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Teknisk beskrivning 

1. Husets utformning och målgrupp 
Detta hus byggs på tomten Metronomen 14 i Umeå. Tomten har sluttande terräng varför huset utformas som 
suterränghus. Huset har två våningar som inkluderar tre sovrum och två sällskapsrum. Målgruppen för huset är en 
familj med 1-3 barn. Den nedre våningen utgör entréplan. På den övre våningen finns ett kök med stor matplats i 
nordöst väl planlagt för morgonsol. Utöver köket på den övre våningen finns även ett mindre pentry i allrummet på 
den nedre våningen. Pentryt kan användas vid tillgänglighetsbehov, men fungerar även som ett extra kök ifall man 
vill använda allrummet för exempelvis uthyrningsändamål. Både vardagsrummet och föräldrasovrummet på den övre 
våningen har utgång till balkong belägen i sydvästläge för kvällssol. Det finns ett badrum med badkar på den övre 
våningen och en RWC på den nedre våningen med dusch. Ett friliggande garage med plats för en bil och 
förrådsutrymme är placerat i närheten av husets entrédörr. Det är ett kallgarage som inte är ventilerat utöver 
självdrag. Beräkningar kommer dock enbart beakta huvudbyggnaden. En asfalterad uppfart finns fram till garaget 
och vid entrén finns marksten. 
 
Nyckeltal: 
 
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um  0.21 W/(m2 · K) 
Byggnadens energianvändning  11,7 MWh/år 
Byggnadens specifika energianvändning  58,4 kWh/( m2 · år) 

BOA 178 m2 

BIA 24.7 m2 

Atemp  201 m2 

Kostnad per kvadratmeter  13 604 kr 
 

2. Materialval 
Ytterväggarna på den övre våningen är träregelväggar med mineralullsisolering, där reglarna är gjorda av 
konstruktionsvirke av hållfasthetsklass C50. Valet att ha hög hållfasthetsklass motiveras av att reglarna bör ha så liten 
tvärsnittsarea som möjligt för att väggarna inte ska ha alltför stor tjocklek. Fasaden på den övre våningen utgörs av 
stående träpanel. 
 
Den nedre våningen utgörs av väggar med Leca-block (Weber Saint-Gobain, 2014). Ovan mark har Leca-blocken 
även en isolerkärna av cellplast (Weber Saint-Gobain, 2014). Leca-blocken är bra eftersom de både är bärande och 
har bra isoleringsförmåga. De delar av väggen som befinner sig under marken är utvändigt isolerade av isodränskivor 
(Isodrän, 2014), vilka har god isoleringsförmåga och skyddar mot fukt. På den nedre våningen utgörs fasaden av 
puts. 
 
Yttertaket beklädnad viktades till tegelpannor. För en utförligare motivering, se Bilaga B - Materialval. Alla fönster 
har tre glasskikt för bättre värmemotstånd än tvåglasfönster. Invändiga golv på den övre våningen har valts till 
ekparkettgolv. Ytterligare viktning för att bestämma golvmaterial i köket redovisas i Bilaga B - Materialval. Då 
viktningen resulterade i att ekparkettgolv passar bäst för köket beslutades att ha den golvtypen även i de andra 
rummen på den övre våningen för ett enhetligt intryck. På den nedre våningen ska klinkergolv läggas. Detta eftersom 
det är säkrare med ett oorganiskt golvmaterial med tanke på fuktrisk när huset delvis har källargrund. 
 

3. Bärande konstruktion 

3.1 Bärande system 
De bärande väggarna i konstruktionen är ytterväggarna på långsidorna mot väst och öst samt en hjärtvägg på nedre 
våningen som är parallell med dessa ytterväggar. Taket är utformat som en ww-fackverkstakstol vars last förs ned på 
de bärande ytterväggarna. 

3.2 Grundläggning 
Eftersom marknivån varierar längs huset grundläggs det som en kombination av källargrund och platta på mark. 
Hela nedervåningen är uppbyggd av Leca-block som agerar grundmur, och grundplattan är av betong. 
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3.3 Dimensionsförutsättningar  
Dimensionsberäkningar har utförts på tre olika ställen i huset. Dessa går ut på att iterera fram tvärsnittsdimensioner 
för balkar och pelare som gör att bärförmågan är större än lasteffekten. De tvärsnittsdimensioner som provats vid 
iteration är standardmått av limträ respektive konstruktionsvirke. 
 
Först har mellanbjälklagets balkar dimensionerats för tillräcklig tvärsnittshöjd. Balken ses som en kontinuerlig 
trestödsbalk som vilar på ytterväggar och en hjärtvägg på den nedre våningen. Balken utgörs av limträ eftersom den 
har högre hållfasthet än konstruktionsvirke, då den totala balklängden måste vara lika lång som husets bredd, det vill 
säga tio meter. Limträbalkens dimensioner valdes till 90x180 millimeter och hållfasthetsklassen valdes till GL24h 
genom kontroll av bärförmåga. Laster som balken ska klara att bära upp är nyttig last från den övre våningen samt 
tyngden av mellanbjälklaget inklusive innerväggar på övre våningen. 
 
Därefter kontrollerades vilket tvärsnittsmått som krävdes för en stående regel i hjärtväggen på den nedre våningen, 
som då ska hålla upp en stor del av mellanbjälklaget. Risken för knäckning beaktades. Lasten som tas upp av regeln 
är samma som upplagskraften i mittersta stödet för limträbalken i mellanbjälklaget. Regeln valdes till att vara av 
konstruktionsvirke C50 med dimensionerna 70x170 millimeter. 
 
