Golvbranschen, Plastgolv-PVC, 2014). 

Marmor tål inte starka rengöringsmedel, då sura ämnen kan missfärga stenen. Detta samt att marmorn ibland bör 

vaxas för att skyddas mot missfärgningar gör att vi ger den ett lägre betyg än de två andra materialen (Dinbyggare, 

Marmorgolv – exklusivt och hållbart, 2014). 

Investeringskostnad  

Tabell 11. Investeringskostnad för golvmaterial.  

Material Kr/m2 Källa Betyg  

Plastmatta  280 (Bygganalys AB, 2011) 4 

Klinker 1100 (Bygganalys AB, 2011) 2 

Marmor 2200 (Bygganalys AB, 2011) 1 

Kommentar: Marmorgolvet är otroligt mycket dyrare än både plastmattan och klinkergolvet. Samtidigt är 

plastmattan väsentligt mycket billigare än både marmor- och klinkergolven. Eftersom kostnad för oss inte är ett 

problem kommer kostnaden inte väga så tungt vid viktningen.  

Livslängd  

Tabell 12. Livslängd för golvmaterial.  

Material Livslängd Källa Betyg  

Plastmatta  20 år (Doldafel, 2014) 2 

Klinker Ej byte  (Doldafel, 2014) 5 

Marmor 60 år (Dinbyggare, Marmorgolv – exklusivt och hållbart, 2014) 4 

Kommentar: Klinkerplattorna och marmorgolvet behöver inte bytas ut på väldigt lång tid. Plastmattan däremot 

måste bytas ut redan efter 20 år. Däremot så krävs det ett större jobb för att byta ut klinker- och marmorgolvet än 

det krävs för att byta ut plastmattan.  
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Komfort  

Tabell 13. Bedömning av komfort för golvmaterial.  

Material Kommentar Källa Betyg  

Plastmatta  Relativt mjukt. Egen bedömning  3 

Klinker Hårt.  
Behagligt med golvvärme.  

Egen bedömning 4 

Marmor Hårt.  
Behagligt med golvvärme. 

Egen bedömning 4 

Kommentar: Det är väldigt viktigt att ett golv i våtutrymmen är behagligt att gå på. Trots att plastmattan är relativt 

mjuk i förhållande till marmor- och klinkergolvet anser vi att komforten då golvvärme finns blir högre för de hårda 

golven. 

Lämplighet vid installation av golvvärme. 

Tabell 14. Bedömning av golvmaterialets lämplighet i kombination med golvvärme.  

Material Kommentar  Källa Betyg  

Plastmatta  Passar bra. 
Kan vara lite känslig mot höga temperaturer. 

(Kvarnälv, 2014) 4 

Klinker Passar bra. (Kvarnälv, 2014) 5 

Marmor Passar bra. (Kvarnälv, 2014) 5 

 Kommentar: För att få reda på om dessa golv passar om man har vattenburen golvvärme som 

uppvärmningssystem så ringde vi Bengt Kvarnälv som jobbar på LK Systems (Kvarnälv, 2014). Han ansåg att alla 

dessa material passar bra för golvvärme.  

Viktat betyg   

Tabell 15. Viktat betyg för golvmaterial i hall och våtrum.  

Material   Plastmatta  Klinker  Marmor  

 Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat 
betyg 

Estetik 0,3 2 0,6 5 1,5 5 1,5 

Miljöbedömning 0,1 2 0,2 5 0,5 4 0,4 

Underhåll 0,1 5 0,5 5 0,5 4 0,4 

Investeringskostnad  0,05 4 0,2 2 0,1 1 0,05 

Livslängd 0,05 2 0,1 5 0,25 4 0,2 

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

Passar golvvärme 0,2 4 0,8 5 1 5 1 

        

Summa 1  3  4,65  4,35 

Kommentar: Vi anser att estetiken, komforten och lämpligheten vid installation av golvvärme är de i särklass 

viktigaste egenskaperna hos golvmaterialet. Därför ges dessa stor vikt vid bedömningen. 
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3.2.5.2  Övriga rum  

 

Estetik  

Tabell 16. Estetisk bedömning av golvmaterial.  

Material Kommentar Källa Betyg  

Plastmatta  Ser billigt ut.  Egen bedömning 2 

Laminatgolv Finns många olika typer. 
En aning plastigt. 

Egen bedömning 4 

Lamellparkett  Klassiskt utseende. 
Känns äkta.   

Egen bedömning 5 

 

Miljöbedömning  

Tabell 17. Miljöbedömning av golvmaterial.  

Material Bedömning  Källa Betyg  

Plastmatta  C (Sunda Hus, 2014) 2 

Laminatgolv B (Sunda Hus, 2014) 4 

Lamellparkett  A (Sunda Hus, 2014) 5 

Kommentar: Enligt sundahus.se förekommer det hälsofarliga ämnen i laminatgolvet under tillverkningen, dock inga 

i den färdiga produkten. Under tillverkningen av lamellparketten så förekommer det både miljöfarliga och 

hälsofarliga ämnen. Trots detta ger sundahus.se lamellparketten ett högre betyg. Detta kan bero på att tillverkning av 

laminatgolv kanske kräver en större energiförbrukning, eller att plast används i laminatgolv. Vad gäller plastmattan, 

se under föregående kapitel.  

Underhåll 

Tabell 18. Underhåll av golvmaterial.  

Material Underhåll Källa Betyg  

Plastmatta  Vanlig tvätt med ljummet vatten 
och milt rengöringsmedel.  

Skötselråd Våtrum 
Plastgolv/Plastvägg. 
(Golvbranschen, GBR, 2014) 

5 

Laminatgolv Vanlig städning med ljummet 
vatten och neutralt 
rengöringsmedel. 
Behöver ej behandlas med 
golvpolish. 

Skötselråd Laminatgolv. 
(Golvbranschen, GBR, 2014) 

5 

Lamellparkett  Torrstädning, kan eventuellt 
fuktmoppas. 
Behöver lackas om. 
Behöver slipas efter 15 år. 
 

Skötselråd Trägolv Lackade 
(Golvbranschen, GBR, 2014) 
 
(Doldafel, 2014) 

4 

 

  



16 
 
 

Investeringskostnad  

Tabell 19. Investeringskostnad för golvmaterial.  

Material Kr/m2 Källa Betyg  

Plastmatta  260 (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 5 

Laminatgolv 405 (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 4 

Lamellparkett  1272 (Wikells Byggberäkningar AB, 2012) 3 

Kommentar: Kostnaden baseras på materialkostnad samt arbetskostnad.  

Livslängd  

Tabell 20. Livslängd för golvmaterial.  

Material Livslängd Källa Betyg  

Plastmatta  20 år (Doldafel, 2014) 3 

Laminatgolv 20 år (Doldafel, 2014) 3 

Lamellparkett  40 år (Doldafel, 2014) 4 

Kommentar: Både laminatgolvet och plastmattan måste bytas ut efter ca 20 år. Lamellparketten håller en längre tid. 

Inget av materialen håller en hel livstid.  

Komfort  

Tabell 21. Bedömning av komfort för golvmaterial.  

Material Kommentar Källa Betyg  

Plastmatta  Relativt mjukt. Egen bedömning  3 

Laminatgolv Medelhårt.  
Lite plastig känsla. 

Egen bedömning 4 

Lamellparkett  Medelhårt.  Egen bedömning 5 

Kommentar: Inget av dessa golvmaterial är riktigt hårt. Både laminat- och trägolvet är enligt oss medelhårda, dock 

så känns laminatgolvet plastigare än parkettgolvet.  

Lämplighet vid installation av golvvärme. 

Tabell 22. Bedömning av golvmaterialets lämplighet i kombination med golvvärme. 

Material Kommentar  Källa Betyg  

Plastmatta  Passar bra. 
Kan vara lite känslig mot höga temperaturer. 

(Kvarnälv, 2014) 4 

Laminatgolv Passar bra. (Kvarnälv, 2014) 5 

Lamellparkett  Passar bra. 
Får inte vara för tjockt golv. 

(Kvarnälv, 2014) 4 

Kommentar: För att få reda på om dessa golv passar om man har vattenburen golvvärme som uppvärmningssystem 

så kontaktades Bengt Kvarnälv som jobbar på LK Systems. Han ansåg att alla dessa material passar bra för 

golvvärme. Dock poängterade han att trägolv inte får vara tjockare än 3 cm för att värmen skall kunna ta sig igenom 

träet i tillräcklig utsträckning (Kvarnälv, 2014). 
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Viktat betyg 

Tabell 23. Viktat betyg för golvmaterial i övriga rum.  

Material   Plastmatta  Laminatgolv  Lamellparkett 

 Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Estetik 0,3 2 0,6 4 1,2 5 1,5 

Miljöbedömning 0,1 2 0,2 4 0,4 5 0,5 

Underhåll 0,1 5 0,5 5 0,5 4 0,4 

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

Livslängd 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,2 

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

Passar golvvärme 0,2 4 0,8 5 1 4 0,8 

        

Summa 1  3,1  4,25  4,55 
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3.2.6 Produktval  

3.2.6.1  Valda produkter av klinker  

Två olika märken klinker väljs, ett för hall och ett för badrum och andra våtutrymmen. För hallen valdes beigea 

klinkerplattor av typen Cello Cleftstone 33,3x33,3 cm 1,44M2 (K-RAUTA, Klinker, 2014). Vi ville ha ganska stora 

plattor, så därför var måtten lämpliga. Den beigea färgen passar bra i hallen, där man lätt smutsar ned golvet med 

sina ytterskor. Samtidigt vill vi att hallen skall vara ljus, så beige var ett bättre färgalternativ än svart. Klinkerplattan 

visas i Figur 3. 

Till våtrum valdes vita klinkerplattor av typen Konradssons Illusion Branco Mate Vit 30x30 cm. Dessa har en slät 

yta, som ger ett fräscht intryck. Dessutom är de lätta att rengöra. (Stonefactory, 2014) Utseendet för dessa 

klinkerplattor visas i Figur 4. 

 

Figur 3. Vald klinker för hall (K-RAUTA, Klinker, 2014). 

 

Figur 4. Vald klinker för våtrum (Stonefactory, 2014). 

 

3.2.6.2  Vald produkt av lamellparkett  

Till övriga huset valdes träparkett av typen Trägolv 14 mm Mattlackad Ek 3-Stav (K-RAUTA, Parkett, 2014). Denna 

ger ett ljust och fräscht intryck, och passar in i huset. Exempel på hur golv av sådan parkett ser ut visas i Figur 5. 

  

 

Figur 5. Vald lamellparkett (K-RAUTA, Parkett, 2014).  
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4. Byggteknik  

4.1 Taket 

Huset är uppbyggt av två olika takkonstruktioner. I utbyggnaden av huset, där vardagsrummet är placerat, är det full 

takhöjd. Denna del består av stora fönsterpartier. I denna del av huset är taket ett varmtak. Huvuddelen av huset har 

inte full takhöjd och i denna del är taket ett kalltak som bärs upp av W-takstolar.  

4.1.1 Kalltaket  

Yttertaket är ett kallt sadeltak som har en lutning på 20 grader. Sadeltaket är uppbyggt av W-takstolar med ett c/c-

avstånd på 1,2 meter. För att se ritning över takstol hänvisas till K25-A2-D020. Det bärande taksystemet består av 

dessa W-takstolar. Denna konstruktion har dimensionerats, och för att se dimensioneringen hänvisas till Bilaga A. 

4.1.1.1  Yttertak 

Yttertakets uppbyggnad visas i Tabell 24. Enligt materialvalet fås tvåkupiga tegelpannor som taktäckningsmaterial, 

därav valet av tegelpannor.  

Tabell 24. Yttertakets uppbyggnad. 

Material Dimension  
(mm)  

Tvåkupig tegelpanna  
Bärläkt  25x38 
Ströläkt 25x25 
Underlagspapp 2 
Råspont 20 
Luftspalt  25 
Vindavledare  4 

4.1.1.2  Vindsbjälklag och innertak 

Bjälklagets uppbyggnad visas i Tabell 25. Det bärande systemet består av underramen för takstolen och 

mellanliggande isolering. För att uppnå god isolerande förmåga sprutas lösull på över underramen. Vindsbjälklagets 

uppbyggnad inklusive innertak visas i Tabell 25. 

Tabell 25. Vindsbjälklagets uppbyggnad. 

Material Dimension  
(mm)  

Lösull 400 
Mineralull med underram 45x170 c/c 1200 
PE-folie 0,2 
Glespanel  22x95 c/c 300 
Gipsskiva  9 

 

4.1.2 Varmtaket  

I den delen av huset som har full takhöjd så består det bärande systemet av balkar istället för takstolar. Utbyggnaden 

med full takhöjd är i storleken 3,5x5,8 m. Taket bärs upp av en nockbalk i limträ som löper parallellt med taknocken. 

Nockbalken vilar i sin tur på en avlastningsbalk i limträ samt på reglar i ytterväggen. Reglarna för ner lasten mellan 

fönstren i ytterväggen. Avlastningsbalken tar upp laster från nockbalken samt laster från de takstolar som vilar på 

denna. Avlastningsbalken vilar på reglar i ytterväggen i andra änden av utbyggnaden. Dessa reglar för ner lasten till 

grunden. I takets isolering förekommer även träreglar som är placerade på ett c/c-avstånd av 1,2 m. Dessa reglar för 

ner last till ytterväggarna. Reglarna är i dimensionen 45x220 och av konstruktionsvirke C30.  

Ingen dimensionering har gjorts på detta system, därför har inga dimensioner bestämts för limträbalkarna. Även 

dimensionerna på reglarna i ytterväggen och i taket har antagits. Eftersom utbyggnaden inte är särskilt stor, anses en 

avlastningsbalk i limträs vara tillräcklig för att bära lasterna. Om taket hade varit större hade förmodligen en stålbalk 

krävts. Reglarna i taket anses klara av lasterna om de är av konstruktionsvirke C30.   
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Detta tak har en lutning på 27 grader. Och i Tabell 26 visas uppbyggnaden av taket.   

Tabell 26. Varmtakets uppbyggnad. 

Material Dimension  
(mm)  

Tvåkupig tegelpanna  
Bärläkt  25x38 
Ströläkt 25x25 
Underlagspapp 2 
Råspont 20 
Luftspalt  25 
Vindskydd, träfiberskiva   
Mineralull med reglar 250, för reglar: 45x220 c/c 1200 

PE-folie 0,2 

Mineralull med glespanel 45x45 c/c 600 

Gipsskiva 13 

4.2  Yttervägg 

Ytterväggarna är bärande och uppbyggda av konstruktionsvirke av klass C24. Väggarnas bärande system består av 

stående träreglar av dimensionen 45x220 och mellanliggande isolering av mineralull. Centrumavståndet mellan 

reglarna är 600 mm. I väggens underkant är en syll förankrad i betongplattan. Syllen är av konstruktionsvirke av klass 

C24 och fäst i betongplattan med betongskruvar. Under syllen placeras en syllisolering som skyddar syllen mot fukt. I 

Figur 6 visas de bärande ytterväggarna i en planritning. Detta visas även ännu tydligare i ritning K20-O1-P001.  

Ytterväggen är en klassisk träyttervägg som passar till småhuset. Väggen är utifrån uppbyggd av stående träpanel, 

luftspalt med spikläkt, vindskydd av gips, mineralull med stående reglar, bärande reglar med mellanliggande 

mineralull, PE-folie, installationsskikt och invändig gipsskiva. Ytterväggens uppbyggnad visas även i Figur 7 och 

Tabell 27. PE-folie placeras på den varma sidan av väggen för att förhindra fuktutfällning. Installationssiktet är till för 

att infästning i väggen skall vara möjlig, och består av mineralull med horisontella reglar.  

 

Figur 6. Bärande väggar. 
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Figur 7. Ytterväggens utseende. 

Tabell 27. Ytterväggens uppbyggnad.  

Material Dimension 
(mm)  

Stående lockbräda 22x120 
Bottenbräda  22x120 
Luftspalt med spikläkt 25x70 c/c 600 
Gipsskiva 13 
Mineralull med stående reglar 45x45 c/c 600 
Mineralull med stående reglar 45x220 c/c 600 
PE-folie 0,2 
Mineralull med horisontella reglar 45x45 c/c 600 
Gipsskiva 13 

4.3  Grund 

Som grundläggning har platta på mark valts. Detta har valts eftersom tomten på vilken huset byggs är relativt platt. 

En passande platta på mark har valts från ISOVER (ISOVER AB, 2014a). Grunden gjuts på plats efter att viss 

schaktning har gjorts för att jämna ut marken. För att se den schaktning som behövs hänvisas till fasadritningarna. 

Grunden består av 100 mm betong, tre skivor av underliggande cellplastisolering av typen STYROFOAM, 

dränerande material av ren makadam och längst ner en geotextilduk. I Figur 8 visas den valda grunden. 

Grundens uppbyggnad inklusive golv visas i Tabell 28. Då huset värms upp med golvvärme så gjuts 

golvvärmeslingorna in i betongplattan på ett djup av 3 cm. På betongplattan läggs sedan det valda golvet i respektive 

rum. Enligt materialvalet har golv i våtrum och hall valts till klinker och resten av rummen har ett trägolv av 

lamellparkett.  

Tabell 28. Grundens uppbyggnad inklusive golv. 

Material Dimension  
(mm)  

Träparkett el. klinker 14 el. 10 
PE-folie 0,2 
Betong 100 
Cellplast (STYROFOAM) 50 
Cellplast (STYROFOAM) 100 
Cellplast (STYROFOAM) 100 
Dränerande material 150 
Geotextilduk  

 

 
Figur 8. Vald platta på mark (ISOVER AB, 2014a). 
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Då gjutning av plattan görs är det viktigt att tänka på ett antal saker. Betong är ett mycket kapillärsugande material 

och därför bör ett skikt på minst 150 mm dränerande material placeras under isoleringen. Detta görs för att förhindra 

uppsugning av fukt. Makadamen bör vara i fraktionen 8-16 mm eftersom den komprimeras väl. Det är även viktigt 

att makadamen är ren, inga finkorniga material får förekomma. Detta förhindras genom att geotextilduken placeras 

under makadamen. Duken verkar som en avskiljare mellan de finkorniga materialen och makadamen. De finkorniga 

jordarterna består oftast av lera, silt och sand. Dessa ska som sagt inte blandas med det dränerande materialet 

(ISOVER AB, 2007).  

För att inte grunden ska utsättas för fuktpåverkan så måste dränerat vatten avledas med hjälp av dräneringsrör som 

placeras runt huset. Dräneringsrören bör ha en invändig diameter på minst 70 mm. För den valda grunden har 

dräneringsrör med diameter 80 mm valts. Rören bör placeras utanför grundsulans kant och i botten av det 

dränerande skiktet, dock med minst 50 mm dränerande material under. Rören bör även placeras i en släntlutning på 

minst 1:2 (ISOVER AB, 2007).  

För att uppnå god avrinning från husgrunden ska en marklutning på 1:20 inom tre meters avstånd från grunden 

erhållas. Om inte denna lutning finns så kan fuktskador uppstå i delar av grunden (ISOVER AB, 2007). Detta har 

tagits i beaktande vid konstruktionen av huset.  