Till sist kontrollerades även nödvändiga dimensioner för en stående regel av konstruktionsvirke i ytterväggen på den 
övre våningens västra sida. Risken för knäckning beaktades även i detta fall.  Dimensionerna bestämdes till 45x145 
mm och hållfasthetsklass C50. Lasterna som kommer ned på regeln är egentyngden av halva taket och snölast. 
Regeln utsätts även för en horisontell last i form av vindlast. 
 
Dimensioneringen har gjorts enligt Eurocode 5 (European Committee for Standardization, 2004) och Boverkets 
EKS 8 (Boverket, 2011). Limträbalken i mellanbjälklaget har dimensionerats med hänsyn till både brottgräns- och 
bruksgränstillstånd, medan reglarna enbart har dimensionerats i brottgränstillstånd. För dimensioneringsberäkningar, 
se Bilaga C Dimensionering 
 

4. U-värden 
Um-värdena för de olika byggnadsdelarna beräknades till: 
 
Byggnadsdel Um-värde 
Fönster 1.20  (Elisabet Broomé, 2008) 
Dörr 0.73 (Ekstrands & son AB, 2012) 
Yttervägg, övre våningen 0.19 
Yttervägg, nedre våningen, ovan mark 0.18 
Yttervägg, nedre våningen, under mark 0.09 
Vindsbjälklag 0.12 
Grundplatta 0.10 

 
För beräkning av ytterväggen på den övre våningen följdes standarden SS-EN ISO 6946 för att därefter följa 
Swedisols metod. Istället för att räkna med värmemotstånd för plastfolien, den ventilerade luftspalten samt 
träfasaden så ökas det yttre värmeövergångsmotståndet från 0.04 till 0.13 och de ovan nämnda delarnas 
värmemotstånd sätts till noll, i enighet med standarden. I de inhomogena skikten beräknades ett viktat U-värde och 
λ-värde med U-värdes- respektive λ-värdes-metoden som ger en undre och en övre gräns för skiktens 
värmemotstånd. Därefter tas ett medelvärde av det värmemotstånd som fås med de två metoderna och det blir det 
slutliga värmemotståndet för de skikten.  
 
Grundplattan och yttervägg för den nedre våningen under mark går under kategorin uppvärmd källare. Eftersom att 
marknivån varierar längs fasaden så används markens medelnivå som utgångspunkt. För de väggdelarna under 
markens medelnivå fås väggens U-värde med hjälp av formlerna för uppvärmd källare medan U-värdet beräknas som 
vanligt för väggdelarna ovan markens medelnivå. Det antas att marken under plattan är morän, där även 
dräneringsskiktet inkluderas. Värmemotståndet från golvbeläggningen räknas inte med då det inte anses bidra med 
något.  
 
Även vindsbjälklaget består av ett inhomogent skikt där ett viktat U-värde och λ-värde tas fram för skiktet, för att 
sedan ta medelvärdet av de U-värdena som fås med de två metoderna.  
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U-värdesberäkningar hittas i Bilaga D – Uvärdesberäkning. 

5. Energianvändning 
Umeå befinner sig i klimatklass 1 och är eluppvärmd med normal förbrukning vilket innebär att kravet för 
energianvändningen är 95 kWh/(m2 · år) (Boverket, 2008).  

 
 
 
 

57,7 kW (m2 ·  år)⁄ < 95 kW/(m2 ·  år), vilket betyder att energikravet är uppfyllt. För tappvarmvatten används 
ett schablonvärde på 20 kWh/(m2 · år) (Sveby,, 2012), som är inkluderat i husets energianvändning. 
Energiberäkningen redovisas i Bilaga E - Energiberäkning. De temperaturer som dimensionerats efter Umeås klimat 
redovisas i tabellen nedan: 
 
DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur -24.5 °C (Boverket, 2009) 
DIT Dimensionerande inomhustemperatur 20 °C 
DUTmark Dimensionerande marktemperatur -4.4 °C (Forum för energieffektiva 

byggnader, 2009) 
 
Köldbryggor vid anslutningar i huset beräknades med hjälp av Isolerguiden (Anderlind, Gunnar & Stadler, Claes-
Göran, 2006). Där finns färdiga fall för olika typer av köldbryggor hos anslutningar av byggnadsdelar av olika 
material. Fall som liknar utformningen av husets anslutningar har därför används för framtagning av linjära 
köldbryggor, Ψ. Köldbryggorna beräknades till följande värden: 
 
Köldbrygga Ψ [W/(m·K)] 
Vertikalt ytterväggshörn, övre våningen 0.046 
Vertikalt ytterväggshörn, nedre våningen 0.063 
Yttervägg-takbjälklag 0.018 
Mellanbjälklag 0.040 
Kantbalk 0.057 
Fönster/dörr, övre våningen 0.033 
Fönster/dörr, nedre våningen 0.021 

 

6. Effektkrav 
Umeå befinner sig i klimatklass 1 och är eluppvärmd vilket innebär att kravet för installerad eleffekt för uppvärmning 
är 5,5 kW plus tillägg då Atemp, det vill säga den uppvärmda golvarean, är större än 130 m2 (Boverket, 2008).  Det 
totala effektkravet för huset är: 
 
5,5 + 0,035 (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130 ) 
 
Då Atemp = 203 m2 blir det totala effektkravet: 
 
5,5 + 0,035 (201 − 130 ) = 7.98 𝑘𝑊 
 
Effektbehovet för hela huset beräknades till 3,24 kW. Då 3,24 𝑘𝑊 < 7,98 𝑘𝑊 vilket innebär att huset klarar 
kraven för effektbehovet. Effektberäkningar för varje enskilt rum och för hela huset finns i Bilaga F - 
Effektberäkning. 

7. Installationer 

7.1 Ventilationssystem 
 
Husets ventilationssystem består av ett FX-system, vilket innebär att ventilationssystemet bara hanterar mekanisk 
frånluft som förs bort genom frånluftskanaler kopplade till en frånluftsfläkt. Med värmeåtervinning kan systemet 

Husets energianvändning 11.7 MWh/år 
Husets specifika energianvändning 58.4 kWh/( m2 · år) 
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även nyttja värmen i frånluften till att antingen värma tappvatten eller vattnet till de vattenburna radiatorerna. I detta 
hus används värmeåtervinningen till att värma radiatorvattnet, vilket gör att mindre effekt kan användas till att värma 
husets rum. Tilluften tillförs till huset med hjälp av uteluftsventiler som sätts under fönstret, bakom radiatorn, för att 
motverka kallras. En fördel med frånluftssystem är att det skapas ett konstant undertryck vilket gör att fuktig luft inte 
kan tryckas ut genom väggarna och därmed orsaka fuktskador samt försämrad isolering i väggarna. Nackdelen är 
dock att det i samband med det konstanta undertrycket kan finnas risk för radoninläckning (Ventilationsguiden, 
2014). 
 
Frånluftsfläkten finns inbyggd i husets frånluftsmodul. Frånluftsmodulen är speciellt utformad för att kunna 
handskas med värmeåtervinning av frånluften samt bergvärme. Värmen i frånluften transporteras till 
bergvärmepumpens köldmediekrets där pumpens kompressor höjer köldmediets temperatur. Därefter överförs 
värmen från köldmediet till radiatorvattnet. Den kylda luften i sin tur leds ut ur huset som avluft (Nibe, 2013). 
Modulen är av modell NIBE FLM och installeras på bergvärmepumpen (Nibe, 2014). Bergvärmepumpen och 
frånluftsmodulen placeras i tvättstugan och är på så sätt lättåtkomliga vid eventuell underhållning av systemet.  

 
Figur 1. Nibe, 2014. 
 
Frånluftskanaler dras till tvättstugan, badrummet, RWC:n samt köket. För dimensionering av ventilationsflöden tas 
värden för minsta frånluftsflödet för vardera rum. Värden för dessa frånluftsflöden tas från BBR 10 (Orestål, Ulla, 
2008). I köket installeras även ett kolfilter i den separata spisfläkten för att ventilera ut fukt och matos. På grund av 
att huset har ett pentry i allrummet dras en frånluftskanal även dit trots att rummet egentligen klassas som rum för 
daglig samvaro och då egentligen bara bör tillföras tilluft. Som kompensation för att frånluftskanal dras dit ökas 
tilluftsflödet till rummet vid balansering av från- och tilluftsflödet. Vid balansering ökas även tilluften till 
vardagsrummet för att vara väl dimensionerat vid tillfällen då ett flertal vistas där samtidigt. Uteluftsventiler sätts i 
sovrummen, vardagsrummet samt, som tidigare nämnt, allrummet. Tilluftsflödet till sovrummen är dimensionerat så 
att det ska finnas möjlighet att sova två personer i alla sovrum. Överluft går i hallen på både övre och nedre 
våningen. Det antas att tilluften i allrummet går direkt till frånluftskanalen i samma rum och tas därför inte med som 
överluft i hallen på nedre våningen.  
 
Efter tryckfallsberäkningarna kunde det konstateras att de dimensionerna som behövs för ventilationsrören är 100 
mm i diameter för anslutningskanaler, 125 mm för samlingskanaler samt 160 mm för stamledningar. Spjäll sätts in i 
alla anslutningskanaler utom den som leder till tvättstugan för att skapa ett artificiellt tryckfall. Med spjällen så blir 
tryckfallen därmed densamma för alla kanalsträckor från don till fläkt.   
 
Ventilationsrören utgörs av BDEK – spiralfalsade rör. Böjarna är av modell BDEB – 90°, pressad och T-rören 
BDET-1, pressat avstick. Samtliga rör och rördetaljer är tillverkade av varmförzinkad stålplåt enligt EN 10327.  
 

   
Figur 2. FläktWoods, 2012. 
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Avluftshuven utgörs av modellen CBAE. Den är tillverkad i svart plastbelagd plåt. Huven kan anpassas till 
taklutningar mellan 14 och 45 grader, vilket passar detta hus väl då den har en taklutning på 22 grader.  

 
Figur 3. FläktWoods, 2009 
 
Frånluftsdonen utgörs av KSO-100 och monteras i taket. Spjällen utgörs av modell BDEP. Överluftsdonen utgörs 
av modellen BYSO och leder tilluften från de ”rena” zoonerna till hallen på nedre samt övre våningen. 
Uteluftsventilerna utgörs av modell ULV1 och ULV2 för att placeras bakom de mindre respektive större 
radiatorerna och kommer från Lindab Samtliga ventilationsprodukter utom uteluftsventilerna tillverkas av 
Fläktwoods.  
 

  
Figur 4. FläktWoods, 2009   

 
Figur 5. Lindab, 2014 
 
 
Ljuddämparen är av modell BDER-28 med cirkulär anslutning och är fylld med polyesterfiber. Även denna kommer 
ifrån Fläktwoods. Ljuddämparna placeras i anslutningskanalerna till RWC:n och badrummet.   

 
Figur 6. FläktWoods, 2009 
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Beräkningar för ventilationsflöden och tryckfall hittas i Bilaga G – Ventilationssystem. 
 

7.2 Spårgas 
Med spårgasmätning menas att en konstant mängd med känd koncentration spårgas blandas med den luften vars 
flöde ska mätas. För att kunna ta fram hur stort luftflödet är så mäts koncentrationen av spårgas på ett annat ställe.   
 