4.4  Fönster  

Alla fönster är valda från Elitfönster och av är typen Elit Passiv. Denna modell har ett U-värde på 0,8 W/m2K. 

Undantaget är fönsterbågen i vardagsrummet, då den har ett U-värde på 1,0 W/m2K. Fönstren är treglasfönster i 

aluminium och har vit spröjs. I husets utbyggnad har stora fasta fönster valts. Detta har gjorts för att skapa rikligt 

med ljusinsläpp i vardagsrummet. Dessa har måtten 1,3 x 2,3 m. I utbyggnaden finns även öppningsbara fönster med 

måtten 1,1x1,2 m. En fast fönsterbåge har placerats över de tre stora fönstren i utbyggnaden, främst för det estetiska 

intrycket. De flesta av husets fönster är öppningsbara och har måtten 1,1 x 1,1 m. I badrum och WC har mindre 

öppningsbara fönster valts med måtten 0,6 x 0,7 m.  

I Figur 9 visas en genomskärning av den typ av fönster som valts. I Figur 10 visas det öppningsbara fönster som 

valts och i Figur 11 visas det fasta fönstret som valts. I Figur 12 visas den spröjs som har valts. Spröjsen är avtagbar 

och kan monteras bort vid fönstertvätt.  

 

Figur 9. Genomskärning av fönster (Elitfönster AB, 2010a). 
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Figur 10. Öppningsbart fönster (Elitfönster, 2013). 

 

Figur 11. Fast fönster (Elitfönster, 2013). 

 

Figur 12. Vald spröjs (Elitfönster AB, 2010b). 
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5. Konstruktion  
Den del som valts att dimensioneras är den bärande W-takstolen. Taket har en lutning på 20 grader och därmed har 

takstolen även en lutning på 20 grader. I Figur 13 visas den principiella uppbyggnaden av takstolen och de 

karakteristiska laster som verkar på den. Takstolarna placeras med ett c/c-avstånd på 1,2 m och de har en spännvidd 

på 9,9 m. På grund av den relativt stora spännvidden har det vid dimensionering krävts att takstolen är av 

konstruktionsvirke C30. 

 

Figur 13. Takstol och verkande laster. 

Dimensioneringen har gjorts utifrån Eurocode 5 och Boverkets Författningssamling, BFS EKS 8. För att se 

beräkningar hänvisas till Bilaga A. Överramen har dimensionen 45x220 mm, underramen har dimensionen 45x170 

mm och de tryckta och dragna stängerna har dimensionen 45x70 mm. Enligt utförda konstruktionsberäkningar 

skulle de diagonala stängerna även kunna ha dimensionen 45x45 mm. Dock valdes de ändå till 45x70 mm, då detta 

underlättar monteringen av takstolen. En stång på 45x45 mm är nämligen mycket klen och är svår att hantera under 

montering. 

I Figur 13 visas de skarvar som gjorts på över- och underramen. Att skarvar krävs beror på att virkeslängder 

vanligtvis inte är större än 5,4 m (Byggmax, 2014). För överramen har en skarv gjorts för varje del och för 

underramen har fyra skarvar gjorts. Skarvarna har lagts in där momenten är nära noll. Alla skarvar och 

sammanfogningar för takstolen görs med spikplåtar (Arlanda snickerifabrik AB, 2013). Dessa är inte dimensionerade 

men har ritats ut i konstruktionsritningen för att tydliggöra konstruktionens uppbyggnad.  

För att motverka knäckning i den veka riktningen är överramen stadagad i denna. Råsponten som monteras på 

överramen motverkar sidoknäckning och stabiliserar överramen. Underramen är enbart utsatt för dragande krafter 

och kan därmed ej knäckas. De diagonala stängerna som är tryckta är däremot inte stadgade i någon riktning och kan 

därmed knäckas åt alla håll.  
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6. Energi 

6.1  U-värden  

U-värden har bestämts för varje byggnadsdel. Dessa visas i Tabell 29. För alla konstruktionsdelar förutom fönster 

och dörrar har U-värdena beräknats fram. För fönster och dörrar har U-värden tagits från tillverkare. I Tabell 30 

visas U-värde, area och UA-värde för samtliga konstruktionsdelar. I Bilaga B visas hur dessa har beräknats.   

Tabell 29. U-värde för varje konstruktionsdel. 

Typ U 
(W/m2K) 

Fasad 0,13 

Kalltak (”Tak 1”) 0,07 

Varmtak (”Tak 2”) 0,12 

Golv 0,11 

Fönster/Altandörr 0,8 

Ytterdörrar 1,0 

Fönsterbåge  1,0 

 

Tabell 30. U-värde och UA-värde för varje konstruktionsdel. 

Byggnadsdel  A 
(m2) 

U 
(W/m2K) 

UA  
(W/K) 

Fasad  123,06 0,13 16,0 

Tak 1  152 0,07 10,64 

Tak 2  19,6 0,12 2,35 

Golv  169,5 0,11 18,65 

Fönster/Altandörr 24,03 0,8 19,22 

Ytterdörr  4,2 1,0 4,20 

Fönsterbåge  0,91 1,0 0,91 

     

Summa    71,97 

 

6.2  Köldbryggor  

Vid beräkning av husets köldbryggor har schablonvärden från Isolerguiden bygg 06 använts. Maxvärden för respektive 

köldbrygga har använts. Köldbryggorna och dess värden anges i Tabell 31.  

Tabell 31. Schablonvärden för köldbryggor. 

Förkortning Värde 
(W/mK) 

Förklaring 

Ψh 0,06 Ytterväggshörn 
Ψy,v 0,03 Anslutning yttervägg och vindsbjälklag 
Ψy,t 0,03 Anslutning yttervägg och tak i utbyggnad 
Ψf,d 0,055 Fönster och dörrar 
Ψy,p 0,05 Anslutning yttervägg och platta 
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För att få värmeförlusterna på grund av köldbryggor så multipliceras köldbryggans värde med köldbryggans längd. 

Dessa förluster visas i Tabell 32. 

Tabell 32. Värmeförluster på grund av köldbryggor. 

Köldbrygga Ψ 
(W/mK) 

Total längd 
(m) 

Ψ l 
(W/K) 

Ψh 0,06 23,60 1,42 

Ψy,v 0,03 54,20 1,63 

Ψy,t 0,03 30,29 0,91 

Ψf,d 0,055 36,40 2,00 

Ψy,p 0,05 61,20 3,06 

    

Summa   9,01 

6.3  Um-värde  

I BBR 19 kap. 9:2 anges krav för den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um och därmed för den 

specifika energianvändningen. Huset ligger i Huddinge och tillhör därmed klimatzon III. Eftersom huset värms upp 

med fjärrvärme så är det ett annat uppvärmningssätt än elvärme. I Figur 14 visas den högsta tillåtna genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten Um för klimatzon III. Enligt beräkningar bestäms Um-värdet för hela huset till  

   0,16 W/m2K. Därmed uppnår huset kraven. För att se detaljerade beräkningar hänvisas till Bilaga B.  

Den specifika energianvändningen inklusive varmvatten får enligt BBR 19 kap. 9:2 högst uppgå till 90 kWh per m2 

och år. Detta visas i Figur 14. Arean som avses är Atemp, vilken är den area som värms upp till mer än 10 °C. 

Energianvändningen för varmvatten uppgår till 20 kWh/m2 och år (Sveby, 2012). Enligt beräkningar fås den 

specifika energianvändningen exklusive varmvatten till   57,72 kWh/m2 och år. Inklusive varmvatten fås den 

specifika energianvändningen till   77,72 kWh/m2 och år. Därmed uppnår huset kraven.  

 

Figur 14. Det högsta tillåtna Um-värdet och den högsta tillåtna specifika energianvändningen (Boverket, 2011).  
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7. Effektbehov 
 

Effektbehovet för respektive rum och för hela huset måste bestämmas för att uppvärmningssystemet ska kunna 

dimensioneras. Dimensionerande ute- och inomhustemperaturer bestäms till -17   respektive 20  . För 

badrummet bestäms inomhustemperaturen till 22     

För varje rum bestäms transmissionsförluster genom klimatskalets delar; fönster, dörr, golv, yttervägg och tak. 

Förluster genom ventilation sker bara i de rum där det tillförs tilluft. Värmeförlusten sker för att värma upp tilluften 

som har en lägre temperatur än rumsluften.  

Förluster genom köldbryggor beräknas genom att mäta köldbryggornas längder i varje rum och sedan multiplicera 

detta med köldbryggans värde.  

Förluster på grund av läckage i konstruktionen beräknas genom att det antas vara ett luftflöde på 0,6 l/sm2 vid 

tryckskillnaden 50 Pa. Enligt BBR 19 kap 9:4 ska huset vara så tätt att det genomsnittliga luftläckaget vid 

tryckskillnaden 50 Pa inte överstiger 0,6 l/sm2. Arean som räknas med (Aoms) är enbart arean för ytterväggar, dörrar 

och fönster. Detta eftersom det endast är vid fasaderna en sådan stor tryckskillnad som 50 Pa kan uppstå då vinden 

blåser mot huset. Arean för golvet tas inte med, då huset står på en gjuten betongplatta och tryckskillnaden då är 

obefintlig. Det varma och det kalla taket tas inte heller med, då luften är nästintill stillastående på kallvinden och 

luften i luftspalten i det varma taket har en laminär strömning.  

För att få det totala effektbehovet summeras alla förluster. Alla förluster och det totala effektbehovet för respektive 

rum visas i Tabell 33. För ett få en mer detaljerad förklaring av beräkningar för effektbehovet hänvisas till Bilaga C  

Längst ner i tabellen visas det totala effektbehovet för hela huset per kvadratmeter. Ett vanligt förekommande värde 

för en villas effektbehov brukar vara 55 W/m2 (Jönson, 2014). Detta stämmer bra överens med det värde vi fått på 

55,21 W/m2. Detta tyder på att de beräkningar som gjorts är rimliga.  

Tabell 33. Totala effektbehovet för respektive rum. 

Rum Transmission 
(W) 

Ventilation 
(W) 

Köldbryggor 
(W) 

Läckluft 
(W) 

Totalt 
(W) 

Totalt 
(W/m2) 

Kök 346,02 0,00 66,56 613,25 1 025,84 55,21 

Badrum 272,81 0,00 53,08 591,36 917,25 55,83 

Tvätt 139,32 0,00 18,32 237,36 395,00 38,01 

Sovrum 1 298,21 50,40 58,13 586,21 992,95 59,82 

Sovrum 2 180,33 36,00 18,46 240,96 475,75 28,92 

Sovrum 3 205,82 100,80 44,70 467,53 818,85 81,56 

Hall 150,57 0,00 18,69 147,45 316,70 37,44 

Entré 207,62 0,00 23,50 89,51 320,63 27,95 

WC 48,61 0,00 8,62 93,51 150,73 47,10 

Allrum 584,87 100,80 168,89 724,08 1 578,63 29,17 

KLK 43,22 0,00 4,59 100,70 148,51 39,4975 

Husets totala:     7 140,84 55,21 
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8. Värmesystem  
 

Huset värms upp med fjärrvärme. Fjärrvärme anses vara en effektiv teknik som kan förse huset med energi för både 

uppvärmning och varmvatten på ett enkelt och bekvämt sätt. I och med utbyggnaden av fjärrvärmenätet har 

utsläppen av växthusgaser från uppvärmning minskat med omkring 20 %. Fjärrvärme är även mer ekonomiskt än 

många andra uppvärmningssystem och blir därför en konkurrenskraftig uppvärmningsform (Alfa Laval Nordic AB, 

2014).  

Fjärrvärme finns intill fastigheten. Huset är kopplat till Södertörns fjärrvärme som finns tillgängligt för fastigheter i 

Huddinge. Det antas vara möjligt att ansluta sig till fjärrvärmenätet vid vägen väster om tomten. Vid denna punkt 

kopplas husets servisledning för fjärrvärmevatten ihop med fjärrvärmenätet. 

Till huset har fjärrvärmecentralen Alfa Laval Mini ECO valts. Mini ECO är en liten, kompakt, effektiv och 

installationsklar fjärrvärmecentral som passar till villor (Alfa Laval Nordic AB, 2010). Den valda fjärrvärmecentralen 

visas i Figur 15. Fjärrvärmecentralen innehåller två värmeväxlare, den ena för husets värmesystem och den andra för 

tappvarmvattnet. Centralen är därmed till för att värma upp huset samt tappvattnet. De två värmeväxlarna är 

separata, vattnet i dessa blandas inte.  

Energianvändningen för huset registreras av fjärrvärmeleverantören. Mätning av energianvändningen görs genom att 

flödet av fjärrvärmevatten som passerar anläggningen registreras. Dessutom registreras fjärrvärmevattnets 

temperaturskillnad mellan tillopp och retur (Alfa Laval Nordic AB, 2014). 

  

Figur 15. Alfa Laval Mini ECO, vald fjärrvärmecentral (Alfa Laval Nordic AB, 2014). 

Som uppvärmningssystem har golvvärme valts. Valet av golvvärme beror på att sådan uppvärmning anses vara 

komfortabelt. Då golvvärme ofta önskas i badrum och andra våtutrymmen är det samtidigt praktiskt att välja 

golvvärme som uppvärmningssystem för övriga huset. Systemet i huset är av typen Uponor Golvvärmesystem 20. 

Rören är av materialet PEX och har en yttre diameter på 20 mm och en inre diameter på 2 mm. Modellen för denna 

montering är ”Golvvärme i rörhållarskena på isolering ingjutet i betong”. Värmeslingorna gjuts in i betongbjälklaget 

på djupet 3 cm och med c/c-avstånd 300 mm. (Uponor, 2014) Vid placering av golvvärmerören på minst 3 cm djup 

så får golvytan en jämn temperatur och värmespridningen optimeras (Jönson, 2014). Att gjuta in golvvärmeslingorna 

i betongen väljs eftersom det passar bra för nybyggnation av hus, samt att detta kräver den lägsta 

framledningstemperaturen (Jönson, 2014). I och med detta så sparar vi energi. Det valda golvvärmesystemet visas i 

Figur 16.  
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Systemets komponenter har valts med hjälp av funktionen ”Golvvärmekalkyl” på Uponors hemsida. Denna gav oss 

slinglängderna för de olika rummen, vilka redovisas i Tabell 34. Allrummet som är stort kräver tre slingor då 

slinglängden inte skall vara längre än 90 m (Jönson, 2014). 

Tabell 34. Slinglängd och antal slingor för respektive rum. 

Rum Area 
(m2) 

Slinglängd 
(m) 

Antal 
slingor 

Kök 18,58 70,60 1 

Badrum 16,43 62,43 1 

Tvätt 10,39 39,48 1 

Sovrum 1 16,60 63,08 1 

Sovrum 2 16,45 62,51 1 

Sovrum 3 10,04 38,15 1 

Hall+KLK 12,22 46,44 1 

Entré 11,47 43,62 1 

WC 3,20 12,16 1 

Allrum 54,11 205,62 3 

 

  

Figur 16. Principiell uppbyggnad av valt golvvärmesystem, rörhållarskena på isolering ingjutet i betong (Uponor, 2014). 
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Funktionen ”Golvvärmekalkyl” gav även en lista på de produkter, och antalet av dem, som behövs för att systemet 

skall monteras. Dessa framgår av Tabell 35. Här kan vi t.ex. se vilket fördelarskåp och vilken fördelare som behövs. 

Tabell 35. Produkter till golvvärmesystem 20, enligt ”Golvvärmekalkyl” på Uponors hemsida. 

RSK Beskrivning Enhet Antal Packages 

Rör och fästmaterial 
2418243 WIRSBO-PEPEX Q&E-RÖR 20X2,0 480 M M 480 480 
2418241 WIRSBO-PEPEX Q&E-RÖR 20X2,0 120 M M 120 120 
2418240 WIRSBO-PEPEX Q&E-RÖR 20X2,0 60 M M 60 60 
2418539 UPONOR RÖRHÅLLARSKENA 17-20 M 

HULL 50X600 MM 
ST 259 259 

2418533 UPONOR RÖRKLIPS 17/20 MM 16-20, H= 
55 , W= 6 MM 

ST 133 133 

2418474 UPONOR FLIPFLEX BOCKFIXTUR 20 MM ST 24 24 
Fördelare 

2418997 UPONOR PRO 1" FÖRDELARE 6 G3/4 PAR 2 2 
2419020 UPONOR PRO KOPPLINGSSET 

EUROCONE 20 X G 3/4 FÖR UPO... 
ST 24 24 

2418969 UPONOR PRO 1" KULVENTIL G1 PAR 1 1 
2418963 UPONOR PRO 1" GRUNDSATS G1 ST 1 1 
2418961 UPONOR PRO STYRDON 24 V, M30X1,5 

MALE NC 
ST 12 12 

Kontrollsystem 
5398268 UPONOR THERMOSTAT T-55 RADIO ST 12 12 
5398279 DEM REGLERCENTRAL MED 

MANÖVERPANEL C-56+I-76 
ST 1 1 

Övrigt 
2418863 UPONOR FÖRDELARSKÅP 7-12 SLINGOR 

850 X 850 X 98 MM 
ST 1 1 

 

Till fjärrvärmecentralen kopplar vi ett fördelarskåp med fördelare, som placeras i väggen centralt i huset. Från detta 

skåp dras alla golvvärmeslingor till respektive rum. Fördelarskåpet valdes med hjälp av ”Golvvärmekalkyl” på 

Uponors hemsida och visas i Figur 17. Fördelaren är av typen Uponor PRO 1" fördelare 6 G3/4 och valdes också 

enligt Uponors Golvvärmekalkyl. Fördelaren är i plast, PEX, och visas i Figur 18.   

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 17. Valt fördelarskåp (Berntssons VVS AB, 2014a). 

Figur 18. Vald fördelare (Berntssons VVS AB, 2014b). 
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Framledningstemperaturen ställs in via fjärrvärmecentralen där det vanligtvis finns en shunt inbyggd. Ingen shunt 

krävs i det valda golvvärmesystemet eftersom framledningstemperaturen kommer vara nästintill samma för alla rör 

(slingor) i systemet. Om uppvärmningssystemet hade bestått av både radiatorer och golvvärmeslingor hade en shunt 

behövts eftersom dessa kräver olika framledningstemperaturer. En shunt hade även behövts om småhusets golv 

hade haft väldigt olika tjocklekar, t.ex. mycket tjocka trägolv i förhållande till klinkergolv. För att få rätt 

framledningstemperatur finns det utomhus en utomhusgivare som känner av utomhustemperaturen och ställer in 

framledningstemperaturen efter denna. För golvvärme ligger de maximala framledningstemperaturerna mellan 32 

och 40 °C. Framledningstemperaturen får ge golvytan en temperatur på max 26-27 °C. För att uppnå denna 

yttemperatur krävs det att trägolven i huset inte är för tjocka. För tjocka trägolv ger en isolerande effekt, och en 

yttemperatur på 26-27 °C kan då inte uppnås. Det går då inte att höja framledningstemperaturen eftersom trägolven 

inte tål en för hög temperatur. Träet kan slå sig eller krympa för fort. Detta gör att tjocka trägolv inte skall läggas i 

hus med golvvärme (Jönson, 2014). 