Spårgasteknik är en bra metod för att fastställa huruvida ventilationen fungerar tillfredsställande samt hur väl tilluften 
fördelar sig i ett rum. Trots väldimensionerat system är det möjligt att finns platser i rummet som inte nås tillräckligt 
av ny luft. Sådana platser kan då hittas med hjälp av spårgasmätning.  Spårgasteknik är för flera olika typer av 
kvantitativa mätningar av ventilationen den enda metoden. Exempel på sådana mätningar är luftutbyteseffektivitet, 
mätningar av effekten hos punktsug, kortslutningseffekter med mera. 
 
Spårgasmätning är många gånger en bättre mätmetod när det gäller bestämning av totalflöden än traditionell 
mätteknik då dessa kan ha större mätfel. Detta då traversering med varmtrådsinstrument på ett ytterväggsgaller ofta 
är den enda metoden när mätsträckor saknas och denna metod påverkas av exempelvis vind eller att den fria arean på 
gallret är svårbestämbar. Detta problem förekommer dock inte med spårgasmätning eftersom förutsättningen för 
tillfredställande mätning är att gasen beblandas väl med luften som mäts. Detta gör att fler kanalböjar mellan 
mätställe och doseringsställe bidrar till bättre beblandning mellan gasen och luften och därmed bättre noggrannhet på 
mätningen. Många gånger är spårgasteknik till och med den enda möjliga metoden för att kunna mäta totalflöde. 
(Reglyr, 2008) 
 
Beräkning av spårgasmätning hittas i bilaga H - Spårgasmätning.  

7.3 Värmesystem 
 
Huset värms upp med hjälp av ett vattenburet radiatorsystem vars vatten värms upp av bergvärmepumpen Nibe 
F1255 (Nibe, 2014). Värmefaktorn COP för värmepumpen beräknas som 2,7. I COP-värdet inkluderas även 
återvunnen värme från frånluft. Fördelarna med detta system är att det är en relativt energisnål uppvärmning tack 
vare värmepumpen och det är lätt att tillgodose effektbehovet för varje rum. Radiatorerna hjälper dessutom till bra 
med att motverka kallras. Radiatorrören är dolt placerade i golvlister längs väggarna för positiv estetik. För 
bestämning av rördimensioner har nomogram använts. Ur nomogrammet fås ytterdiameter för rören, vattenhastighet 
och tryckfall per meter. Radiatorrören är av koppar och dimensionerna redovisas i Bilaga I - Värmesystem. 
 

 
Figur 7. Nibe, 2014 
 
Radiatorerna som har valts är Purmo Kompaktradiatorer från Rinkaby Rör (Rinkaby Rör, 2014). 
Framledningstemperaturer är 55 °C och returledningstemperaturen är 45 °C. De olika rummens effektbehov har 
beräknats för att sedan kunna anpassa antal radiatorer och vilka radiatoreffekter som krävs för att alla rummen ska 
bli tillräckligt uppvärmda. I hallen på den övre våningen har dock ingen radiator placerats då effektbehovet är så litet, 
och dessutom kommer överluften från de andra rummen med största sannolikhet att transportera värme även till 
hallen Det finns inga fönster i hallen och väggarean ut mot uteluften är relativt liten vilken ännu mer bidrar till valet 
av att inte ha en radiator i hallen. I För val av dimensioner på radiatorerna se Bilaga I - Värmesystem. 
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7.4 Sanitet 
Servisledningens knutpunkt ligger två meter under markytan vid tomtgränsen. Vattentrycket enligt kommunen som 
ska beräknas med är 550 kPa. Den valda bergvärmepumpen Nibe F1255 har en inbyggd varmvattenberedare på 180 
liter (Nibe, 2014). Både tappvatten- och avloppsrören bygger på självfallssystem. 

7.4.1 Tappvatten 

För tappvatten har valts Uponors PEX-system med Wirsbo-PEX-rör. Systemet fungerar så att ett varmvattenrör och 
kallvattenrör går från värmepumpen till en fördelare i ett fördelarskåp som sitter i tvättstugan. Från fördelaren går 
sedan enskilda plaströr till varje tappställe, ett för varmvatten och ett för kallvatten. Fördelen med detta system är att 
rören blir relativt smala och är lätta att böja och bygga in i väggar och bjälklag (Uponor, 2007). Minsta 
rekommenderade servisledning till kommunens knutpunkt ska ha ytterdiametern 32 mm, och dras från knutpunkten 
in till tvättstugan där värmepumpen står (Norrtälje kommun, 2014). Vattenmätaren sätts i tvättstugan mellan 
värmepumpen och fördelaren vilket gör att den är lättåtkomlig samt att den inte riskerar att frysa (Miva, 2013). 
Tappvattenberäkningar är gjorda med hjälp av Tabell från Uponor (Uponor, 2007). För beräkningar av 
rördimensioner, se Bilaga J - Tappvatten. 
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7.4.2 Tryckfallsberäkningar för tappvattenledningar 

Tryckfallet beräknas dels på det tappställe som ligger längst bort i systemet och dels den ledning som är närmast. 
Vattnets väg till tappvattnet kommer först att gå från tomtgränsen till värmepumpen, sedan till fördelaren och till sist 
till enskilt tappställe. Det totala trycket i anslutningsledningen från kommunen är 550 kPa. 
 
Det tappställe som ligger längst bort i systemet är diskmaskinen i köket.  Diskmaskinen kräver att tilloppsvattnets 
tryck ska vara mellan 30 – 1000 kPa för bästa resultat (Elvita, 2014), beräknat arbetstryck sätts lämpligen till 100 kPa i 
vårt fall. Det tappställe som ligger närmast är duschen i RWC:n. Denna kräver ett arbetstryck mellan 150 – 1000 kPa, 
och i vårt fall räknar vi på 250 kPa för att ha lite marginal (Oras, 2014). 
 