Framledningstemperatur, golvytans temperatur, tryckfall och flöden har beräknats enligt Uponors Golvvärmekalkyl 

Phoenix. Detta visas i Bilaga D. Framledningstemperaturen beräknas vid en utomhus temperatur på -20 °C och blev 

33,9 °C. Golvytans temperatur blev 26,7 °C, som är en temperatur som trägolv klarar. Temperaturfallet,   , har satts 

till 5 °C då det är det maximala temperaturfallet som får förekomma. Detta är alltså skillnaden mellan framlednings- 

och returtemperaturen i golvvärmesystemet. Denna skillnad skall inte vara för stor, för då blir det stora skillnader i 

temperaturen på golvytorna i olika delar av ett rum (Jönson, 2014). 

Tillslut kan principen i stora drag för denna typ av uppvärmningssystem förklaras. Fjärrvärmevatten tas in i huset via 

en servisledning som kopplas till fjärrvärmenätet intill tomten. Fjärrvärmevattnet leds in i fjärrvärmecentralen via ett 

tillopp och går till värmeväxlarna för varmvatten och för värme. I värmeväxlarna sker en överföring av värme från 

fjärrvärmevattnet till husets värme- och varmvattensystem. Överföreingen sker genom tunna plattor av rostfritt stål 

och därmed hålls fjärrvärmevattnet åtskilt från husets egna vattensystem. Golvvärmevattnet pumpas konstant runt i 

ett visst flöde och värms upp i den ena värmeväxlaren. När vattnet värmts upp lämnar det fjärrvärmecentralen och 

går via fördelaren i fördelningsskåpet ut i alla golvvärmeslingor. Varmvatten i slingorna avger värme till golven så att 

huset värms upp. Det avsvalnade vattnet går sedan via fördelarskåpet och returneras till fjärrvärmecentralen där 

vattnet återigen värms upp. I Figur 19 visas en principritning av flödesschemat för fjärrvärmecentralen. Här syns de 

två värmeväxlarna, tillopp och returer samt de ventiler och pumpar som krävs.  

  

Figur 19. Flödesschema för Mini ECO (Alfa Laval Nordic AB, 2014). 
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9. Ventilation 

9.1  Inledning 

Huset förses med ett FTX-system. Detta möjliggör ett gott inomhusklimat, där förorenad luft tas bort och ny, frisk, 

luft tillförs. Värmeåtervinningen är viktig för att minska husets energianvändning, så de normkrav som ges för detta i 

BBR kan uppfyllas. 

I denna del redovisas först ventilationsbehovet (se del 9.2). När detta är gjort kan dimensionering av de olika 

komponenterna i systemet ske. Dessa produkter redovisas i del 9.3. Efter detta redovisas olika tryckfall och 

ljudnivåer i systemet (se del 9.4). I del 9.5 ges viss vägledning till monteringen av systemet. Som separat 

undersökning gjordes den teoretiska bakgrunden till en spårgasmätning. Ingen verklig mätning kommer ske i huset, 

men de tillåtna maxnivåerna av en spårgas efter olika tider togs ändå fram. Dessa redovisas i del 9.6. För att skapa en 

översiktlig presentation har flera längre tabeller och dylikt placerats i Bilaga E. 

9.2  Ventilationsbehov 

Ventilationsflöden bestämdes med utgångspunkt i minimikraven i BBR, särskilt som de presenteras i Byggvägledning 

7 (Orestål, 2008). Resultatet visas i Tabell 36. 

Tabell 36. Ventilationsflöden.  

Rum Area 
(m2) 

Krav enligt BBR 2002 Tilluft 
(l/s) 

Frånluft 
(l/s) 

Tillägg 
(l/s) 

Sovrum 1 16,60 4 l/s per sovplats + 0,35 l/s m2 14   
Sovrum 2 16,45 4 l/s per sovplats + 0,35 l/s m2 10   
Sovrum 3 10,04 4 l/s per sovplats + 0,35 l/s m2 8   

Allrum 54,11 0,35 l/s m2 19  9 
Hall 8,46 Överluft    

Entré 11,47 Överluft    
Klädkammare 3,76 0,35 l/s m2  2  

WC 3,20 10 l/s  10  
Bad 16,43 10 l/s + 1 l/s för varje m2 utöver 5 

m2 
 22  

Tvätt 10,39 10 l/s + 1 l/s för varje m2 utöver 5 
m2 

 16  

Kök 18,58 10 l/s  10  
      
  Totalt 51 60  
  Totalt efter tillägg 60 60  

 

Frånluftkraven i huset är större än tilluftkraven. På grund av detta behövs 9 l/s adderas till tilluften för att huset skall 

vara i balans. Dessa tillförs i allrummet, eftersom många människor skall kunna samlas där, och ett extra tillflöde av 

frisk luft kan förbättra levnadsförhållandena. Dessutom är det full takhöjd i delar av allrummet, och extra ventilation 

kan då vara önskvärt. 

9.3  Produktval 

Ett ventilationssystem består av många olika komponenter. I denna del redovisas alla de produktval som gjorts, och 

tankarna bakom dessa.  

9.3.1 FTX-aggregat 

Centralt för ett FTX-system är valet av FTX-aggregat. Till huset valdes ett aggregat från tillverkaren Östberg - modell 

HERU 100 T EC (Östberg, 2014). Detta är en ganska liten modell som är enkel att justera, då det kan hänga på 

väggen i tvättrummet. Utseendet för ett sådant aggregat visas nedan i Figur 20. Återvinningsgraden för aggregatet är 

upp emot 86 %, vilket får anses bra. Dessutom är modellen väl anpassad till luftflödet, d.v.s. 60 l/s (Östberg, 2014). 

I huset har vänstermodellen använts, d.v.s. den modell utan extra intag för luft från spiskåpa, och som har tilluften 

längst till vänster då aggregatet ses uppifrån. Detta val har skett för att underlätta dragningen av 
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ventilationskanalerna. Genom att välja denna modell kunde nämligen antalet korsningar mellan de olika kanalerna 

minimeras. FTX-aggregatet innehåller fläktar. Dessa kan skapa ett statiskt tryck upp emot 900 Pa (Östberg, 2014). 

 
 

 

 

9.3.2 Kanalsystem 

Kanalerna har valts från Fläkt Woods kanalsystem VELODUCT (Fläkt Woods, 2014a). Detta kanalsystem är gjort 

av varmförzinkad stålplåt med gummiringstätningar. För att underlätta monteringen har endast tre kanalstorlekar 

valts. Dessa är storlekarna med beteckningarna 008, 012, 020. För mer information om dessa beteckningar hänvisas 

till Bilaga E. De tre dimensionerna har tagits fram genom att erforderlig dimension först valts för varje kanalsträcka. 

Dimensionerna har då valts så att hastigheten i samlingskanalerna är under 5 m/s, och under 3 m/s i 

anslutningskanalerna. Dessa maxhastigheter har valts utifrån vägledning i en föreläsning (Granroth, 2014). 

Sambandet mellan hastighet, modell och flöde har fåtts från tryckfallsdiagrammet i Fläkt Woods produktkatalog 

(Fläkt Woods, 2014a). Sedan har tre av de modeller som uppfyller kraven valts. Den största modellen som erhölls 

valdes, och de kanaler som först fick modeller som ligger närmast under i storleksordning tilldelades denna större 

modell. Därefter valdes en mindre modell, d.v.s. en modell mindre än de som gjordes om till den tidigare valda 

dimensionen, o.s.v. 

För att leda rätt luftflöden till rätt platser behövdes olika böjar samt T-rör. Även dessa valdes från produktkatalogen 

för VELODUCT (Fläkt Woods, 2014a). För utseendet på ett T-rör, se Figur 21. 

 
Figur 21. Exempel på T-rör (Fläkt Woods, 2014a). 

Figur 20. HERU 100 T EC (Östberg, 2014). 
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Det är även viktigt att på förhand planera för framtida underhåll. Därför användes två rensböjar, med tillhörande 

renslock. Rensböjarna är av modell BDEB-90-012-3, och renslocken av modell BDEG-2-012. Dessa redovisas på 

sida 20, respektive sida 34 i produktkatalogen (Fläkt Woods, 2014a). 

9.3.3 Tilluftsdon 

Samtliga tilluftsdon är av modell KTI-100 (Fläkt Woods, 2014b). Donen har luftspridning 360° och monteras i taket. 

Dessa har valts eftersom de är anpassade till förhållandevis små luftflöden, vilket det är i huset. Endast en modell har 

valts för att underlätta monteringsarbetet. Donets utseende framgår av Figur 22. 

 

Figur 22. Tilluftsdon av modell KTI (Fläkt Woods, 2014b). 

9.3.4 Frånluftsdon 

Två modeller av frånluftsdon valdes. I klädkammaren är luftflödet lågt. För att få en modell anpassad för ett sådant 

lågt luftflöde har modell VEF-08 valts (Fläkt Woods, 2014c). Denna är väggmonterad. Som övriga frånluftsdon 

användes den takmonterade modellen KSO-100 (Fläkt Woods, 2014d). Det senare donets utseende framgår av Figur 

23. 

 

Figur 23. Frånluftsdon av modell KSO (Fläkt Woods, 2014d). 
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9.3.5 Avlufts- och uteluftsgaller 

Dessutom krävdes galler för uteluft och avluft. Här valdes modellerna RIS respektive RISJ (Fläkt Woods, 2014e). 

RIS visas i Figur 24, och RISJ har ett liknande utseende. Då det rör sig om ett relativt litet flöde (60 l/s), kan de 

minsta modellerna väljas. Dessa är 200x200 mm, och har modellnamnen RIS-200-200 samt RIS-200-200-J. 

 

Figur 24. Galler för uteluft, RIS (Fläkt Woods, 2014e). 

9.3.6 Överluftsdon 

Inne i huset sker lufttransporter mellan olika rum. För att detta skall kunna ske krävs överluftsdon. I huset finns sex 

sådana, och en dörr har en extra springa för luftgenomsläpp. På samtliga platser där överluftsdon installeras önskas 

ljuddämpning, och därför används donet SK1 (Fläkt Woods, 2014f). Denna modell har en god ljuddämpande 

förmåga. Samtliga överluftsdon i huset är av modell SK1-400-150. Modellen visas i Figur 25. 

 

Figur 25. Överluftdon SK1 (Fläkt Woods, 2014f). 

9.3.7 Ljuddämpare 

Utöver detta behövdes ljuddämpare mellan ett antal rum. Dessa förhindrar att aktiviteter i vissa rum stör någon i ett 

annat rum. Ljuddämparna i huset är alla av modell BDER-30-008-060 (Fläkt Woods, 2014a). Utseendet visas i Figur 

26. 

 

Figur 26. Ljuddämpare (Fläkt Woods, 2014f). 
 

 



38 
 
 

9.3.8 Spjäll 

För att få samma tryckfall i hela systemet används spjäll av typen IRIS (Fläkt Woods, 2014g). Då spjällen är placerade 

efter kanaler av olika dimensioner behövs två olika modeller: IRIS-80 och IRIS-125. Utseendet för ett spjäll av typen 

IRIS, men med andra dimensioner visas i Figur 27. Egentligen behövs inte spjäll sättas in i slutet av de kanalsträckor 

där tryckändringen har blivit störst. Trots detta placeras spjäll in även i slutet av dessa sträckor. Detta gör det enklare 

att anpassa ventilationssystemet vid ändringar av byggnaden. Det är tänkt att huset relativt enkelt skall kunna ändras 

invändigt, genom att exempelvis innerväggar flyttas. Vid sådana förändringar kan nya krav komma att ställas på 

ventilationssystemet, och det är därför bra att redan nu vara någorlunda förberedd inför detta. 

 

Figur 27. Spjället IRIS (Fläkt Woods, 2014g).  

9.3.9 Kolfilterfläkt 

I köket uppstår särskilt förorenad luft. Denna hanteras med hjälp av en kolfilterfläkt av modell EFT6406/7406 

(Electrolux Home, 2014) installerad över spisen. 

9.4  Kontroll av tryckfall, ljudnivåer, etc.  

I denna del presenteras tryckfall i ventilationssystemet. I systemet förekommer en mängd olika förluster, som alla 

leder till att olika tryckfall uppstår över olika delar av systemet. Detta riskerar skapa problem. Systemet är 

dimensionerat så att tryckfallen inte skall bli för stora. Även ljudnivåerna redovisas. Systemet är utformat så dessa 

inte skall uppgå till störande höga nivåer. Därefter redovisas den strypning av vissa kanalsträckor som måste ske för 

att systemet skall fungera som tänkt. Slutligen följer några kortare kommentarer om beräkningarna och kring annat 

som berör husets ventilation. 

9.4.1 Tryckfall i kanaler 

Först beräknas tryckfallet i varje kanal. Detta sker med hjälp av ett tryckfallsdiagram på sida 6 i produktkatalogen för 

VELODUCT (Fläkt Woods, 2014a). Med diagrammet erhålls ett totalt tryckfall längs varje kanalsträcka, ∆pf (Pa/m). 

Detta multipliceras sedan med den aktuella sträckans längd. För resultaten hänvisas till Tabell 86 i Bilaga E. 

Värdena som här tagits fram inkluderar även de tryckfall som sker p.g.a. ljuddämpare. För valda ljuddämpare gäller 

nämligen att de tryckfall de ger upphov till motsvaras av tryckfallen för samma sträcka kanal (Fläkt Woods, 2014a). 

Här bör även påpekas att de kanaldelar som utgör nedgångar, genom bjälklaget, till luftdonen inte uppfyller den 

allmänna ”norm” som finns att det mellan böjar, don, etc. skall vara ett avstånd motsvarande minst sex gånger 

diametern på kanalen. Detta skulle exempelvis kunna motverkas genom att kanalerna förlängs en aning efter böjen, 

så luftens färdsträcka ökar genom ”studsning” mot ena änden på kanalen. I detta hus finns inga sådana lösningar, 

och särskilda effekter som uppkommer p.g.a. den relativt korta kanallängden bortses från i dessa beräkningar. 

9.4.2 Tryckfall p.g.a. böjar, T-rör och areaändringar 

Utöver detta uppstår tryckfall p.g.a. böjar (30°, 60° samt 90°), T-rör, och areaändringar inom systemet (d.v.s. i vissa 

övergångar mellan olika sträckor). Sådana tryckfall redovisas i Tabell 87 i Bilaga E. Tryckfallen redovisas här som 

tillkommande den sträcka som direkt följer i flödesriktningen efter det som givit upphov till tryckförlusten. 
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Det bör särskilt påpekas att vissa tryckfall p.g.a. areaändringar är medräknade i värdet för själva böjen (Fläkt Woods, 

2014a). Därför redovisas dem inte separat i tabellen. I produktkatalogen saknades beskrivning av vilket värde som 

används vid 60°-böjar. För dessa användes samma princip som för de böjar som redovisas, här:            

   . Samtliga värden är beräknade med hjälp av produktkatalogen för VELODUCT (Fläkt Woods, 2014a). 

9.4.3 Tryckfall och ljudnivåer för tillufts- och frånluftsdon 

Dessutom måste de tryckfall som beror på till- och frånluftsdon tas i beaktande. Detta har gjorts med hjälp av de 

specifika diagram som finns för produkterna. Resultatet redovisas i Tabell 88 i Bilaga E. 

I samband med att dessa värden togs fram, kunde även ljudnivån från de olika donen tas fram. Även dessa redovisas 

i Tabell 88 i Bilaga E. Enligt en föreläsning i ämnet (Granroth, 2014), så skall tryckfallen max vara 30-50 Pa, delvis 

beroende på var de är placerade. Ljudnivån på grund av don skall vara max 25 dB i sovrum. Detta krav uppfylls utan 

problem. I vardagsrum, här det s.k. allrummet, skall motsvarande ljudnivå av don vara max 30 dB. Ljudnivån i 

allrummet blir 26 dB, så kravet uppfylls, men inte med så goda marginaler. Tilluftsdonet är dock placerat i en sådan 

del av allrummet att det antagligen inte stör så mycket. Det är relativt långt från de platser där man sitter eller på 

annat sätt vistas längre tider. 

9.4.4 Tryckfall p.g.a. renslock och överluftsdon 

Även rensböjarna med tillhörande renslock bidrar till tryckfall i systemet. Dessa beräknas också med hjälp av diagram 

från produktkatalogen för VELODUCT, på sida 20 (Fläkt Woods, 2014a). Resultatet redovisas i Tabell 89 i Bilaga E. 

Inne i huset sker tryckfall mellan rum p.g.a. överluftsdonen. Då dessa tryckfall kommer variera, bl.a. för att dörrar 

öppnas och stängs, bortses de ifrån i beräkningarna. 

9.4.5 Tryckfall p.g.a. utelufts- och avluftsgaller och aggregat 

Tryckfall som beror på utelufts- och avluftsgaller redovisas i Tabell 90 i Bilaga E. Dessa beräknas med hjälp av 

produktbeskrivningen för dessa (Fläkt Woods, 2014e). Dock är tryckfallen svåra att beräkna ur diagram, och får 

antas vara mycket låga. För uteluften används värdet 2 Pa, och för avluften halva detta, d.v.s. 1 Pa. Avluftens värde 

skall enligt sida 3 vara 50 % av det högre värdet p.g.a. skillnader mellan gallren.  

Det är även tänkbart att vissa tryckfall skulle kunna ske i övergången mellan FTX-aggregatet och kanalerna anslutna 

till det. Dessa tryckfall försummas i beräkningen. 

9.4.6 Totala tryckfall 

Resultatet av de olika tryckfallen som tillräknas de olika kanalsträckorna summeras nu. Denna tabell återfinns som 

Tabell 91 i Bilaga E. 

9.4.7 Totalt tryckfall för olika sträckor och strypning 

Slutligen räknas det totala tryckfallet ut för sträckan till varje don. Då framkommer vilket det maximala tryckfallet 

blir. Sedan sker strypning längs sträckorna, för att flödena överallt skall bli rätt. Max tryckfall för tilluften är 101 Pa, 

och för frånluften 62,1 Pa. Resultaten redovisas i tabell 37.  Delsträckornas namn redovisas tydligast i ritningarna 

V57-O1-X001 och V57-O1-X002. 

Tabell 37. Totalt tryckfall och erforderlig strypning. 

Sträcka Delsträckor Tryckfall 
(Pa) 

Strypning 
(Pa) 

Aggregat till allrum T16, T1, T2, T3, T4, T12, TD4 101 0 
Aggregat till sovrum 1 T16, T1, T2, T3, T5, T6, T14, TD1 58,6 42,4 
Aggregat till sovrum 2 T16, T1, T2, T3, T5, T7, T8, T9, T13, TD2 52,4 48,6 
Aggregat till sovrum 3 T16, T1, T2, T3, T5, T7, T10, T11, T15, TD3 59,4 41,6 
Klädkammare till aggregat FD1, F12, F2, F4, F5, F7, F9, F11, F17 43,9 18,2 
WC till aggregat FD2, F13, F1, F3, F4, F5, F7, F9, F11, F17 45,8 16,3 
Kök till aggregat FD3, F14, F6, F7, F9, F11, F17 62,1 0 
Tvätt till aggregat FD4, F16, F10, F11, F17 32,9 29,2 
Bad till aggregat FD5, F15, F8, F9, F11, F17 31 31,1 
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9.4.8 Ljudnivåer från spjäll 

Nu är tryckfallen över de olika spjällen bekanta, och det går att beräkna vilka ljud dessa kommer ge ifrån sig. För att 

beräkna ljudnivån användes diagram för de olika modellerna på sida 2 i produktbeskrivningen för IRIS (Fläkt 

Woods, 2014g). Resultatet redovisas i Tabell 93 i Bilaga E. 

Samma krav kan antas gälla för ljudet från spjällen, som för till- och frånluftsdonen (se del 9.4.3). Inget spjäll ger 

ifrån sig ett högre ljud än ca 15 dB. Följden blir att inget spjäll ger ifrån sig ett ljud som är tillräckligt starkt för att 

vara störande. 

9.4.9 Kort om kastlängder 

Det skulle även kunna vara intressant att undersöka kastlängder för tilluftsdonen, och hur tilluften fördelar sig i 

rummet. Tilluftsdonen har ställts in så att tryckfall och ljudnivåer blir låga. Detta har skett på bekostnad av tilluftens 

hastighet. Det finns därför en risk att inte luftblandningen i rummet blir tillräcklig. Huruvida detta faktiskt blir ett 

problem kommer inte undersökas närmare. 

Donen har istället anpassats så att inte draget från dem skall bli så starkt att det kan vara störande. I exempelvis 

sovrum 2 har tilluftsdonet (donet TD2, se ritning V57-O1-P001) anpassats på detta sätt. Donet är nära ett skrivbord, 

där drag kan störa koncentrationen för den som sitter där. 

Tilluftsdonen har luftspridning i 360° (Fläkt Woods, 2014b), men luften kommer inte fördelas jämnt över donet. I 

vissa av husets rum är det möjligt att en oproportionerligt stor del av luftflödet kommer föras in mot innerväggar. 

Detta skulle förstås minska risken för att tilluften skulle uppfattas störande. 

9.4.10 Avslutande kommentarer 

Fortfarande kvarstår att titta på ljuden från avlufts- och uteluftsgallren. Dessa kan inte enkelt beräknas utifrån de 

produktbeskrivningar som refererats till. Det förefaller i alla fall troligt att dessa ljudnivåer kommer vara så låga att de 

inte kommer upplevas störande. Det rör sig här om stora kanal- och gallerareor, och relativt små luftflöden. Detta 

talar för låga ljudnivåer. Oavsett ljudnivå befinner sig dessa galler på husets baksida, där de boende sällan kommer 

vistas. 

Det uppstår även ljud från FTX-aggregatet. Detta får anses dämpas tillräckligt av ljuddämparna i aggregatet. 

Aggregatet är även placerat i en sådan del av huset där ett visst bakgrundsljud inte uppfattas som störande. 

Slutligen skall alla tryckfall jämföras med det tryck som FTX-aggregatet kan skapa. Driftinställningar, och därmed 

systemets funktion, kan ses med hjälp av en interaktiv funktion på Östbergs hemsida (Östberg, 2014). Resultatet 

visas i Figur 28. Som framgår fungerar systemet väl. Verkningsgraden är nästintill optimal. 
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Figur 28. Inställningar för FTX-aggregat (Östberg, 2014).  

9.5  Förklaring av montering 

Kanalerna monteras ovan takbjälklaget, i isoleringen. Monteringshöjden redovisas i tabellen nedan. Den höjd som 

avses är avståndet mellan rörets mittpunkt och takbjälklagets överkant. Takbjälklaget är ca 226 mm tjockt. Det måste 

dock särskilt observeras att frånluften skall monteras över tilluften, och därför skall monteras 60 mm ytterligare 

högre än de värden som redovisas i Tabell 38. 

Tabell 38. Höjd för montering av kanalmodeller.  

 

 

 

Det är värt att notera att avlufts- och uteluftsgallren monteras relativt nära varandra, vilket i vissa fall kan leda till 

problem. I det här fallet borde det gå bra, då det finns ett visst avstånd mellan gallren, och ett hörn mellan dem. 

Vid montering av ytterväggsgaller skall extra regnskydd monteras ovan, då driften i ett småhus i vissa fall kan vara 

”intermittent” (Fläkt Woods, 2014e). 

  

Kanalmodell Höjd över BJL  
(mm) 

008 90 
012 90 
020 135 
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9.6  Spårgasmätning 

Slutligen gjordes en teoretisk bakgrund till en eventuell framtida spårgasmätning. Vid en verklig spårgasmätning är 

detta de maximala nivåer av en spårgas som får uppnås. Ifall mätvärdena är högre än dessa, betyder det att 

luftomsättningen inte fungerar som den skall. Beräkningarna redovisas i Bilaga E, i del E.2. Resultatet framgår av 

Tabell 39. 

Tabell 39. Spårgaskoncentration efter olika tider.  

 

 

  

Tid  
(h) 

Koncentration  
(ppm) 

0,5 409,4 
1,0 335,2 
2,0 224,7 
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10. Sanitet 
 

Huset är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Servisledning för kallvatten och avlopp kopplas ihop med 

kommunens ledning ca 9 meter från huset. Kallvatten tas alltså från tomtgräns vid vägen väster om tomten. Det 

frostfria djupet i Stockholm är på ca 1,6 meter, servisledningarna ligger därför på ett djup av 1,6 meter för att vattnet 

inte ska frysa (Andersson, 2014). I kommunens ledning finns ett tillgängligt tryck på 550 kPa som används vid 

tryckfallsberäkningar i Bilaga F.  

Då huset är anslutet till fjärrvärme så värms tappvattnet upp av en fjärrvärmecentral som är placerad i tvättstugan. 

Varmvattentemperaturen styrs av en självverkande temperaturregulator. Denna känner av och reglerar utgående 

vattentemperatur i värmeväxlaren (Alfa Laval Nordic AB, 2014). För att se val av fjärrvärmecentral och dylikt 

hänvisas till avsnittet ”Värmesystem” (del 8). Fjärrvärmecentralen har två skilda värmeväxlare, en för tappvattnet och 

en för uppvärmningen av huset.   

Alla ledningar som dras i betongplattan dras med metoden rör-i-rör. Detta görs för att undvika osynliga läckage och 

fuktskador. De två servisledningarna för spill- och tappvatten samt större delen av spill- och tappvattenledningarna 

dras i betongplattan.   

Då huset värms upp med golvvärme så dras även golvvärmeslingorna i betongplattan. Detta gör att både spill- och 

tappvatten måste dras under dessa slingor. I betongplattan under golvvärmeslingorna dras tappvattenledningarna och 

i plattans underliggande isolering dras spillvattenledningarna.  

Tappkallvattnet tas in via servisledningen och leds via en vattenmätare till tvättstugan där fjärrvärmecentralen är 

placerad. Kallvattenmätaren mäter vattenförbrukningen för huset. Den valda kallvattenmätaren är av typen Vinghjul 

AT 7050B och visas i Figur 29. Enligt produktbladet kan tryckfallet i mätaren uppgå till 50 kPa, detta används vid 

tryckfallsberäkningar, se Bilaga F. I fjärrvärmecentralen värms sedan kallvattnet upp och blir till tappvarmvatten. 

Detta sker i fjärrvärmecentralens värmeväxlare för varmvatten. Från centralen leds sedan tapp- och kallvatten till ett 

fördelarskåp där fördelare för tappvatten är placerade. Det valda fördelarskåpet är LK fördelarskåp UNI 700 och 

visas i Figur 30. Utifrån fördelarskåpet fördelas kall- och varmtappvattnet till respektive rum som kräver vatten. 

Fördelningsledningarna dras i betongplattan den kortaste vägen till varje rum. Med detta system undviks onödig 

ledningsdragning. I och med att fördelningsledningarna dras i betongplattan måste de vara av plast, och det valda 

materialet är PEX. Även servisledningarna är av detta material. Sedan då ledningarna dragits till respektive rum tas de 

upp i innerväggen och ut i rummet. Detta för att inga osynliga skarvar får förekomma, läckage måste vara möjligt att 

upptäcka. Vid väggen övergår sedan vattenledningarna från PEX till koppar. Detta eftersom ledningarna dras synligt 

längs väggen i respektive rum. Även alla kopplingsledningar är i koppar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Vald vattenmätare, Vinghjul (Armatec, 2009). 

Figur 30. Valt fördelarskåp (LK Systems, 2014). 
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Spillvattenledningarna är av PVC och dras i plattans underliggande isolering. Ledningarna tas upp i de rum som 

kräver avlopp. För att säkerställa en god avrinning så ska alla ledningar ha ett fall på minst 10 ‰. Från 

servisledningen som går genom huset ansluts det samlingsledningar. Dessa anslutningar sker alla med 45° krökar.  

Luftningsledningen dras upp i kökets innervägg och ut genom taket. Genom att placera luftningsledningen långt in i 

huset blir servisledningen och alla samlingsledningar luftade.  

För mer utförlig förklaring av hur dimensionering av spill-och tappvattenledningar har gjorts hänvisas till Bilaga F.  
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11. Kostnadskalkyl 
Nedan följer kostnadsberäkningar för hela huset. Här har vi valt att räkna med konstruktionskostnader, VS-

kostnader, ventilationskostnader, inredningskostnader och elkostnader. De främsta källorna som har använts är 

sektionsfakta-NYB, sektionsfakta-VVS och sektionsfakta-EL. Här ingår materialkostnader och arbetskostnader. För 

vissa produkter har priser tagits från återförsäljare. Efter att den totala kostnaden för huset har beräknats, så bestäms 

husets driftkostnad. Här tas hänsyn till uppvärmningskostnad och kostnad för hushållsel. 

11.1 Kostnad för konstruktion  

I Tabell 40 visas beräkning av konstruktionskostnader. För de kostnader som tagits ur sektionsfakta-NYB har ett 

artikelnummer angivits. Detta artikelnummer anger vilken artikel kostnaden är bestämd för.  

Tabell 40. Kostnad för konstruktionsdelar.  

Kategori  Artikel Pris 
(Kr) 

Enhet Kvantitet Källa Totalt pris 
(kr) 

Konstruktion        

Yttervägg  7.045 2 174,52 kr/m2 185,40 sektionsfakta 14/15* 403 156,01 

Innerväggar 8.019 816,92 kr/m2 52,76 sektionsfakta 14/15* 43 103,48 

Våtrumsväggar 8.056 1 735,85  48,74 sektionsfakta 14/15* 84 612,10 

Platta på mark 4.020 909,81 kr/m2 169,50 sektionsfakta 14/15* 154 212,80 

Tak med fackverk  11.014 907,44 kr/m2 152,00 sektionsfakta 14/15* 137 930,88 

Varmtak  11.037 1 478,38 kr/m2 19,60 sektionsfakta 14/15* 28 976,25 

Vindsbjälklag  9.079 519,43 kr/m2 152,00 sektionsfakta 14/15* 78 953,36 

Fönster Alla Fönster    Elitfönster.se 194 428,00 

Ytterdörrar  4 995,00 kr/m2 2,00 SkånskaByggvaror 9 990,00 

Altandörr  14 368,00 kr/m2 2,00 Elitfönster.se 28 736,00 

Innerdörrar  795,00 kr/m2 7,00 SånskaByggvaror 5 565,00 

Parkettgolv   199,00 kr/m2 115,78 K-RAUTA 23 040,22 

Klinkergolv 1  259,36 kr/m2 19,93 K-RAUTA 5 169,04 

Klinkergolv 2  495,00 kr/m2 30,02 Stonefactory.se 14 859,90 

Målning   129,64 kr/m2 123,06 sektionsfakta 14/15* 15 953,50 

     Totalt 1 228 686,53 
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11.2 Kostnad för värme och sanitet 

I Tabell 41 visas beräkning av VS-kostnader. För de kostnader som tagits ur sektionsfakta-VVS har ett 

artikelnummer angivits. Detta artikelnummer anger vilken artikel kostnaden är bestämd för. I hallen så ingår 

vattenmätare och värmemätare för kallvattenmätning, varmvattenmätning och värmemätning. Antalet hallar har satts 

till fyra stycken eftersom vi har två hallar som båda är nästintill dubbelt så stora som artikeln 4.022. 

Här har även kostnaden för att ansluta sig till VA-och fjärrvärmenätet tagits med. Dessa priser baseras dock på gamla 

värden. Därför har kostnaden ökats på en aning för att få mer korrekta värden. Dessa prisuppgifter har tagits från en 

rapport av Boverket (Boverket, 2005). 

Tabell 41. Kostnad för värme och sanitet.  

Kategori  Artikel Pris 
(Kr) 

Enhet Kvantitet Källa Totalt pris 
(kr) 

Värme och Sanitet, 
VS 

      

Kök 4.002 9 581,73 kr/st 1,00 sektionsfakta 13/14** 9 581,73 

Badrum  4.010 23 302,75 kr/st 1,00 sektionsfakta 13/14** 23 302,75 

WC 4.004 10 839,80 kr/st 1,00 sektionsfakta 13/14** 10 839,80 

Tvättstuga  4.025 26 258,30 kr/st 1,00 sektionsfakta 11/14** 26 258,30 

Sovrum 1 4.016 5 756,02 kr/st 1,00 sektionsfakta 13/14** 5 756,02 

Sovrum 2 4.016 5 756,02 kr/st 1,00 sektionsfakta 13/14** 5 756,02 

Sovrum 3 4.014 3 788,51 kr/st 1,00 sektionsfakta 13/14** 3 788,51 

Allrum  4.018 8 743,85 kr/st 2,00 sektionsfakta 13/14** 17 487,70 

KLK 4.020 14 667,32 kr/st 1,00 sektionsfakta 13/14** 14 667,32 

Hall 4.022 2 450,50 kr/st 4,00 sektionsfakta 13/14** 9 802,00 

Fjärrvärmecentral   19 000,00 kr/st 1,00 Evbutiken.se 19 000,00 

Anslutning, 
fjärrvärme 

 140,00 kr/m2 169,50 Boverket.se 23 730,00 

Anslutning, VA  600,00 kr/m2 169,50 Boverket.se 101 700,00 

     Totalt 271 670,15 
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11.3 Kostnad för ventilation  

I Tabell 42 visas kostnader för ventilationssystemet. För de kostnader som tagits ur sektionsfakta-VVS har ett 

artikelnummer angivits. Detta artikelnummer anger vilken artikel kostnaden är bestämd för. För FTX-aggregatet och 

fläkten har priser tagits från försäljare.  

Tabell 42. Kostnad för ventilation.  

Kategori  Artikel Pris 
(Kr) 

Enhet Kvantitet Källa Totalt pris 
(kr) 

Ventilation, 
V 

      

80 cirkulär kanal V0501102 ak1 290,30 kr/m 18,00 sektionsfakta 13/14** 5 225,40 

125 cirkulär kanal V0501104 ak1 403,35 kr/m 36,00 sektionsfakta 13/14** 14 520,60 

200 cirkulär kanal V0501106 ak1 598,15 kr/m 7,00 sektionsfakta 13/14** 4 187,05 

Av- och 
uteluftsgaller 

V1004045 h1 605,41 kr/st 2,00 sektionsfakta 13/14** 1 210,82 

Spjäll IRIS-80 V2220102 h1 521,76 kr/st 5,00 sektionsfakta 13/14** 2 608,80 

Spjäll IRIS-100 V2220102 h1 521,76 kr/st 4,00 sektionsfakta 13/14** 2 087,04 

Ljuddämpare V2460104 h1 843,76 kr/st 3,00 sektionsfakta 13/14** 2 531,28 

Rensluckor V2883103 h1 330,22 kr/st 2,00 sektionsfakta 13/14** 660,44 

FTX-aggregat  18 950,00 kr/st 1,00 luftbutiken.se 18 950,00 

Tilluftsdon KTI-
100 

V6241101 h1 435,88 kr/st 4,00 sektionsfakta 13/14** 1 743,52 

Frånluftsdon V6331061 h1 390,88 kr/st 5,00 sektionsfakta 13/14** 1 954,40 

Överluftsdon V6502011 h1 871,75 kr/st 6,00 sektionsfakta 13/14** 5 230,50 

Kolfilterfläkt  1 090,00 kr/st 1,00 Electrolux Home 1 090,00 

     Totalt 61 999,85 

 

11.4 Kostnad för inredning 

I Tabell 43 visas beräkning av inredningskostnader. För de kostnader som tagits ur sektionsfakta-NYB har ett 

artikelnummer angivits. Detta artikelnummer anger vilken artikel kostnaden är bestämd för. 

Tabell 43. Kostnad för inredning.  

Kategori  Artikel Pris 
(Kr) 

Enhet Kvantitet Källa Totalt pris (kr) 

Inredning        

Kapitalvaror kök  18.004 31 871,15 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15* 9 802,00 

Skåpinredning kök 18.003 51 502,39 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15* 51 502,39 

Garderober  18.011 8 155,52 kr/st 2,00 sektionsfakta 14/15* 16 311,04 

Garderob skjutdörr 18.013 15 384,12 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15* 15 384,12 

Duch- utrustning  18.023 19 913,94 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15* 19 913,94 

WC 18.016 6 592,67 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15* 6 592,67 

Tvättstuga  18.031 25 212,77 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15* 25 212,77 

Tapeter  133,10 kr/m2 163,11 sektionsfakta 14/15* 21 709,94 

     Totalt 166 428,87 
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11.5 Kostnad för el 

I Tabell 44 visas beräkning av elkostnader. För de kostnader som tagits ur sektionsfakta-EL har ett artikelnummer 

angivits. Detta artikelnummer anger vilken artikel kostnaden är bestämd för. 

Tabell 44. Kostnad för el.  

Kategori  Artikel Pris 
(Kr) 

Enhet Kvantitet Källa Totalt pris (kr) 

EL       

Kök 4.003 16 124,11 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15*** 16 124,11 

WC 4.005 1 557,31 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15*** 1 557,31 

Badrum 4.007 2 593,79 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15*** 2 593,79 

KLK 4.011 680,72 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15*** 680,72 

Sovrum 4.012 4 874,41 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15*** 4 874,41 

Vardagsrum 4.014 6 552,10 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15*** 6 552,10 

Hall 4.018 5 664,19 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15*** 5 664,19 

Entré 4.020 6 945,73 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15*** 6 945,73 

Uteplats 4.016 2 584,07 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15*** 2 584,07 

Tvättstuga  4.022 8 465,18 kr/st 1,00 sektionsfakta 14/15*** 8 465,18 

     Totalt 56 041,61 

     Summa byggkostnader: 
 

1 784827 

 

Kostnaden för huset per kvadratmeter uppgår därmed till: 

         

     
              

 

* sektionsfakta-NYB 14/15 

** sektionsfakta-VVS 13/14 

*** sektionsfakta-EL 14/15 
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11.6 Driftskostnad  

 

Husets energianvändning har bestämts till 9783,54 kWh/år. 

Elkostnaden beror på var i landet som huset är placerat och vilken energiförbrukning huset har.  

För ett hus som är placerat i Stockholm och som har en energianvändning på 9783,54 kWh/år har Telge Energi ett 

elpris på 83,98 öre/kWh. Här tillkommer även ett fast pris på 492 kr/år (Telge Energi, 2014). Driftkostnaden för 

uppvärmning kan då beräknas.  