Beräkningen går till så att från totaltrycket subtraheras tryckfall från anslutningsledning, ledning mellan 
värmepumpen med hänsyn till höjdfall och horisontellt tryckfall som friktion. Differensen kommer då att bli det 
tryck som måste strypas. Se Bilaga J - Tappvatten. Strypningen för diskmaskinen är 294 kPa och strypningen för 
duschen är 167 kPa. 

7.4.3 Avlopp 

Avloppsledningar kommer att dras på fem ställen i grunden. Dessa kommer att gå från diskhon i allrummet, 
vattenklosetten och tvättstället i badrummet. Utöver det kommer det också att dras avloppsledningar från 
golvbrunnar från tvättmaskinen i tvättstugan respektive duschen i RWC:n. Dessa samlas upp i en avluftningsledning 
kommer att gå längs väggen genom RWC:n på den nedre våningen och badrummet på den övre våningen, för att 
sedan gå ut genom taket. Dimensionen på avloppsledningen ut från huset är 110 mm vilket är minsta 
rekommenderad dimension och har en lutning på 1,2 % (Norrtälje kommun, 2014). Rören är av PVC-plast. För 
beräkningar av rördimensioner, se Bilaga K - Avloppssystem. Beräkningarna är gjorda med hjälp av Boverkets 
författningssamling BFS 2013:14 BBR 20 och Byggvägledning 10 – Vatten och Avlopp. 
 

8. Kostnadskalkyl 
En förenklad kostnadskalkyl har gjorts för huset. Kostnaderna inkluderar både materialkostnad och arbetskostnaden 
för att installera enheter och ledningar. Huset beräknas till att totalt kosta 2 762 143 kr. Se Bilaga L - Kostnadskalkyl. 
Byggnadsdelarna som tagits i beaktning är följande: 
 
• Grundläggning 
• Väggar 
• Bjälklag 
• Trappor och räcken 
• Tak 
• Målning 
• Golv 
• Fönster 
• Dörrar 
• Inredning 
• Värmesystem 
• Ventilationssystem 
• Sanitet 
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Bilagor 

Bilaga A - Symbolbeteckning 
A = Area [m2] 
𝐴𝑜𝑚 = Omslutande area [m2] 
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = Uppvärmd golvarea [m2] 
𝑐𝑝𝑙 = Specifik värmekapacitet för luft [J/(kg K)] 
d = Tjocklek [m] 
dT = Temperaturskillnad mellan utetemperatur och innetemperatur [K] 
𝐺𝑡 = Gradtimmar [°Ch] 
𝑔 = Tyngdacceleration [m/s2] 
∆ℎ = Höjdskillnad [m] 
K=Koncentrationen spårgas vid tiden t [-] 
K0=Koncentrationen spårgas vid tiden t=0 [-] 
KJ =Jämviktskoncentration [-] 
L = Längd [m] 
𝐿𝛹 = Köldbryggans längd [m] 
λ = Värmekonduktivitet [W/(m · K)] 
�̇�𝑇 = Tilluftsflöde [kg/s] 
�̇�𝑢 = Läckluftflöde [kg/s] 
n=antal luftomsättningar [-] 
ppm=Part per million [-] 
P = Effekt [W] 
𝑄𝐹  = Energibehov per år [Wh/år] 
P = Perimeter [m] 
𝑞 = Flöde [kg/s] 
R = Värmemotstånd [m2K/W] 
𝜌𝑙 = Densitet för luft [kg/m3] 
𝜌𝑤 = Densitet för vatten [kg/m3] 
t=tiden [s] 
𝛥𝑇 = Skillnad mellan framledningstemperatur och returledningstemperatur [K] 
𝑈 = Värmegenomgångskoefficient [W/(m2 · K)] 
𝑈𝑚 = Värmegenomgångskoefficient, medelvärde [W/(m2 · K)] 
Vl=Konstant luftflöde [l/s] 
V=Husets Volym [m3] 
𝛹 = Linjära köldbryggor [W/(m · K)] 
 