      
  

   
                        

  

  
 

Till driftkostnaden läggs även på hushållsel. Enligt Eon så kan hushållselen för en villa sättas till 5000 kWh/år 

(E.ON, 2013).  

Driftkostnaden för hushållsel kan då beräknas. 

      
  

   
              

  

  
 

Totala driftkostnaden per år blir: 
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A. Konstruktion   
 

A.1 Lastberäkning för W-takstol  

Huset har ett tak som bärs upp av W-takstolar av konstruktionsvirke klass C30. Dimensioneringen görs för denna 

typ av takstol. Den ena delen av taket (utbyggnaden) har en taklutning på 27 grader medan huvuddelen av taket har 

en lutning på 20 grader. Den takstol som dimensioneras är den som har en lutning på 20 grader. Den principiella 

uppbyggnaden för takstolen visas i Figur 31.  

För att kunna beräkna takstolens (takstolens stängers) dimensioner måste de laster som verkar på takstolen 

identifieras. På takstolens överram verkar egentyngden för yttertaket och snölast. Egentyngden kommer av de delar 

som bygger upp yttertaket, samt överramsbalken. På underramen verkar egentyngden för innertaket och nyttig last. 

Egentyngden består av alla delar som bygger upp innertaket, samt underramsbalken. Då hela ytan på vinden inte 

kommer kunna utnyttjas så verkar egentligen inte den nyttiga lasten över hela ytan. För att vara på den säkra sidan 

har det antagits att den nyttiga lasten verkar på hela vindsytan. De laster som verkar på takstolen visas i Figur 31.    

Huset är beläget i Huddinge, Stockholm, och därför används snözon 2 vid beräkning av snölast.  

 

Figur 31. Principiell uppbyggnad av takstol. 
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Förutsättningar 

c/c-avstånd mellan takstolarna: 1,2 m 

Taklutning: 20° 

Konstruktionsvirke: klass C30 

Huset ligger i Huddinge, vilket innebär snözon 2:        kN/m2 

         kg/m3 

        kg/m3 

       m/s2 

Egentyngd: yttertak + överram 

Yttertak 

Vid egentyngdsberäkningar för yttertaket har vi enbart tagit hänsyn till de delar som har en betydande egentyngd. 

Tegelpannor:      kg/m2 (se Materialval) 

Råspont:               kg/m2 

∑     kg/m2 

Detta ger den totala egentyngden: 

     ∑          kN/m2 

Överram 

Antagande: dimensionen        mm för överramsbalkarna.  

                          kg/m 

             kN/m 

Sedan räknas      fram. Värdet på      ökas med 10 % för extra belastad yta. Detta görs eftersom avståndet från 

gavel till första takstol är 1,2 m, alltså det c/c-avstånd som valts. I och med att denna ökning görs har det värsta fallet 

beaktats.  

     (           )            kN/m 

Egentyngd: innertak + underram 

Innertak 

Gips:                   kg/m2 

Isolering:                   kg/m2 

Glespanel:   
               

   
       kg/m2 

∑         kg/m2 
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       ∑          kN/m2 

Underram 

Antagande: dimensionen        mm. 

                         kg/m 

             kN/m 

Värdet på        ökas med 10 % för extra belastad yta. 

       (             )            kN/m 

Snölast 

Formfaktor:        

Exponeringskoefficient:        

Temperaturkoefficient:        

                               kN/m 

Detta multipliceras med c/c-avståndet 1,2 m, och värdet ökas med 10 % för att hänsyn skall tas till extra belastad yta. 

                       kN/m 

Nyttig last 

Vindsbjälklag som kan beträdas via en lucka har en nyttig last som är 0,5 kN/m2 (EKS 8). Detta multipliceras med 

c/c-avståndet 1,2 m samt görs 10 % större. 

                         kN/m 

Lastkombinering i brottgränstillståndet 

Lastkombinering görs enligt 6.10b då de variabla lasterna är stora. För ett småhus gäller säkerhetsklass 2. Detta ger 

koefficienterna: 

         

         

           

           

        

För överramen 

                                                                        kN/m 
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För underramen 

Antagande: den nyttiga lasten verkar över hela spännvidden trots att detta inte är fallet. Här räknas alltså på det värsta 

fallet. Då den nyttiga lasten är den näst största variabla lasten används här reduceringskoefficienten   .  

En kontroll då den nyttiga lasten istället ansätts som huvudlast kan också göras. Då används    vid beräkning av 

dimensionerande last för överramen. I sådana fall kommer det böjande momentet bli större medan normalkraften 

minskas. Detta fall kontrolleras ej. Det fall som avses att kontrolleras är då den nyttiga lasten är den näst största 

variabla lasten. 

                                                                                   

kN/m 

Krafter som verkar i knutpunkterna 

Här räknas på fallet för halva takstolen, då den är symmetrisk och 

linjelasterna är konstanta över hela. Först bestäms de punktlaster,   , som 

verkar i varje knutpunkt, samt upplagskraften   . Upplagskraften     kan 

enkelt beräknas, då takstolen är symmetrisk. I Figur 32 visas de punktlaster 

som verkar på takstolen.  

   
                 

 
        kN. 

Därefter beräknas punktkrafterna    . 

   och    : dessa är resultat av lasterna från halva längden av ena 

överramsdelen. 

  : denna är resultat av laster från halva längden av överramsdelen men på båda sidor. 

  : denna är resultat av laster från halva längden av ena underramsdelen. 

  : denna är resultat av laster från halva längden av underramsdelen, fast på båda sidor. 

Då överramen lutar multiplicerar vi linjelasterna med den horisontella längden de verkar på för att få de sökta 

punktkrafterna. 

             
     

 
            kN 

                           kN 

   (
    

 
)             kN 

   (
     

 
 
     

 
)            kN 

Krafter i stänger 

Krafterna i stängerna beräknas med hjälp av knutpunktsmetoden. 

Figur 33 visar de normalkrafter som verkar i stängerna och som beräknas. 

 

 

  

Figur 32. De punktkrafter som verkar på takstolen. 

Figur 33. De normalkrafter som verkar i stängerna.  
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Knutpunkt A 

                            

                   

Detta ger: 

     
           

      
         kN (d.v.s. tryckt), och 

                       kN (d.v.s. dragen)  

 

Knutpunkt B 

                   

                      

Detta ger: 

                      kN (d.v.s. tryckt), och 

                         kN (d.v.s. tryckt)  

Knutpunkt D 

                             

                                  

Detta ger: 

     
            

      
        kN (d.v.s. dragen), och 

                                   kN (d.v.s. dragen) 

Figur 37 visar vilka stänger som är dragna respektive tryckta.  

 

Figur 37. Tryckta och dragna stänger.  

  

Figur 34. Knutpunkt A. 

Figur 35. Knutpunkt B.  

Figur 36. Knutpunkt D. 
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Momentberäkning 

Detta görs för både överramen och underramen, som båda utsätts för böjmoment. 

Överramen 

Då överramen lutar 20 grader måste lasten och balken projiceras ner horisontellt. Principen för detta visas i Figur 38. 

Nedan följer beräkning av hur stor den projicerade lasten qö blir.  

 

Figur 38. Projicering av linjelast och balk.  

          
           kN/m 

Sedan bestäms fältmomenten       och      . Dessa är lika med 

varandra, då konstruktionen här är symmetrisk. Därför görs 

beräkningen enbart för det ena fältmomentet,         Det 

överramsfack till vilket fältmomentet ska bestämmas visas i Figur 

39.  

         m 

Följande formel används:      
   

 
. 

Detta leder till vissa marginaler i beräkningarna, då fältmomentet 

egentligen är lite mindre. 

           
    

 

 
       kNm 

Underramen 

I Figur 40 visas det principiella utseendet för underramen med linjelast.  

 

Figur 40. Underram med linjelast. 

Figur 39. Överramsfack.  



59 
 
 

Då underramen består av två delar som har olika längder (    och    ), så 

måste två fältmoment räknas ut. Ett värde måste beräknas för varje 

underramsfack. Fältmomenten       och       ska alltså bestämmas. De två 

underramsfacken till vilka fältmoment ska bestämmas visas i Figur 41 och Figur 

42.   

          m 

          m 

      
       

 

 
       kNm 

      
       

 

 
       kNm 

Dimensionering 

Indata för C30 

Tryck parallellt med fibrerna:            MPa 

Drag parallellt med fibrerna:            MPa 

Böjning:           MPa 

5%-modulen:             GPa 

För konstruktionsvirket gäller:         

För konstruktionsvirke gäller:         

För takstolen gäller klimatklass 1 och lastvaraktighetstyp medium. Detta beror på att snölasten är den största av 

lasterna, och denna har en lastvaraktighet av just typ medium. Dessa förhållanden leder till att omräkningsfaktorn 

blir:         . 

Dimensionering av överram 

I denna del kontrolleras den valda dimensionen        mm. 

Överramen är både tryckt och böjd. Därför måste både böjspänning och knäckning kontrolleras. För en tryck- och 

böjbelastad stång gäller: 

      
         

 
    
    

     

Alltså blir        som störst: 

        
           

  
        MPa 

     
         

  
        MPa 

 

 

  

Figur 41. Underramsfack del 1. 

Figur 42. Underramsfack del 2.  
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För att kunna beräkna      måste tvärsnittets tröghetsmoment bestämmas. 

Tvärsnittets höjd:        mm 

Tvärsnittets bredd:       mm 

Överramen är stadgad i den veka riktningen. Därför undersöks risken för knäckning endast i den styva riktningen, 

för det är endast i den riktningen knäckning kan ske. För ett rektangulärt tvärsnitt ger detta: 

  
     

 

  
            m4 

     
     

 
 
  

 
       MPa 

Den dimensionerande tryckspänningen är den som är till absolutbeloppet störst. Detta har visats vara    . Den 

största tryckspänningen blir alltså: 

       
|   |

    
       MPa 

Därefter skall reduktionsfaktorn för knäckning,   , bestämmas. 

    är knäckningslängden, och är i detta fall: 

             m 

Detta ger slankhetsparametern: 

  
   √  

  
        

Och den relativa slankhetsparametern: 

     
 

 
√
      
     

       

      (    (        )      
 )        

   
 

  √       
 
         

Nu kan villkoret för en tryck- och böjbelastad stång kontrolleras. 

      
         

 
    
    

         

Med dimensionen        mm fås: 

      
         

 
    
    

         

Med dimensionen        blir villkoret större än 1, därför väljs dimensionen på överramen till        mm. 
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Dimensionering av underram 

Här kontrolleras den valda dimensionen        mm för underramen. Underramen är både drag- och böjbelastad. 

Detta innebär att denna stång ej behöver kontrolleras mot knäckning. För en drag- och böjbelastad stång gäller: 

      
      

 
    
    

     

       
           

  
        MPa 

     
         

  
        MPa 

För att kunna beräkna      måste tvärsnittets tröghetsmoment bestämmas. 

Tvärsnittets höjd:        mm 

Tvärsnittets bredd:       mm 

Underramen är stadgad i den veka riktningen. 

  
     

 

  
            m4 

Två olika delar av underramen måste kontrolleras då dessa ”underramsfack” belastas med olika stora fältmoment 

och olika stora dragkrafter. 

Underramsfacket      

       
     

 
 
  

 
       MPa 

         
|   |

    
       MPa 

Underramsfacket      

       
     

 
 
  

 
        MPa 

         
|   |

    
       MPa 

Nu kan villkoret kontrolleras för båda facken. 

        
      

 
      
    

         

        
      

 
      
    

         

Med dimensionen        mm fås: 

        
      

 
      
    

         

        
      

 
      
    

         



62 
 
 

För det ena facket blev vänsterledet större än 1 med dimensionen       . Därför väljs dimensionen på 

underramen till        mm. 

Dimensionering av tryckt stång 

Stången    är endast tryckbelastad. Den valda dimensionen       mm kontrolleras. För en rent tryckbelastad 

stång gäller att: 

                  

          m 

Tvärsnittets höjd:       mm 

Tvärsnittets bredd:       mm 

Reduktionsfaktorn för knäckning,   , skall beräknas. Då de diagonala stängerna ej är stadgade kan de knäcka i alla 

riktningar. Därför beaktas knäckning i den veka riktningen.  

  
   √  

  
        

     
 

 
√
      
     

       

      (    (        )      
 )        

   
 

  √       
 
         

       
           

  
        MPa 

       
|   |

    
       MPa 

Nu kan följande villkor kontrolleras: 

      

  
               

Beräkningen behöver inte göras om för någon ny dimension, då       mm är den lägsta möjliga dimensionen. 

Dock väljs en dimension på       mm då denna är stabilare och detta är praktiskt vid montering av takstolen. 

Hållfasthetsmässigt räcker egentligen dimensionen       mm. 

Dimensionering av dragen stång 

Stången    är endast dragbelastad. Först kontrolleras den valda dimensionen       mm. För en rent dragbelastad 

stång gäller att: 

               

Tvärsnittets höjd:       mm 

Tvärsnittets bredd:       mm 
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Då denna tvärsnittshöjd är mindre än 150 mm så kan        öka med en faktor   . Detta gäller enbart för dragna 

stänger.  

Faktorn     är det minsta av värdena  (
   

  
)
   

 och 1,3. 

   (
   

  
)
   

           

       
              

  
        MPa 

       
|   |

    
       MPa        

En dimension på       mm kan även väljas men då den dragbelastade stången inte bör vara klenare än       

mm väljs denna dimension. Se förklaring under dimensionering av tryckt diagonal stång. 

Sammanställning  

Nedan anges de dimensioner som räknats fram. Beräkningar enbart har gjorts på halva delen av takstolen p.g.a. 

symmetri. Dessa dimensioner gäller även för andra delen av takstolen. De två diagonala stängerna som är tryckta har 

samma dimension och de två diagonalerna som är dragna har samma dimension.   

Överram:   Dimensionen        

Underram:   Dimensionen        

Tryckta diagonala stänger: Dimensionen       

Dragna diagonala stänger:  Dimensionen       
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B. Energi 
 

B.1 Värmegenomgångskoefficient, U 

 

Symbolförteckning  

 =Värmegenomgångskoefficient (W/m2K) 

 = Värmemotstånd (m2K/W) 

 = Värmekonduktivitet (W/m2K) 

c/c= Centrumavstånd (mm) 

Väggen  

    = 0,04 (m2K/W) 

   = 0,13 (m2K/W) 

Ytterväggens uppbyggnad visas i Tabell 45. Här ser vi dimensioner och c/c-avstånd.  

Tabell 45. Uppbyggnad av yttervägg.  

Material Dimension 
(mm) 

22 Stående lockbräda 22x120 
22 Bottenbräda  22x120 
25 Luftspalt med spikläkt 25x70 c/c 600 
13 Gipsskiva 13 
45 Mineralull med stående reglar 45x45 c/c 600 
220 Mineralull med stående reglar 45x220 c/c 600 
0,2 PE-folie 0,2 
45 Mineralull med horisontella reglar 45x45 c/c 600 
13 Gipsskiva 13 

 

I Tabell 46 visas beräkning av värmemotståndet R för de material som ingår i väggen. Träfasaden med luftspalt har 

ett sammanlagt värmemotstånd som tagits från Byggteknikens grunder. Värmemotståndet för PE-folie försummas. 

Ett viktat värde för värmekonduktiviteten beräknas nedan för skikten med mineralull och reglar.  

Tabell 46. Värmemotstånd för väggen. 

Material Bredd 
(mm) 

Värmekonduktivitet 

 (W/mK) 

Värmemotstånd, R 
(m2K/W) 

Rse   0,04 
Panel+ Luftspalt    0,2 
Gips   0,06 
Mineralull med reglar 45 0,0438 1,03 
Mineralull med reglar 220 0,0438 5,02 
PE-folie 0,2 Försummas  
Mineralull med reglar 45 0,0438 1,03 
Gips   0,06 
Rsi   0,13 
    
Rtot   7,57 
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För mineralullen med reglar räknar vi ut ett viktat -värde, enligt lambdavärdesmetoden.  

         
                     

   
        

Värmegenomgångskoefficienten beräknas genom att värmemotstånden för väggen summeras, och detta värde 

inverteras sedan. 

  
 

     
     

 

   
 

 

Yttertak + vindsbjälklag (Tak1) 

   = 0,04 (m2K/W) 

   = 0,10 (m2K/W) 

Vid beräkning av värmegenomgångskoefficienten för kalltaket tas hänsyn till det ventilerade yttertaket av tegelpannor 

samt vindsbjälklaget. I Tabell 47 visas uppbyggnaden av tak och vindsbjälklaget.  

Tabell 47. Ventilerat yttertak och uppbyggnaden av vindsbjälklaget. 

Material Dimension 
(mm) 

Ventilerat yttertak av tegelpannor   
400 Lösull  400 
170 Mineralull med träreglar 45x170 c/c 1200 
0,2 PE-folie 0,2 
22 Glespanel 22x95 c/c 300 
9 Gipsskiva 9 

 

I Tabell 48 visas beräkningen av värmemotståndet R för taket. Ett ventilerat yttertak av pannor har ett sammanlagt 

värmemotstånd som tagits från Byggteknikens grunder. Värmemotståndet för PE-folie och glespanelen försummas. 

Ett viktat värde för värmekonduktiviteten beräknas nedan för det 170 mm tjocka skitet med mineralull och reglar.  

Tabell 48. Värmemotstånd för tak1. 

Material Bredd 
(mm) 

Värmekonduktivitet 

 (W/mK) 

Värmemotstånd, R 
(m2K/W) 

Rse   0,04 
Ventilerat yttertak av pannor   0,3 
Lösull 400 0,042 9,52 
Mineralull med reglar 170 0,04 4,25 
PE-folie 0,2 Försummas  
Glespanel 22 Försummas  
Gips 9  0,04 
Rsi   0,10 
    
Rtot   14,25 

För mineralullen med reglar räknar vi ut ett viktat : 
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Varmtaket (Tak2) 

   = 0,04 (m2K/W) 

   = 0,10 (m2K/W) 

Uppbyggnaden av varmtaket visas i Tabell 49. 

Tabell 49. Uppbyggnaden av varmtaket, tak2. 

Material Dimension 
(mm) 

Tvåkupig tegelpanna  
25 Bärläkt  25x38 
25 Ströläkt 25x25 
2 Underlagspapp 2 
20 Råspont 20 
25 Luftspalt  25 
Vindskydd, träfiberskiva   
250 Mineralull med reglar 45x220 c/c 1200 

0,2 PE-folie 0,2 

45 Mineralull med glespanel 45x45 c/c 600 

13 Gipsskiva 13 

 

I Tabell 50 visas beräkning av värmemotståndet R för takets ingående material. Det ventilerade yttertaket av pannor 

har ett sammanlagt värmemotstånd enligt Byggteknikens grunder. Värmemotståndet för PE-folie försummas. Ett 

viktat värde för värmekonduktiviteten beräknas nedan för skikten med mineralull och reglar.  

Tabell 50. Värmemotstånd för tak2. 