 
Dimensionering 
 
a = Längden från stöd A till stöd B [m] 
b = Bredd [m] 
b = Längden från stöd B till stöd C [m] 
by = Bredd motsvarande böjning kring z-axeln [m] 
bz = Bredd motsvarande böjning kring y-axeln [m] 
cc = Centrumavstånd [m] 
Ce = Exponeringsfaktor som beaktar inverkan av den omgivande topografin  [-] 
Cpe = Formfaktor som beaktar inverkan av den anblåsta ytans form [-] 
Ct = Temperaturkoefficient som beaktar inverkan av värmeläckage genom taket [-] 
E =Elasticitetsmodul [Pa] 
E0,05 = 5%-elasticitetsmodul, parallellt med fibrer [Pa] 
fc,0,d =Dimensionerande tryckhållfasthet [Pa] 
fc,0,k =Karakteristisk trychållfasthet [Pa] 
fm,d = Dimensionerande böjhållfasthet [Pa] 
fm,k = Karakteristisk böjhållfasthet [Pa] 
ft,0,d = Dimensionerande draghållfasthet [Pa] 
ft,0,k = Karakteristisk draghållfasthet [Pa] 
fv,d = Dimensionerande skjuvhållfasthet [Pa] 
fv,k = Karakteristisk skjuvhållfasthet [Pa] 
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gk = Karakteristik egentyngd [N/m2] 
Gk = Karakteristisk egentyngd, linjelast [N/m] 
gtak = Takets egentyngd [N/m2] 
Gtak = Takets egentyngd, linjelast [N/m] 
h = Höjd [m] 
kc,90 = Faktor som beaktar lastkonfiguration [-] 
kc,y = Reduktionsfaktor för inverkan av knäckning [-] 
kc,z = Reduktionsfaktor för inverkan av knäckning [-] 
kcr = Reduktionsfaktor som beaktar risken för sprickor [-] 
kdef = Krypfaktor [-] 
kh = Faktor som beaktar att ft,0,d och fm,d beror av tvärsnittets storlek [-] 
Km =Faktor som tillåter omfördelning av spänningar och effekten av inhomogeniteter av materialet i tvärsektionen[-] 
kmod = Omräkningsfaktor som beaktar inverkan av fuktkvot och lastvaraktighet [-] 
ky = Faktor för att räkna fram kc,y [-] 
kz = Faktor för att räkna fram kc,z [-] 
I = Yttröghetsmoment [m4] 
L = Längd [m] 
l = Spännvidd [m] 
lb = Upplagslängd [m] 
Lcr = Knäckningslängd [m] 
LT = Halva takets längd [m] 
M = moment i snitt [Nm] 
MB = Stödmoment i stöd B [Nm] 
Mf = Fältmoment [Nm] 
Mmax = Maximalt snittmoment [Nm] 
My = Böjmoment kring y-axeln [Nm] 
qb = Vindens grundläggande hastighetstryck [N/m2] 
qd = Dimensionerande nyttig last [N/m] 
qk = Karakteristisk nyttig last [N/m2] 
Qk = Karakteristisk nyttig last, linjelast [N/m] 
RA = Upplagskraft vid stöd A [N] 
RB = Upplagskraft vid stöd B [N] 
RC = Upplagskraft vid stöd C [N] 
sk = Karakteristisk snölast [N/m2] 
W = Elastiskt böjmotstånd [m3] 
V = Tvärkraft i snitt [N] 
vb = Referenshastighet [m/s] 
we = Vindlast [N/m2] 
We = Vindlast, linjelast [N/m] 
wfin = Slutlig nedböjning [m] 
winst = Omedelbar nedböjning [m] 
Vmax = Maximal tvärkraft i snitt [N] 
ymax = Maximal nedböjning [m] 
β = Taklutning [°] 
βC = Faktor för material inom rakhetsgränserna [-] 
γd = Konstant för säkerhetsklass [-] 
γG = Konstant för ogynnsam lasteffekt av permanent last [-] 
γM = Partialkoefficient som beaktar osäkerheter [-] 
γQ = Konstant för ogynnsam lasteffekt av variabel last [-] 
λrel,y = Relativ slankhetstal i motsvarande böjning kring y-axeln [-] 
λrel,z = Relativ slankhetstal i motsvarande böjning kring z-axeln [-] 
λy = Slankhetstal motsvarande böjning kring y-axeln [-] 
λz = Slankhetstal motsvarande böjning kring z-axeln [-] 
μ = Formfaktor som beaktar takytans form [-] 
νB = Nedböjning där RB verkar [m] 
ξ = Konstant för ogynnsamma permanenta laster [-] 
σc,0,d = Dimensionerande tryckspänning av yttre last [Pa] 
σm,d = Dimensionerande böjspänning av yttre last [Pa] 
τd = Dimensionerande skjuvspänning av yttre last [Pa] 
Ψ2 = Lastreduktionsfaktor [-] 
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Bilaga B - Materialval 
 
Normkrav 
”De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de avseenden som har betydelse för 
byggnadens förmåga att uppfylla kraven i dessa föreskrifter och allmänna råd.” (Kap 2:1 Material och produkter 
(Regelsamling för byggande, BBR 2012, sid 85)) 
 
”Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så länge 
lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid under vilken en byggnad eller 
byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet. Byggnadsdelar och installationer med 
kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt 
vara lätta att underhålla, driva och kontrollera. Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas ut under 
byggnadens avsedda brukstid bör antingen vara beständiga eller kunna skyddas, underhållas och hållas i sådant skick 
så att kraven i dessa föreskrifter uppfylls. Förväntade förändringar av egenskaperna bör beaktas vid val av material 
och tekniska lösningar.” (Kap 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd (Regelsamling för byggande, BBR 2012, sid 85)) 
 
Brandskydd 
 
”Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt att den 
endast kan ge ett begränsat bidrag till branden.” (5:62 Taktäckning (Regelsamling för byggande, BBR 2012, sid 185)) 
 
”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.” (5:521 
Väggar, tak, golv och fast inredning (Regelsamling för byggande, BBR 2012, sid 167)) 
 

”Ytterväggar och taktäckning vid lägre belägna tak ska utformas så att brand inte  
snabbt sprids från vindsutrymme till annan brandcell ovanför taket (i samma eller  
närbelägna byggnader). /---/ Vid utformningen bör risken för att brand uppstår, brandens förväntade storlek, 
avståndet mellan tak och väggytor samt ytterväggens och takens utförande särskilt beaktas.” (5:633 BBR 18, BFS 
2011:6) 
 
”Taktäckningen på byggnader ska utformas på sådant sätt att brandspridning försvåras. Taktäckning på material av 
klass A2-s1,d0 (obrännbara underlag) får utföras med BROOF (t2) (klass T). Taktäckning på brännbara underlag ska 
utföras med material av klass A2-s1,d0 (obrännbart material) utom i sådana fall då viss brandspridning kan tillåtas. /-
--/ Viss brandspridning kan tillåtas på småhus och andra byggnader inom ett bostadsområde utanför koncentrerad 
centrumbebyggelse samt på friliggande byggnader. Taktäckning på ett brännbart underlag kan då även utföras med 
brännbart material. Materialet bör då vara i BROOF (t2) (klass T). /---/ På småhus kan skivor av klass E eller 
svårantändligt material användas som fribärande tak över carport och uteplats samt som skärmtak över entré.” (5:75 
BBR 18, BFS 2011:6) 
 
Kommentar: Vi måste ta hänsyn till om underlaget är av brännbart eller obrännbart material för att sedan anpassa vilken klass på 
taktäckning vi behöver.  
 
”Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt att den 
endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. /---/ Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot 
flygbränder eller gnistor. Taktäckning bör utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lägst 
klass BROOF (t2) på underliggande material av klass A2-s1,d0. Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan 
användas på brännbart underlag på byggnader som är belägna minst 8 m från varandra eller på småhus. Brännbar 
taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, förutom småhus, inom 8 m från en skorsten 
ansluten till värmepanna med förbränning av fasta bränslen. På småhus kan material av lägst klass E användas som 
taktäckning på tak över uteplats, skärmtak eller liknande.” (5:62 BFS 2011:26) 
 
Fuktskydd 



16 
 

 
”Vid en fuktsäkerhetsprojektering bör hänsyn tas till de kombinationer av material som ingår i byggnadsdelen. Detta 
för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det kritiska 
fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå” (6:53 Fuktsäkerhet (Regelsamling för byggande, BBR 2012, sid 
209)) 
 
”Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt 
skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska 
vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha 
tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i 
utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta.” (6:5331 
Vattentäta skikt (Regelsamling för byggande, BBR 2012, sid 212)) 
 
”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög  
luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.  /---/ Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, 
exempelvis mellan en ångspärr och ett tätt vattenavvisande ytskikt, bör verifiering ske av att högsta tillåtna 
fukttillstånd för materialet inte överskrids. Fogar bör placeras på de ställen som är minst utsatta för vatten. Vid 
genomföringar för rör i golvets vattenavvisande ytskikt bör tätning ske mot rörgenomföring och mot underlaget. 
Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare är utrymmen där det normalt krävs vattenavvisande ytskikt på 
väggarna. Även i utrymmen med större fuktbelastning än normalt, t.ex. groventréer, bör golv förses med 
vattenavvisande ytskikt.” (6:5332 Vattenavvisande ytskikt (Regelsamling för byggande, BBR 2012, sid 213)) 
 
”Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till  
taklutningen. Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid utformningen av 
taket.”  (6:5325 BBR 18, BFS 2011:6) 
 
Kommentar: Ta hänsyn takets lutning vid materialval samt att den även ska vara beständig mot is. 
 
Miljöskydd 
 
”Material som finns i byggnaden får inte ge upphov till föroreningar i en koncentration som medför olägenheter för 
människors hälsa. Material och byggprodukter som förs in i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling 
påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt. /---/ Vid ändring av en byggnad bör man inventera vilka 
material som där finns som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön. Material som kan påverka 
inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt bör avlägsnas om det inte finns synnerliga skäl att behålla dem.”  
(6:911 BFS 2011:26) 
 
Allmän kommentar till kraven: Vi har valt ut dessa krav vilka enligt oss är de viktigaste att ta hänsyn till i 
materialvalet. 
 
Ytterligare krav: 
 

• Investeringskostnad 
• Underhållskostnad 
• Miljöbedömning 
• Livslängd 
• Reparerbarhet 
• Estetik 
• Underhåll (skötsel) 
• Beständighet 
• Komfort 

 
Estetiska krav 
 
Materialen ska vara anpassade till sin naturliga omgivning och smälta in sammanhanget. De ska inge en trivsam 
känsla för upplevaren. 
 
Taktäckning 
 
Taklutningen på vårt hur är 22 grader. Vi kommer att jämföra dessa material:  
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• Takpanna i betong med 1-kupig form som är obehandlad. 
• Taktegel med 1-kupig form och naturröd kulör. Ofalsad. 
• Takplåt i varmförzinkad och målad stålplåt i brunröd kulör och med form likt enkupiga takpannor.  

 
Med tanke på vår taklutning är takpannor ett lämpligt alternativ. 
Följande krav kommer att beaktas: 
 

• Investeringskostnad 
• Miljöbedömning 
• Underhåll 
• Estetik 
• Livslängd 
• Vikt 

 

 
 
Kommentar: Betongtakpannor får en femma eftersom de är billigast av dessa alternativ men även billigt i allmänhet. 
 

 
 
Kommentar: Miljöbedömning enligt Sundahus där A är miljövänligast i skalan. 
 

 
 
Kommentarer: Ingen får en femma eftersom ingen är helt fri från underhåll, men de som är mest lättskötta får en 
varsin fyra. 
 

 
 
Kommentarer: Bedömningen grundas på våra egna åsikter om vad som tilltalar oss och passar in i omgivningen. 

Investeringskostnad

Material Kr/m2 Källa Vårt betyg
Betongtakpannor 148.73 Beijer 5
Tegeltakpannor 231.42 Beijer 3
Plåttak 183,85 Beijer 4

Miljöbedömning

Material Bedömning Källa Vårt betyg
Betongtakpannor B Sundahus 4
Tegeltakpannor A Sundahus 5
Plåttak B Sundahus 4

Underhåll

Material Underhåll Källa Vårt betyg
Betongtakpannor Årlig besiktning, underhåll behövs ej. Beijer 3

Eventuell rengöring med lavadödande medel.
Tegeltakpannor Årlig besiktning, lättskött Benders 4
Plåttak Årlig besiktning och spolning Beijer 4

Estetik

Material Egen bedömning Vårt betyg
Betongtakpannor Stilren men något kal känsla sett till omgivningen (Umeå) 3
Tegeltakpannor Klassiskt vackert med dess brunröda kulör och naturlig charm 5
Plåttak Viss plastig karaktär, liknar annars tegel- och betongpannor 2
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Kommentar: Siffrorna talar för sig själva. 
 