Material Bredd 
(mm) 

Värmekonduktivitet 

 (W/mK) 

Värmemotstånd, R 
(m2K/W) 

Rse   0,04 
Ventilerat yttertak av pannor   0,3 
Mineralull med reglar 250 0,04 6,25 
PE-folie 0,2 Försummas  
Mineralull  
med glespanel 

45 0,0438 1,03 

Gips 13  0,06 
Rsi   0,10 
    
Rtot   7,78 
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Grunden 

En passande grund har valts hos ISOVER. Grunden principiella utseende visas i Figur 43. I Tabell 51 visas även de 

material som ingår i grunden. 

 

Figur 43. Vald platta på mark (ISOVER AB, 2014a). 

 

Tabell 51. Grundens uppbyggnad. 

Material Dimension 
(mm) 

Träparkett el. klinker 14 el. 10 
PE-folie 0,2 
Betong 100 
Cellplast (STYROFOAM) 50 
Cellplast (STYROFOAM) 100 
Cellplast (STYROFOAM) 100 
Dränerande material 150 
Geotextilduk  

 

U-värdet beräknas genom att först beräkna    för plattan.  

   
   

 
 
       

    
       

U-värdet beror sedan på vilket material plattan ligger på. I detta fall antas grunden ligga på morän och grus. Detta ger 

enligt Isovers hemsida ett U-värdet på 0,11 W/m2K (ISOVER AB, 2014a). 

Fönster/dörrar 

U-värden för fönster och dörrar fås från tillverkare. I Tabell 52 visas de olika fönster- och dörrtyperna och dess U-

värden.  

Tabell 52. U-värden enligt tillverkare. 

Typ U-värde  
(W/m2K) 

Fönster 0,8 
Fönsterbåge 1,0 
Altandörrar  0,8 
Ytterdörrar 1,0 
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B.2 Köldbryggor för huset  

Vid beräkning av de linjära köldbryggorna har värden tagits från Isolerguiden bygg 06 av Swedisol. För köldbryggan i 

anslutningen mellan grund och vägg har värde dock tagits från Isovers hemsida. 

Ytterväggshörn  

För att få värsta möjliga fall har det maxvärde som anges för köldbryggan valts. Det är bärande reglar på utsidan och 

köldbryggan får därmed värdet Ψ=0,06 W/mK (Anderlind, Stadler, 2006, s.70) . 

Anslutning yttervägg och vindsbjälklag 

Även här har maxvärdet för köldbryggan valts, Ψ=0,03 W/mK. Detta schablonvärde är mindre än köldbryggan för 

ytterväggshörn (Anderlind, Stadler, 2006, s.73). 

Anslutning yttervägg och tak i utbyggnad 

Anslutningen mellan det varma taket och ytterväggen i delen av huset som har fri takhöjd antas vara samma som för 

anslutningen mellan yttervägg och vindsbjälklag, Ψ=0,03 W/mK (Anderlind, Stadler, 2006, s.73). 

Fönster och dörrar 

Maxvärdet för köldbryggan används, Ψ =0,055 W/mK. Längden för köldbryggan är omkretsen av fönstrets yttre 

mått (Anderlind, Stadler, 2006, s.65). 

Anslutning yttervägg och platta 

Maximala köldbryggan är Ψ =0,05 W/mK. Detta enligt en standard anslutning mellan yttervägg och platta på mark. 

(ISOVER AB, 2014b) 

Alla köldbryggor har bestämts. I Tabell 53 visas de framtagna köldbryggorna och dess förkortningar.  

Tabell 53. Schablonvärden för köldbryggor och förklaring till förkortningar. 

Förkortning Värde 
(W/mK) 

Förklaring 

Ψh 0,06 Ytterväggshörn 

Ψy,v 0,03 Anslutning yttervägg och vindsbjälklag 

Ψy,t 0,03 Anslutning yttervägg och tak i utbyggnad 

Ψf,d 0,055 Fönster och dörrar 

Ψy,p 0,05 Anslutning yttervägg och platta 

 

  



69 
 
 

Genom att multiplicera varje köldbrygga med köldbryggans längd fås de totala köldbryggorna. I Tabell 54 visas de 

totala köldbryggorna och summan av dessa. Summan anger värmeförlusterna för hela huset på grund av 

köldbryggorna. 

Tabell 54. Totala köldbryggorna. 

Köldbrygga Ψ 
(W/mK) 

Total längd 
(m) 

Ψ l 
(W/K) 

Ψh 0,06 23,60 1,42 

Ψy,v 0,03 54,20 1,63 

Ψy,t 0,03 30,29 0,91 

Ψf,d 0,055 36,40 2,00 

Ψy,p 0,05 61,20 3,06 

    

Summa   9,01 

 

B.3 Um-värdet  

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um beräknas enligt nedanstående formel (Boverket, 2011). 

   
             

    
 

 – Punktformiga köldbryggor. 

Ψ – Värmegenomgångskoefficient för de linjära köldbryggorna. 

Inga punktformiga köldbryggor förekommer så den termen blir noll. 

Husets totala klimatskal (Aom) måste beräknas. Aom är den sammanlagda arean för omslutande byggnadsdelar mot 

uppvärmd innerluft (Boverket, 2011). I Tabell 55 visas husets klimatskalsareor.  

Tabell 55. Klimatskalets areor (Aom). 

Byggandsdel Antal Area  
(m2) 

Areatotal  
(m2) 

Fönster1 2 1,32 2,64 
Fönster2 9 1,10 9,90 
Fönster3 3 2,99 8,97 
Fönster4 3 0,42 1,26 
Fönster5 1 0,91 0,91 
Fönster6 2 0,63 1,26 
Entrédörr 1 2,10 2,10 
Altandörr 2 2,10 4,20 
Ytterdörr 1 2,10 2,10 
Fasad öster 1 30,08 30,08 
Fasad norr 1 34,86 34,86 
Fasad väster 1 23,94 23,94 
Fasad söder 1 34,18 34,18 
Tak1 1 152 152 
Tak2 1 19,60 19,60 
Golv 1 169,5 169,5 
Total fasad   123,06 
Totalt klimatskal    497,5 
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UA-värdet för alla byggnadsdelar beräknas i Tabell 56. Här tas det aktuella U-värdet för byggnadsdelen och 

multipliceras med byggnadsdelens totala area. 

Tabell 56. Beräkning av UA-värde för alla byggnadsdelar. 

Byggnadsdel  A 
(m2) 

U 
(W/m2K) 

UA 
(W/K) 

Fasad  123,06 0,13 16,0 

Tak 1  152 0,07 10,64 

Tak 2  19,6 0,12 2,35 

Golv  169,5 0,11 18,65 

Fönster/Altandörrar 24,03 0,8 19,22 

Ytterdörrar  4,2 1 4,20 

Fönsterbåge  0,91 1 0,91 

     

Summa    71,97 

 

De totala köldbryggorna för hela huset visas i Tabell 57.  

Tabell 57. Totala köldbryggor för hela huset. 

Köldbrygga    Ψ l 
(W/K) 

Ytterväggshörn  1,42 

Anslutning yttervägg/vindsbjälklag 1,63 

Anlutning yttervägg/tak i utbyggnad  0,91 

Fönster och dörr  2,00 

Anslutning yttervägg/grund 3,06 

    

Summa   9,01 

 

   beräknas enligt den formel som angivits ovan.  

   
             

    
 
            

     
      (W/m2K) 
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B.4 Energibehov  

Energibehovet för huset måste beräknas så att kraven enligt BBR 19 kap. 9:2 uppfylls gällande byggnadens specifika 

energibehov. Huset ligger i Huddinge, Stockholm och ligger därmed i klimatzon III. Husets uppvärmningssätt är 

fjärvärme och därmed inte elvärme. Detta gör att byggnadens totala specifika energianvändning inte får överskrida 90 

kWh/m2 och år. Detta värde inkluderar energianvändningen för varmvatten. För ett småhus brukar denna del vara 

på 20 kWh/m2 och år (Sveby, 2012). Detta betyder att vår specifika energianvändning inte får överskrida 70 kWh/m2 

och år då varmvattnet ej är inräknat.  

Energibehovet exklusive varmvatten beräknas enligt nedanstående formel.  

   (     ̇      ̇    (    ))    

Luftläckage på grund av otätheter i klimatskalet,   ̇ , beräknas: 

Det antas ett läckage på 0,6 l/sm2 då en tryckskillnad på 50 Pa förekommer. Läckflödet fås genom att 4 % tas av 

otätheten, och detta multiplicera med det totala klimatskalet. 

 ̇                           

 ̇             
                      

Luftflödet på grund av ventilationen,   , beräknas: 

 ̇    (    )       
            (     )           

Antalet gradtimmar, S, för Stockholm beräknas. Årsmedeltemperaturen är på 6,6   och inomhustemperatur är på 20 

 . Vi antar att vi får 3 grader gratis (från människor, apparater, m.m.) som gör att temperaturen 17   används 

istället. Det korrekta antalet gradtimmar interpoleras fram.  

           (           )              

Nu kan energibehovet beräknas. 

   (                     )                   (  )          (   ) 

Den specifika energianvändningen för huset fås genom att dela den totala energianvändningen med Atemp. Atemp är 

den area för utrymmen som är avsedda att värmas upp mer än 10   och som begränsas av klimatskalets insida. I 

detta värde är innerväggar medräknat. I vårt fall blir  Atemp=169,5 m2, vilket är samma som är vår boarea.  

  
       

     
       (      )  

Eftersom energianvändningen även inkluderar varmvattnet så lägger vi på 20 kWh/m2. 

Detta ger: 

        (      )  

Som avrundat blir:      (      ) 

Energikraven uppfylls med en viss marginal.  
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C. Effektbehov  
 

Effektbehovet skall beräknas för respektive rum och för hela huset.  

Effektbehovet för varje rum skall beräknas enligt: 

 ̇          (             )    ̇       ̇    (             )   ̇    (         ) 

Effektbehovet för hela huset beräknas genom att summera rummens effektbehov. 

Symbolförteckning 

 ̇      = dimensionerande värmeförlust (W) 

   = värmegenomgångstal (W/m2 ) 

  = area (m2) 

       = dimensionerande inomhustemperatur ( ) 

       = dimensionerande utomhustemperatur ( ) 

  ̇      = dimensionerande värmeförluster genom köldbryggor (W) 

 ̇  = läckluftsflöde (kg/s) 

    = luftensspecifika värmekapacitet (J/kg ) 

 ̇  = tilluftsflöde (kg/s) 

   = tilluftens temperatur ( ) 

 

Vid temperaturskillnader spelar det ingen roll om Kelvin eller Celsius används.  

C.1 Dimensionerande ute- och inomhustemperatur  

För att kunna beräkna byggnadens effektbehov måste vi bestämma dimensionerande ute- och inomhustemperatur. 

Dimensionerande inomhustemperatur sätter vi till 20  , och i badrumet sätter vi den till 22  .  

Dimensionerande utetemperatur (dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT) bestäms enligt Boverkets 

byggregler, BBR. För att kunna bestämma denna måste byggnadens tidskonstant fastställas. Då byggnaden är ett 

träregelhus, en lätt byggnad, ligger tidskonstanten mellan 1-2 dygn (Boverket, 2009). För tidskonstanten 1 dygn fås 

DVUT -17.1   som vi sätter till -17  . 

C.2 Transmissionsförluster  

Effektbehovet för varje rum beräknas p.g.a. transmissionsförluster. Detta görs genom att för varje rum beräkna 

arean för de omslutande byggnadsdelarna och multiplicera med tillhörande U-värde och den dimensionerande 

temperaturskillnaden. Detta redovisas i Tabell 58-68.   
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Tabell 58. Transmissionsförluster för kök. 

Kök      

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(            ) 
(W) 

Fönster/dörr 0,80 4,50 3,60 37,00 133,20 

Yttervägg 0,13 18,52 2,41 37,00 89,08 

Golv 0,11 18,58 2,04 37,00 75,62 

Tak 0,07 18,58 1,30 37,00 48,12 

      

Summa      346,02 

 

Tabell 59. Transmissionsförluster för badrum. 

Badrum       

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(            ) 
(W) 

Fönster 0,80 1,94 1,55 39,00 60,53 

Yttervägg 0,13 19,12 2,49 39,00 96,94 

Golv 0,11 16,43 1,81 39,00 70,48 

Tak 0,07 16,43 1,15 39,00 44,85 

      

Summa     272,81 

 

Tabell 60. Transmissionsförluster för tvättstuga. 

Tvätt      

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(             ) 
(W) 

Fönster 0,80 1,10 0,88 37,00 32,56 

Yttervägg 0,13 7,81 1,02 37,00 37,57 

Golv 0,11 10,39 1,14 37,00 42,29 

Tak 0,07 10,39 0,73 37,00 26,91 

      

Summa     139,32 
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Tabell 61. Transmissionsförluster för sovrum 1. 

Sovrum 1      

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(             ) 
(W) 

Fönster 0,80 3,30 2,64 37,00 97,68 

Yttervägg 0,13 18,71 2,43 37,00 89,97 

Golv 0,11 16,60 1,83 37,00 67,56 

Tak 0,07 16,60 1,16 37,00 42,99 

      

Summa     298,21 

 

Tabell 62. Transmissionsförluster för sovrum 2. 

Sovrum 2      

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(            ) 
(W) 

Fönster 0,80 1,10 0,88 37,00 32,56 

Yttervägg 0,13 7,95 1,03 37,00 38,22 

Golv 0,11 16,45 1,81 37,00 66,95 

Tak 0,07 16,45 1,15 37,00 42,61 

      

Summa     180,33 

 

Tabell 63. Transmissionsförluster för sovrum 3. 

Sovrum 3      

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(             ) 
(W) 

Fönster 0,80 2,20 1,76 37,00 65,12 

Yttervägg 0,13 15,35 2,00 37,00 73,83 

Golv 0,11 10,04 1,10 37,00 40,86 

Tak 0,07 10,04 0,70 37,00 26,00 

      

Summa     205,82 
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Tabell 64. Transmissionsförluster för hall. 

Hall      

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(             ) 
(W) 

Dörr 1,00 2,10 2,10 37,00 77,70 

Yttervägg 0,13 3,44 0,45 37,00 16,52 

Golv 0,11 8,46 0,93 37,00 34,43 

Tak 0,07 8,46 0,59 37,00 21,91 

      

Summa     150,57 

 

Tabell 65. Transmissionsförluster för entré. 

Entré      

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(             ) 
(W) 

Fönster 0,80 1,26 1,01 37,00 37,30 

Dörr 1,00 2,10 2,10 37,00 77,70 

Yttervägg 0,13 3,38 0,44 37,00 16,23 

Golv 0,11 11,47 1,26 37,00 46,68 

Tak 0,07 11,47 0,80 37,00 29,71 

      

Summa     207,62 

 

Tabell 66. Transmissionsförluster för WC. 

WC      

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(             ) 
(W) 

Fönster 0,80 0,42 0,34 37,00 12,43 

Yttervägg 0,13 3,09 0,40 37,00 14,86 

Golv 0,11 3,20 0,35 37,00 13,02 

Tak 0,07 3,20 0,22 37,00 8,29 

      

Summa     48,61 
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Tabell 67. Transmissionsförluster för allrum. 

Allrum       

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(             ) 
(W) 

Fönster/dörr 0,80 2,10 1,68 37,00 62,16 

Yttervägg 0,13 25,08 3,26 37,00 120,63 

Golv 0,11 54,11 5,95 37,00 220,23 

Tak1 0,07 36,61 2,56 37,00 94,82 

Tak2 0,12 19,60 2,35 37,00 87,02 

      

Summa     584,87 

 

Tabell 68. Transmissionsförluster för klädkammare. 

Klädkammare      

      

Typ U-värde 
(W/m2K) 

Area 
(m2) 

UA 
(W/K) 

(             ) 

(  ) 

UA(             ) 
(W) 

Yttervägg 0,13 3,78 0,49 37,00 18,18 

Golv 0,11 3,76 0,41 37,00 15,30 

Tak 0,07 3,76 0,26 37,00 9,74 

      

Summa     43,22 

 

C.3 Värmeförluster på grund av köldbryggor  

För varje rum sker det en värmeförlust p.g.a. linjära köldbryggor. Längderna för alla de köldbryggor som 

förekommer i respektive rum har därför fastställts. Därefter multipliceras längderna med respektive värde för 

köldbryggan och med den dimensionerande temperaturskillnaden. I Tabell 69-79 visas förluster p.g.a. köldbryggor i 

varje rum. 

Tabell 69. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för kök. 

Kök     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 5,90 37 13,10 

Ψy,v 0,03 9,40 37 10,43 

Ψy,t 0,03 0,00 37 0,00 

Ψf,d 0,06 12,60 37 25,64 

Ψy,p 0,05 9,40 37 17,39 

Totalt:    66,56 
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Tabell 70. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för badrum. 

Badrum     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 2,70 39 6,32 

Ψy,v 0,03 8,53 39 9,97 

Ψy,t 0,03 0,00 39 0,00 

Ψf,d 0,06 9,40 39 20,16 

Ψy,p 0,05 8,53 39 16,62 

Totalt:    53,08 

 

Tabell 71. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för tvättstuga. 

Tvätt     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 0,00 37 0,00 

Ψy,v 0,03 3,30 37 3,66 

Ψy,t 0,03 0,00 37 0,00 

Ψf,d 0,06 4,20 37 8,55 

Ψy,p 0,05 3,30 37 6,11 

Totalt:    18,32 

 

 

Tabell 72. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för sovrum 1. 

 Sovrum 1     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 2,70 37 5,99 

Ψy,v 0,03 8,95 37 9,93 

Ψy,t 0,03 0,00 37 0,00 

Ψf,d 0,06 12,60 37 25,64 

Ψy,p 0,05 8,95 37 16,56 

Totalt:    58,13 

 

 

 

  



78 
 
 

Tabell 73. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för sovrum 2. 

Sovrum 2     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 0,00 37 0,00 

Ψy,v 0,03 3,35 37 3,72 

Ψy,t 0,03 0,00 37 0,00 

Ψf,d 0,06 4,20 37 8,55 

Ψy,p 0,05 3,35 37 6,20 

Totalt:    18,46 

 

Tabell 74. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för sovrum 3. 

Sovrum 3     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 2,70 37 5,99 

Ψy,v 0,03 7,30 37 8,10 

Ψy,t 0,03 0,00 37 0,00 

Ψf,d 0,06 8,40 37 17,09 

Ψy,p 0,05 7,30 37 13,51 

Totalt:    44,70 

 

Tabell 75. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för hall. 

Hall     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 0,00 37 0,00 

Ψy,v 0,03 2,05 37 2,28 

Ψy,t 0,03 0,00 37 0,00 

Ψf,d 0,06 6,20 37 12,62 

Ψy,p 0,05 2,05 37 3,79 

Totalt:    18,69 
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Tabell 76. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för entré. 

Entré     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 0,00 37 0,00 

Ψy,v 0,03 2,85 37 3,16 

Ψy,t 0,03 0,00 37 0,00 

Ψf,d 0,06 7,40 37 15,06 

Ψy,p 0,05 2,85 37 5,27 

Totalt:    23,50 

 

Tabell 77. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för WC. 

WC     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 0,00 37 0,00 

Ψy,v 0,03 1,13 37 1,25 

Ψy,t 0,03 0,00 37 0,00 

Ψf,d 0,06 2,60 37 5,29 

Ψy,p 0,05 1,13 37 2,08 

Totalt:    8,62 

 

Tabell 78. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för allrum 

Allrum     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 9,60 37 21,31 

Ψy,v 0,03 5,80 37 6,44 

Ψy,t 0,03 30,29 37 33,62 

Ψf,d 0,06 41,20 37 83,84 

Ψy,p 0,05 12,80 37 23,68 

Totalt:    168,89 
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Tabell 79. Förluster p.g.a. linjära köldbryggor för klädkammare. 

Klädkammare     

 Ψ 
(W/mK) 

Längd 
(m) 

(             ) 

(  ) 

Förlust,   ̇      

(W) 

Ψh 0,06 0,00 37 0,00 

Ψy,v 0,03 1,55 37 1,72 

Ψy,t 0,03 0,00 37 0,00 

Ψf,d 0,06 0,00 37 0,00 

Ψy,p 0,05 1,55 37 2,87 

Totalt:    4,59 

C.4 Värmeförluster på grund av läckluftsflöde 

Läckluft för varje rum som måste värmas upp redovisas i Tabell 80. Enligt BBR 19 kap 9:4 ska huset vara så tätt att 

det genomsnittliga luftläckaget vid tryckskillnaden 50 Pa inte överstiger 0,6 l/sm2. Arean som räknas med (Aoms) är 

enbart arean för ytterväggar, dörrar och fönster. Detta görs eftersom det endast är vid fasaderna som en sådan stor 

tryckskillnad som 50 Pa kan uppstå då vinden blåser mot huset. Arean för golvet tas inte med då huset står på en 

gjuten betongplatta och tryckskillnaden då är obefintlig. Det varma och det kalla taket tas inte heller med, då luften är 

nästintill stillastående på kallvinden och luften i luftspalten i det varma taket har en laminär strömning.  

Tabell 80. Förluster p.g.a. läckluftsflöde för respektive rum. 

Rum Flöde 
(l/sm2) 

Aoms 
(m2) 

Flöde 
(m3/s) 

ρ luft 
(kg/m3) 

Massflöde 
(kg/s) 

c luft 
(J/kgK) 

Läckflöde 
(W/K) 

(      
       ) 

(  ) 

Förlust 
(W) 

Kök 0,60 23,02 0,013812 1,2 0,01657 1000 16,57 37 613,25 

Badrum 0,60 21,06 0,012636 1,2 0,01516 1000 15,16 39 591,36 

Tvätt 0,60 8,91 0,005346 1,2 0,00642 1000 6,42 37 237,36 

Sovrum 1 0,60 22,01 0,013203 1,2 0,01584 1000 15,84 37 586,21 

Sovrum 2 0,60 9,05 0,005427 1,2 0,00651 1000 6,51 37 240,96 

Sovrum 3 0,60 17,55 0,01053 1,2 0,01264 1000 12,64 37 467,53 

Hall 0,60 5,54 0,003321 1,2 0,00399 1000 3,99 37 147,45 

Entré 0,60 3,36 0,002016 1,2 0,00242 1000 2,42 37 89,51 

WC 0,60 3,51 0,002106 1,2 0,00253 1000 2,53 37 93,51 

Allrum 0,60 27,18 0,016308 1,2 0,01957 1000 19,57 37 724,08 

KLK 0,60 3,78 0,002268 1,2 0,00272 1000 2,72 37 100,70 
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C.5 Värmeförluster på grund av ventilation  

I de rum där det tillförs luft kommer en uppvärmning av tilluften att ske. Detta p.g.a. att tilluften har temperaturen 

17   och rumsluften skall ha en temperatur på 20  . Detta ger en temperaturskillnad på 3  . I Tabell 81 visas 

förlusterna för respektive rum. 

Tabell 81. Förluster p.g.a. ventilation för varje rum. 

Rum Tilluft 
(l/s) 

Tilluft 
(m3/s) 

ρ luft 
(kg/m3) 

c luft 
(J/kgK) 

T-Tilluft 

  

T-Rum 

  

 T 

  

Förlust 
(W) 

Sovrum 1 14,00 0,01 1,2 1000 17 20 3 50,40 

Sovrum 2 10,00 0,01 1,2 1000 17 20 3 36,00 

Sovrum 3 8,00 0,01 1,2 1000 17 20 3 28,80 

Allrum 28,00 0,03 1,2 1000 17 20 3 100,80 

C.6 Totala effektbehovet för varje rum 

Här summeras alla värmeförluster så att det totala effektbehovet för varje rum kan bestämmas. Summan av 

effektbehovet för respektive rum blir husets totala effektbehov. Detta visas i Tabell 82. 

Tabell 82. Totala effektbehovet för respektive rum. 

Rum Transmission 
(W) 

Ventilation 
(W) 

Köldbryggor 
(W) 

Läckluft 
(W) 

Totalt 
(W) 

Totalt 
(W/m2) 

Kök 346,02 0,00 66,56 613,25 1 025,84 55,21 

Badrum 272,81 0,00 53,08 591,36 917,25 55,83 

Tvätt 139,32 0,00 18,32 237,36 395,00 38,01 

Sovrum 1 298,21 50,40 58,13 586,21 992,95 59,82 

Sovrum 2 180,33 36,00 18,46 240,96 475,75 28,92 

Sovrum 3 205,82 100,80 44,70 467,53 818,85 81,56 

Hall 150,57 0,00 18,69 147,45 316,70 37,44 

Entré 207,62 0,00 23,50 89,51 320,63 27,95 

WC 48,61 0,00 8,62 93,51 150,73 47,10 

Allrum 584,87 100,80 168,89 724,08 1 578,63 29,17 

KLK 43,22 0,00 4,59 100,70 148,51 39,4975 

Husets totala:     7 140,84 55,21 

 

Ett vanligt förekommande värde för en villas effektbehov brukar vara 55 W/m2 (Jönson, 2014). Detta stämmer bra 

överens med det värde vi fått på 55,21 W/m2. Detta tyder på att de beräkningar som gjorts är rimliga.  

 

  



82 
 
 

D. Värmesystem 
Från effektbehovsberäkningen togs effektbehov fram för de enskilda rummen. Dessa effektbehov är nödvändiga för 

att bestämma effektbehovet för varje slinga. I exempelvis allrummet krävs det tre stycken slingor, detta gör att det 

totala effektbehovet för allrummet måste fördelas på tre olika slingor. I exempelvis hall och klädkammare så krävs 

det enbart en slinga, detta gör att denna slinga måste ha effektbehovet från både klädkammaren och hallen. I Tabell 

83 redovisas effektbehoven för respektive slinga. Slingorna är döpta efter de rum som de dras i.  

Tabell 83. Effektbehovet för respektive slinga. 

 

 

För att beräkna flöden, tryckfall, injustering av ventiler, och framledning- och golvtemperatur har Uponors 

Golvvärmekalkyl Phoenix använts. Vi beräkning angavs vilket golvvärmesystem som valts, slingornas effektbehov 

och slinglängd. Resultatet av beräkningarna visas i Tabell 84 och i Tabell 85. Den tekniska specifikationen som blev 

resultatet av beräkningarna i Phoenix visas i Figur 44.  

Framledningstemperaturen har räknats fram vid en utomhustemperatur på -20 °C och blev 33,9 °C. Med denna 

framledningstemperatur får golvytan en temperatur på 26,7 °C, en temperatur som trägolv klarar. Temperaturfallet, 

  , har satts till 5 °C då det är det maximala temperaturfallet som får förekomma. Detta är alltså skillnaden mellan 

framlednings- och returtemperaturen i golvvärmesystemet.  

Injustering av ventilerna måste göras för att flödet i alla slingor ska vara lika. Om det är olika flöden i slingorna 

fungerar inte golvvärmesystemet optimalt. Det är mycket större flöden i korta slingor, därför måste dessa strypas så 

att vattenhastigheten blir densamma som i de långa slingorna. Injusteringen av ventiler utförs olika beroende på 

vilken typ av fördelare som används, plast eller koppar. Den valda fördelaren är i plast. Vid injustering av ventiler i 

plast så vrids ventilen till önskad siffra på fördelaren. I Tabell 84 visas till vilken siffra ventilen ska vridas till för att få 

korrekt injustering. Då siffran ej är ett heltal avrundas denna till närmaste heltal (Jönson, 2014). 

  

Slinga Effektbehov 
(W) 

Kök 1 025,84 

Badrum 917,25 

Tvätt 395,00 

Sovrum 1 992,95 

Sovrum 2 475,75 

Sovrum 3 818,85 

Hall + KLK 465,21 

Entré 320,63 

WC 150,73 

Allrum A 466,79 

Allrum B 443,45 

Allrum C 668,39 
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Tabell 84. Flöde, tryckfall och injustering av ventiler för golvvärmesystemet. 

Slinga  Rör 
dim. 
(mm) 

c/c 
(mm) 

Rumstemp 

(°C) 

Effektbehov 
(W) 

Slinglängd 
(m) 

Flöde 
(l/s) 

Tryckfall 
(kPa) 

Injustering 
av ventiler 

Kök 20 300 20 1 025,84 70,6 0,049 4,5 5 

Badrum 20 300 20 917,25 62,43 0,045 3,34 3,4 

Tvätt 20 300 20 395,00 39,48 0,019 0,47 1,7 

Sovrum 1 20 300 20 992,95 63,08 0,048 3,83 3,9 

Sovrum 2 20 300 20 475,75 62,51 0,023 1,02 2,1 

Sovrum 3 20 300 20 818,85 38,15 0,04 1,6 3 

Hall+KLK 20 300 20 465,21 46,44 0,022 0,74 2 

Entré 20 300 20 320,63 43,62 0,015 0,35 1,3 

WC 20 300 20 150,73 12,16 0,007 0,03 0,5 

Allrum A 20 300 20 466,79 60,8 0,023 1 2,1 

Allrum B 20 300 20 443,45 57,76 0,022 0,87 2 

Allrum C 20 300 20 668,39 87,06 0,033 2,69 3 

 

Tabell 85. Dimensionerade värden. 

Dim. framledningstemp  33,9  °C 

Dim. golvytetemperatur (°C) 26,7  °C 

Temperaturfall    (°C) 5 °C 
Dim. totala tryckfallet  7,142 kPa 
Dim. flöde  0,345 l/s 
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Figur 44. Teknisk specifikation över beräkningar enligt Phoenix. 

  



85 
 
 

E. Ventilation 
Fortsättningsvis i denna del står Kanaltyp ”A” för anslutningskanal och ”S” för samlingskanal. ”T” står för tilluft, 

”F” står för frånluft, ”A” står för avluft och ”U” står för uteluft.  

E.1 Ljud- och tryckfallsberäkning 

I Tabell 86 redovisas bl.a. tryckfallet längs olika kanalsträckor. Värden för ungefärlig ytterdiameter är tagna från sida 

7 i produktkatalogen för VELODUCT (Fläkt Woods, 2014a). För de värden som är utmärkta med en asterisk (”*”) 

saknades värden i diagrammet. Istället togs lägsta angivna värde, vilka antagligen är betydligt större än det verkliga. 

 

Tabell 86. Kanalmodeller, kanallängder, flöden och tryckfall i kanaler.  

Sträcka Kanaltyp Kanalmodell Längd 
(mm) 

Flöde 
(l/s) 

Ung. 
ytterdiameter 

(mm) 

Hastighet 
(m/s) 

 pf 
(Pa/m) 

Längd  pf  

(Pa) 

T1 S 012 2300 60 160 4,8 2,4 5,5 
T2 S 012 1500 60 160 4,8 2,4 3,6 
T3 S 012 2000 60 160 4,8 2,4 4,8 
T4 A 012 1500 28 160 2,2 0,70 1,1 
T5 S 012 1500 32 160 2,8 0,90 1,4 
T6 A 008 1500 10 100 2,0 0,86 1,3 
T7 S 012 2755 22 160 1,9 0,50 1,4 
T8 A 012 1500 14 160 1,2 0,18 0,27 
T9 A 012 1500 14 160 1,2 0,18 0,27 
T10 S 008 1500 8 100 1,6 0,60 0,90 
T11 A 008 3356 8 100 1,6 0,60 2,0 
T12 A 012 316 28 160 2,2 0,70 0,22 
T13 A 008 316 10 100 2,0 0,86 0,27 
T14 A 012 316 14 160 1,2 0,18 0,057 
T15 A 008 316 8 100 1,6 0,60 0,19 
T16 S 012 1373 60 160 4,8 2,4 3,3 
F1 A 008 1200 10 100 2,1 0,85 1,0 
F2 A 008 5600 2 100   1,0 *  0,1 * 0,56 
F3 S 008 1500 10 100 2,1 0,60 0,9 
F4 S 012 7051 12 160 2,5 0,75 5,3 
F5 S 012 1800 12 160 2,5 0,75 1,4 
F6 A 008 1200 10 100 2,1 0,85 1,0 
F7 S 012 1875 22 160 1,9 0,50 0,94 
F8 A 012 1500 22 160 1,9 0,0 0,75 
F9 S 012 1200 44 160 3,7 1,5 1,8 
F10 A 012 1500 16 160 2,0 0,5 0,75 
F11 S 012 1500 60 160 4,8 2,4 3,6 
F12 A 008 676 2 100   1,0 *  0,1 * 0,068 
F13 A 008 376 10 100 2,1 0,85 0,32 
F14 A 008 376 10 100 2,1 0,85 0,32 
F15 A 012 376 22 160 1,9 0,50 0,19 
F16 A 012 376 16 160 2,0 0,50 0,19 
F17 S 012 1433 60 160 4,8 2,4 0,90 
A1 A 020 2293 60 250 1,9 0,28 0,64 
A2 A 020 1418 60 250 1,9 0,28 0,40 
U1 A 020 1825 60 250 1,9 0,28 0,51 
U2 A 020 1418 60 250 1,9 0,28 0,40 
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I Tabell 87 har asterisken samma innebörd som i Tabell 86. Ett av värdena blir som visat negativt, d.v.s. trycket 

minskar.  

Tabell 87. Tryckfall på grund av böjar, T-rör och areaändringar.  

 

 

  

Sträcka 30°-böj 
(Pa) 

60°-böj 
(Pa) 

90°-böj 
(Pa) 

T-rör 
(Pa) 

Areaändring 
(Pa) 

Totalt 
(Pa) 

T1   5,5   5,5 
T2  3,7    3,7 
T3   5,5   5,5 
T4    14  14 
T5    0,1*  0,1 
T6    5 2 7 
T7    0,2*  0,2 
T8    0,1*  0,1 
T9 0,23     0,23 
T10    2 2,5 4,5 
T11  1,0    1,0 
T12   1,6   1,6 
T13   2,0   2,0 
T14   0,60   0,60 
T15   0,60   0,60 
T16       
F1   1,1   1,1 
F2   0,70   0,70 
F3       
F4    -0,2* (neg) 0,5 0,3 
F5   1,9   1,9 
F6   2,2   2,2 
F7    2,8 0,1 2,9 
F8   1,2   1,2 
F9    1,6  1,6 
F10   1,5   1,5 
F11    2,7  2,7 
F12       
F13       
F14       
F15       
F16       
F17   6,2   6,2 
A1    0,20  0,20 
A2       
U1       
U2    0,20  0,20 
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Asteriskerna i Tabell 88 har samma betydelse som i t.ex. Tabell 86. 

Tabell 88. Tryckfall på grund av till- och frånluftsdon.  

Don Placering Don Flöde 
(l/s) 

∆p 
(Pa) 

Inställningsläge, s 
(mm) 

Ljudnivå 
(dB) 

TD1 Sovrum 1 KTI-100 14 14 +10 15 * 
TD2 Sovrum 2 KTI-100 10 12 +6 15 * 
TD3 Sovrum 3 KTI-100 8 13 0 10 * 
TD4 Allrum KTI-100 28 50 +10 26 
FD1 Klädkammare VEF-08 2 12 -7.5 5 * 
FD2 WC KSO-100 10 12 +10 10 * 
FD3 Kök KSO-100 22 38 +10 20 * 
FD4 Tvätt KSO-100 16 17 +10 10 * 
FD5 Bad KSO-100 10 12 +10 10 * 

 

Tabell 89. Tryckfall på grund av rensningsanordningar.  

Sträcka Flöde  
(l/s) 

Tryckfall 
 (Pa) 

T3 60 2,2 
F5 12 1,0 

 

Tabell 90. Tryckfall på grund av galler.  

Sträcka Galler Tryckfall 
 (Pa) 

A1 Avluft 1 
U1 Uteluft 2 
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I Tabell 91 visas det totala tryckfallet i systemets kanaler. Slutresultaten har avrundats till en decimal. 

Tabell 91. Totalt tryckfall i kanaler, tillufts- och frånluftskanaler. 

Sträcka Totalt tryckfall  

 (Pa) 
 Sträcka Totalt tryckfall   

(Pa) 

T1 11,0  F4 5,6 
T2 7,3  F5 4,3 
T3 12,5  F6 3,2 
T4 15,1  F7 3,8 
T5 1,5  F8 2,0 
T6 8,3  F9 3,4 
T7 1,6  F10 2,3 
T8 0,4  F11 6,3 
T9 0,5  F12 0,1 
T10 5,4  F13 0,3 
T11 3,0  F14 0,3 
T12 1,8  F15 0,2 
T13 2,3  F16 0,2 
T14 0,7  F17 7,1 
T15 0,8  A1 1,8 
T16 3,3  A2 0,4 
F1 2,1  U1 2,5 
F2 1,3  U2 0,6 
F3 0,9  

 

Tabell 92. Totalt tryckfall och erforderlig strypning. 

Sträcka Delsträckor Tryckfall 
(Pa) 

Strypning 
(Pa) 

Aggregat till allrum T16, T1, T2, T3, T4, T12, TD4 101 0 
Aggregat till sovrum 1 T16, T1, T2, T3, T5, T6, T14, TD1 58,6 42,4 
Aggregat till sovrum 2 T16, T1, T2, T3, T5, T7, T8, T9, T13, TD2 52,4 48,6 
Aggregat till sovrum 3 T16, T1, T2, T3, T5, T7, T10, T11, T15, TD3 59,4 41,6 
Klädkammare till aggregat FD1, F12, F2, F4, F5, F7, F9, F11, F17 43,9 18,2 
WC till aggregat FD2, F13, F1, F3, F4, F5, F7, F9, F11, F17 45,8 16,3 
Kök till aggregat FD3, F14, F6, F7, F9, F11, F17 62,1 0 
Tvätt till aggregat FD4, F16, F10, F11, F17 32,9 29,2 
Bad till aggregat FD5, F15, F8, F9, F11, F17 31 31,1 

 

Tabell 93 visar ljud från spjäll. För fall där värden saknades har extrapolering använts för att få fram korrekt ljudnivå.  

Tabell 93. Ljud från spjäll.  

Spjälls sträcka Modell Luftflöde 
(l/s) 

Strypning 
(Pa) 

Ljudnivå från 
spjäll (dB) 

Aggregat till allrum IRIS-125 28 0 0 
Aggregat till sovrum 1 IRIS-125 14 42,4 15 
Aggregat till sovrum 2 IRIS-80 10 48,6 15 
Aggregat till sovrum 3 IRIS-80 8 41,6 15 
Klädkammare till aggregat IRIS-80 2 18,2 5 
WC till aggregat IRIS-80 10 16,3 5 
Kök till aggregat IRIS-80 22 0 0 
Tvätt till aggregat IRIS-125 16 29,2 10 
Bad till aggregat IRIS-125 10 31,1 10 
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E.2 Spårgasmätning 

För att en spårgasmätning skall kunna göras måste luftomsättningen i huset, n (oms/h), vara känd. Denna kan 

bestämmas när husets volym är känd. Volymen för husets ”huvuddel” och utbyggnad beräknas separat. 

För huvuddelen fås:                            m3. 

För utbyggnaden fås:              (     
 

 
(         ))        m3. 

Den totala volymen blir alltså:          m3. 

Ventilationen är 60 l/s. Detta motsvarar 216 m3/h. 

Luftomsättningen blir:   
   

      
       oms/h. 

Startkoncentrationen hos spårgasen sätts till:        ppm. 

Jämviktskoncentrationen:      ppm. Detta förutsätter dock att ingen spårgas finns i uteluften. 

Av intresse är spårgaskoncentrationen efter 30 min, 1 h, samt 2 h. Sambandet mellan koncentrationen (K) och tiden 

(t) är: 

 
    

     
     , vilket ger:   (     ) 

       (ppm). 
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F. Sanitet  
 

F.1 Tappvatten     

Kall- och varmvattenledningarna (kopplings- och fördelningsledningar) har dimensionerats utifrån summerade 

normflöden enligt Boverkets byggregler, BBR 20. Standardvärden för varje enhet tas ur Tabell 3:1 (Granroth, 

Matsson, 2014). Normflöden för tappkallvatten och tappvarmvatten visas i Tabell 94.  

Vid dimensionering av servisledningen så kan det totala normflödet sättas till 1,6 l/s, alltså 0,7 (l/s) för kallvatten, 0,7 

(l/s) för varmvatten samt 0,2 (l/s) för gårdsbevattning (Granroth, Matsson, 2014). Detta har gjorts eftersom alla 

tappvattenledningar inte behöver dimensioneras för större normflöden, då skulle de bli överdimensionerade. På 

grund av detta kan normflödena korrigeras. Korrigerade normflöden visas i Tabell 95.     

Tabell 94. Normflöden för tappkall- och varmvatten enligt BBR 20. 

Enhet Antal Normflöde KV 
(l/s) 

Normflöde VV 
(l/s) 

 WC 2 0,1  
Tvättställ 2 0,2 0,2 
Badkar  1 0,3 0,3 
Dusch 1 0,2 0,2 
Diskbänk 2 0,2 0,2 
Diskmaskin 1 0,2  
Tvättmaskin 1 0,2  
    
Totalt normflöde   1,9 1,3 
Största normflöde  0,3 0,3 

 

Tabell 95. Korrigering av normflöden. 

Vattentyper Normflöde 
(l/s) 

Korrigerat normflöde 
(l/s) 

Kallvatten 1,9 0,7 
Varmvatten 1,3 0,7 
Gårdsbevattning 0,2 0,2 
   
Totalt  1,6 

 

F.1.1 Dimensionering av kall- och varmvattenledningar   

 

Fördelningsledningar 

Fördelningsledningarna är dragna i husets betongplatta och sedan synliga i respektive rum som kräver vatten. Vi har 

därför valt att de delar av fördelningsledningarna som är dragna i plattan skall vara i plast (PEX) och de delar som 

dras synligt skall vara i koppar (Cu). Det är mycket viktigt att dessa rör har samma invändiga diameter då de skall 

sammankopplas invid väggen. Därför måste vi vid dimensioneringen ta hänsyn till detta. Resultatet ger att vissa rör 

blir överdimensionerade, t.ex. fördelningsledningen WC2+TS2+B+D, där kopparröret blir 18x1 istället för 15x1 som 

egentligen räcker (se Tabell 96). Fördelningsledningarna dimensioneras enligt Tabell 3:2 (Granroth, Matsson, 2014). 
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Kopplingsledningar 

Vid dimensionering av kopplingsledningarna har Tabell 3:3 använts (Granroth, Matsson, 2014). För att undvika för 

många olika dimensioner på rören har vi valt att alla rör med normflödena 0,1-0,3 sätts till 15x1. Detta trots att 

kopplingsledningar med normflödet 0,1 enbart behöver vara 12x1. Alla kopplingsledningar är av materialet koppar 

då dessa är synliga. 

Servisledningen 

Vid dimensioneringen av servisledningen så har ett nomogram för plaströr använts (Granroth, Matsson, 2014).  Vi 

antar en vattenhastighet i röret på 2,0 m/s och har ett sannolikt flöde på 0,5 (l/s). Detta ger oss en invändig diameter 

på 18 mm. Enligt Tabell 3:2 (Granroth, Matsson, 2014), så fås standarddimensionen för PEM 25x2,3.  

Beräkningar 

Väntetiden för varmvatten skall inte överstiga 10 sekunder vid ett normflöde på 0,2 l/s. Därför bör detta 

kontrolleras, då inte någon cirkulationsledning finns. Detta görs enligt Figur 3:2 (Granroth, Matsson, 2014). 

I Tabell 96 och Tabell 97 har beräkningar för dimensioneringen gjorts för kall- respektive varmvattenledningar. Dim. 

anger dimensioner för koppar, PEX och PEM. Dim. Korr. betyder korrigerade dimensioner enligt de krav som 

beskrivits ovan. Då fördelningsledningarna består både av koppar och plast, får de olika dimensioner och olika 

tryckfall per meter, därför har vi valt att redovisa dessa i Tabell 96 och 97 som två olika ledningar. Den del som är i 

koppar kallas ”Fördelning, Cu” och den del som är i PEX kallas ”Fördelning, PEX”. Vissa av fördelningsledningarna 

för varmvattnet går endast till en enhet, trots detta har vi valt att dela in dem i fördelningsledning och 

kopplingsledning, även om det är en och samma ledning.  

Ledningsnumren som anges i spalten längst till höger i Tabell 96 och 97 anger vilken ledning som dimensioneras. För 

att se hur dessa ledningar är dragna hänvisas till ritning V52-O1-X003 och V52-O1-X004. 
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Tabell 96. Dimensionering av kallvattenledningar. 

Led. 
nr. 

Ledningstyp. Tappställe 
 

Anslutet 
normflöde 

(l/s) 

Dim. 
(mm) 

 

Dim. 
Korr. 
(mm) 

Tryckfall 
(Pa/m) 

Längd 
(m) 

Hastighet 
(m/s) 

KV1 Servis, 
PEM 

In till huset 1,6 20 25x2,3 1570 27,4 1,6 

KV2 Fördelning, 
PEX 

Alla 0,7 22x3 22x3 2942 2,2 2,0 

KV3 Koppling WC1 0,1 12x1 15x1 980 0,4 0,75 
KV4 Koppling Tvättställ1 0,2 15x1 15x1 3727 0,7 1,45 
KV5 Fördelning, 

PEX 

WC1+TS1 0,3 18x2,5 18x2,5 3530 12 1,95 

KV6 Fördelning, 
Cu 

WC1+TS1 0,3 15x1 15x1 5149 0,6 1,75 

KV7 Koppling WC2 0,1 12x1 15x1 980 0,4 0,75 
KV8 Koppling Tvättställ2 0,2 15x1 15x1 3727 0,7 1,45 
KV9 Koppling Dusch 0,2 15x1 15x1 3727 0,7 1,45 
KV10 Koppling Badkar 0,3 15x1 15x1 6865 0,4 2,1 
KV11 Fördelning, 

PEX 
WC2+TS2+B+D 0,8 22x3 22x3 3923 2,1 2,1 

KV12 Fördelning, 
Cu 

WC2+TS2+B+D 0,8 15x1 18x1 5394 9,3 2,1 

KV13 Koppling Diskbänk1 0,2 15x1 15x1 3727 0,7 1,45 
KV14 Koppling Tvättmaskin  0,2 15x1 15x1 3727 0,4 1,45 
KV15 Fördelning, 

PEX 
DB1+TM+Gård 0,6 18x2,5 18x2,5 3904 4,0 2,1 

KV16 Fördelning, 
Cu 

DB1+TM+Gård 0,6 15x1 15x1 6864 2,2 2,1 

KV17 Koppling Diskbänk2 0,2 15x1 15x1 3727 0,7 1,45 
KV18 Koppling Diskmaskin 0,2 15x1 15x1 3727 0,4 1,45 
KV 21 Koppling Gård 0,2 15x1 15X1 3727 0,8 1,45 
KV19 Fördelning, 

PEX 
DB2+DM 0,4 18x2,5 18x2,5 3904 5,7 2,1 

KV20 Fördelning, 
Cu 

DB2+DM 0,4 15x1 15x1 6864 2,6 2,1 
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Tabell 97. Dimensionering av varmvattenledningar. 

Led. 
nr. 

Ledningstyp 
 

Tappställe Anslutet 
normflöde 

(l/s) 

Dim. 
(mm) 

 

Dim. 
Korr. 
(mm) 

Tryckfall 
(Pa/m) 

Längd 
(m) 

 

Hastighet 
(m/s) 

VV1 Fördelning 
PEX 

Alla 0,7 22x3 22x3 3923 2,5 2,1 

VV 2 Koppling Tvättställ1 0,2 15x1 15x1 3727 0,7 1,45 
VV3 Fördelning, 

PEX 
TS1 0,2 15x2,5 18x2,5 2354 12 1,5 

VV4 Fördelning, 
Cu 

TS1 0,2 15x1 15x1 3727 0,5 
 

1,45 

VV5 Koppling Tvättställ2 0,2 15x1 15x1 3727 0,7 1,45 
VV6 Koppling Dusch 0,2 15x1 15x1 3727 0,7 1,45 
VV 7 Koppling Badkar 0,3 15x1 15x1 6865 0,4 2,1 
VV8 Fördelning, 

PEX 

TS2+B+D 0,7 22x3 22x3 2746 2,1 1,9 

VV9 Fördelning, 
Cu 

TS2+B+D 0,7 15x1 18x1 3138 9,3 1,6 

VV10 Koppling Diskbänk1 0,2 15x1 15x1 3727 0,7 1,45 
VV11 Fördelning, 

PEX 

DB1 0,2 15x2,5 18x2,5 2354 4,0 1,5 

VV12 Fördelning, 
Cu 

DB1 0,2 15x1 15x1 3727 2 
 

1,45 

VV13 Koppling Diskbänk2 0,2 15x1 15x1 3727 0,7 1,45 
VV14 Fördelning, 

PEX 

DB2 0,2 15x2,5 18x2,5 2354 5,7 1,5 

VV15 Fördelning, 
Cu 

DB2 0,2 15x1 15x1 3727 1,7 1,45 
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F.1.2 Tryckfallsberäkning  

Tryckfallet i ledningarna uppstår dels på grund av höjdskillnaden mellan servisledningen och det högsta tappstället i 

huset, och dels på grund av friktion i ledningarna. Tryckfallet beror även på vattenmätaren, fjärrvärmecentralen och 

blandaren.  

Huset har kommunalt vatten och avlopp som tas från tomtgräns. Det tillgängliga trycket från kommunen är 550 kPa. 

Då det frostfria djupet i Stockholm är ca 1,6 meter (Andersson, 2014) antar vi att servisledningen ligger på det djupet 

under marken vid tomtgräns. 

Tryckfallet på grund av höjdskillnader beräknas enligt formeln: 

        

Då servisledningen ligger på 1,6 meters djup vid tomtgränsen och handfatets blandare antas ligga 1 m från golvet fås 

        (      )          

                       

Tryckfallet som uppkommer på grund av friktion i ledningarna beräknas genom att man för varje ledning bestämmer 

tryckfallet per meter enligt nomogram för plast- och kopparrör och sedan multiplicerar detta med ledningens längd. 

Vi väljer det tappställe som ger det värsta fallet, exempelvis längst bort och högst upp i förhållande till 

servisledningen. Tryckfallsberäkningen p.g.a. friktion visas i Tabell 98. 

 

Tabell 98. Tryckfall på grund av friktion. 

Lednings 
nr. 

Enhet Anslutet 
sannolikt 
flöde (l/s) 

Dim. 
(mm) 

 

Längd 
(m) 

Hastighet 
(m/s) 

Tryckfall 
(Pa/m) 

Tryckfall 
(Pa) 

KV 1 Servis (PEM) 0,5 25x2,3 27,4 1,6 1570 43018 
KV 2 Alla (PEX) 0,4 22x3 2,2 2,0 2942 6473 
KV 5 WC1+TS1 (PEX) 0,25 18x2,5 12 1,95 3530 42360 
KV6 WC1+TS1 (Cu) 0,25 15x1 0,6 1,75 5149 3090 
KV 4 TS1 (Cu) 0,2 15x1 0,7 1,45 3727 2609 
        
      Summa 97550 

 

 Enligt produktblad kan vald vattenmätare ha ett tryckfall på 50 kPa (Armatec, 2009). 
 

 För fjärrvärmecentralen antas ett tryckfall på 20 kPa för att vara på den säkra sidan. 
 

 Blandaren FMM 9050-0000 har valts till tvättstället. Blandaren visas i Figur 45. Vid ett flöde av 0,2 l/s har 
blandaren ett tryckfall på 260 kPa. Detta visas i Figur 46. 
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Figur 45. Vald blandare (FM Mattson, 2014). 

 

Figur 46. Tryckfall för vald blandare (FM Mattson, 2014). 

Det totala tryckfallet över ledningslängden blir: 

                                                                                    

                          

Vid handfatets blandare finns det alltså ett tillgängligt tryck på:                

Vi har därmed ett tryck efter blandaren och vatten kan strömma ut ur blandaren utan problem.  
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F.2 Spillvatten 

 

F.2.1 Dimensionering av spillvattenledningar  

Spillvattenledningarna har dimensionerats enligt Vatten och Avlopp, Byggvägledning 10 (Granroth, Matsson, 2014). I 

denna finns normflöden för spillvatten givna enligt BBR 20. Dessa visas i Tabell 99.  

Tabell 99. Normflöden för spillvatten enligt BBR 20. 

Enhet Antal Normflöde 
(l/s) 

WC 2 1,8 
Tvättställ 2 0,3 
Badkar  1 0,9 
Dusch 1 1,5 
Diskbänk 2 0,6 
Diskmaskin 1 1,2 
Tvättmaskin 1 1,2 
   

 

Anslutningsledningar  

Vid dimensionering av spillvattenledningar har normflöden för avloppsenheter enligt Tabell 5:1 använts (Granroth, 

Matsson, 2014). Anslutningsledningarna är inte luftade och dimensioneras enligt Tabell 5:2 (Granroth, Matsson, 

2014). Det kontrolleras även att den horisontella längden för ledningarna inte överstiger det som anges i Tabell 5:2. 

Trots att vissa av anslutningsledningarna får dimensionen 32 mm sätts dem till 40 mm för att undvika för många 

olika dimensioner. Då alla spillvattenrör som dras i plattan under golvet måste vara minst 75 mm i diameter, övergår 

alla anslutningsledningar som har dimensioner under 75 mm till dimensionen 75 mm precis innan de går ner i 

plattan. Den del som syns har, som sagt, fortfarande dimensionen som visas i Tabell 100. Alla anslutningsledningar 

till toaletterna har dimensionen 100 mm och alla samlingsledningar som är kopplade till en toalett får automatiskt 

dimensionen 100 mm oberoende flödet. För att få en god avrinning sätter vi fallet för anslutningsledningarna till 10 

‰. 

Luftningsledning 

Luftningsledningen som gör att samlingsledningarna och servisledningen blir luftade placeras så långt in i huset som möjligt. 

Då luftningsledningen ska gå upp och ut ur taket placerar vi ledningen i innerväggen mellan badrummet och köket. Detta så 

ledningen inte syns. Enligt Tabell 5:4 (Granroth, Matsson, 2014) skall luftningsledningen ha dimensionen 100 mm i 

utrymmen kallare än -18 grader, därför har dimensionen 100 mm valts. 

Samlingsledning och servisledning  

Samlingsledningarna är som sagt luftade och dimensioneras enligt Figur 5:2 (Granroth, Matsson, 2014). Här måste det 

sannolika flödet ha räknats ut för varje ledning. Då det sannolika flödet inte får vara mindre än största normflödet från en 

enskild enhet, så har flödena som vi dimensionerat efter korrigerats. Detta visas i Tabell 100. Servisledningen dimensioneras 

på samma sätt som samlingsledningarna, då denna också är luftad. 

För servisledningen fås ett fall på 12 ‰. Detta måste kontrolleras för att få klarhet i om detta fall kan erhållas.  
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Kontroll av fall  

Avloppet ansluts till det kommunala avloppet vid tomtgräns, 10,7 m från huset. Det antas att ledningen där ligger 1,6 m 

under marknivån (frostfritt djup). Vid vägen (tomtgränsen) är det en höjd på +42 m. Ledningen ligger därför på djupet 

+40,4 m. Höjdskillnaden mellan ledningen vid tomtgräns och vår färdiga golvhöjd blir 0,9 m. Vi kollar därför vilken 

höjdskillnad som krävs för att få ett fall på 12 ‰. 

Höjdskillnad som krävs:                     

Denna höjdskillnad är mycket mindre än 0,9 m, och därför kommer tillräckligt fall erhållas. 

Tabell 100. Dimensionering av spillvattenledningar. 

Lednings nr. Tappställe Ledningstyp Normflöde 
(l/s) 

Sannolikt 
flöde (l/s) 

Korrigerat 
flöde 

Dim. 
(mm) 

Fall 
(‰) 

 

S1 Servis Servis 10,2 1,7 1,8 100 12  
S2 WC1 Anslutning 1,8   100 10  
S3 Tvättställ1 Anslutning 0,3   40(75) 10  
S4 WC1+TS1 Samling  2,1 0,8 1,8 100 12  
S5 Diskbänk1 Anslutning 0,6   40(75) 10  
S6 Tvättmaskin  Anslutning  1,2   50(75) 10  
S7 Golvbrunn Anslutning  1,5   75 10  
S8 DB1+TM+GB Samling 3,3 1,0 1,0 75 12  
S9 WC2 Anslutning 1,8   100 10  
S10 Tvättställ2 Anslutning 0,3   40(75) 10  
S11 WC2+TS2 Samling 2,1 0,8 1,8 100 12  
S12 Dusch Anslutning 1,5   75 10  
S13 Bad Anslutning 0,9   50(75) 10  
S14 D+B Samling 2,4 1,5 1,5 100 13  
S15 Diskbänk2 Anslutning 0,6   40(75) 10  
S16 Diskmaskin Anslutning  0,6   40(75) 10  
S17 DB2+DM Samling  1,2 1,2 1,2 75 12  
LL  Luftning    100   
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G. Ritningar  
 

I följande del redovisas de ritningar som tagits fram under arbetets gång. Här redovisas ett antal arkitektritningar, 

konstruktionsritningar och installationsritningar. Först följer en handlingsförteckning som redovisar ritningsnummer, 

ritningens innehåll, skala för ritning, ritningsdatum och ändringsdatum.  

Ritningsnummer har bestämts enligt BH90 och genom vägledning från KTH, institutionen för Byggvetenskap.   
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