 
 
Kommentarer: Plåttak får en femma tack vare dess lätta vikt, eftersom det bidrar till en mindre egenvikt. 
 

 
 
Kommentar till viktning: Vi prioriterar livslängd, estetik och att det ska vara lättskött. 
 
Val av takmaterial: Tegelpannor fick högst viktat betyg enligt våra kriterier. På taket kommer därför läggas ofalsade 
taktegelpannor med 1-kupig form och naturröd kulör. Mått: 235x420 mm2. 
 
Golvbeläggning 
 
Vi har valt att undersöka golvmaterial i köket. Vi kommer att jämföra dessa material: 
 

• Klinker 
• Ekparkett 
• Vinyl 

 
Vi har valt att jämföra dessa material främst av estetiska skäl, men även för att de mer eller mindre lämpar sig som 
köksgolv. 
 
Följande krav kommer att beaktas: 
 

• Investeringskostnad 
• Miljöbedömning 
• Underhåll 
• Estetik 
• Livslängd 
• Komfort 

Livslängd

Material År Källa Vårt betyg
Betongtakpannor 30 år issuu.com 3
Tegeltakpannor 40 år issuu.com 4
Plåttak "40-50 år eller mer" Plannja AB 5

Vikt

Material Vikt (kg/m2) Källa Vårt betyg
Betongtakpannor 42 Beijer 2
Tegeltakpannor 33.25 Beijer 3
Plåttak 4.9 Beijer 5

Material Betongtakpannor Tegeltakpannor Plåttak
Egenskap Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg
Investeringskostnad 0.1 5 0.5 3 0.3 4 0.4
Miljöbedömning 0.1 4 0.4 5 0.5 4 0.4
Underhåll 0.2 3 0.6 4 0.8 4 0.8
Estetik 0.2 3 0.6 5 1 2 0.4
Livslängd 0.3 3 0.9 4 1.2 5 1.5
Vikt 0.1 2 0.2 3 0.3 5 0.5

1 3.2 4.1 4
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Kommentar: Vinyl får högst betyg då det är billigast. 
 
 

 
 
Kommentar: Inget av alternativen får en femma då ingen har A som miljöbedömning.  
 
 

 
 
Kommentar: Inget av alternativen är underhållsfritt utan måste rengöras emellanåt. Vinyl får ett högre betyg än de 
andra därför att det behöver inte kompletteras med någon annan typ av underhåll än rengöringsmedel. 
 

 
 
Kommentar: Vi finner att ekparkett är vackrast. 
 
 

 
 
Kommentar: Klinker får en femma tack vare att det aldrig behöver bytas ut. 
 

Investeringskostnad

Material Kr/m2 Källa Vårt betyg
Ekparkett 789 Bygganalys 2
Vinyl 379 Buildor 4
Klinker 895 Bricmate 1

Miljöbedömning

Material Bedömning Källa Vårt betyg
Ekparkett B Sundahus 4
Vinyl C Sundahus 3
Klinker B Sundahus 4

Underhåll

Material Underhåll Källa Vårt betyg
Ekparkett Rengöring och underhållsolja som tillfälligt skydd golvbranschen.se 2
Vinyl rengöringsmedel mot missfärgningar och nyansskillnader golvbranschen.se 3

vid behov
Klinker risk för mögel i fogarna + fläckar pga kalkhaltigt vatten golvbranschen.se 2

rengöring av fogar och alkaliskt rengöringsmedel mot fläckar

Estetik

Material Egen bedömning Vårt betyg
Ekparkett Vackert och hemtrevligt 5
Vinyl Plastigt och ocharmigt 1
Klinker Stilrent men aningen kalt 3

Livslängd

Material År Källa Vårt betyg
Ekparkett 40 doldafel.se 4
Vinyl 15 doldafel.se 2
Klinker Ej byte doldafel.se 5
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Kommentar: Ekparkett är enligt oss det mest behagliga underlaget för fötterna. 
 
 

 
 
Kommentar till viktning: Vi prioriterar estetik och komfort. 
 
Val av golvmaterial i kök: Det kommer att läggas ekparkettgolv som är oljebehandlat.  
Mått: 2390 mm x 195 mm x 14 mm. 1 stav, ytlamellen i fullängd.  
  

Komfort

Material Egen bedömning Vårt betyg
Ekparkett Behagligt att gå på. Lagom varmt. 5
Vinyl Aningen klibbig känsla men lagom temperatur. 2
Klinker Kallt och hårt för fötterna. 3

Material Ekparkett Vinyl Klinker
Egenskap Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg
Investeringskostna 0.1 2 0.2 4 0.4 1 0.1
Miljöbedömning 0.1 4 0.4 3 0.3 4 0.4
Underhåll 0.1 2 0.2 3 0.3 2 0.2
Estetik 0.4 5 2 1 0.4 3 1.2
Livslängd 0.1 4 0.4 2 0.2 5 0.5
Komfort 0.2 5 1 2 0.4 3 0.6

1 4.2 2 3
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Bilaga C - Dimensionering 
 
Inledning 
De tre olika delar som dimensionerats är följande: 
 

1. Limträbalk i mellanbjälklag som spänner över husets bredd 
2. Träregel av konstruktionsvirke i hjärtväggen på den nedre våningen 
3. Träregel av konstruktionsvirke på den övre våningen 

 
1. Limträbalk 
Assymmetrisk trestödsbalk, stagad mot vippning vilket betyder att den enbart kan böjas i papprets plan. 
Värden för tvärsnittsmått är framtagna genom iterering och blev följande: 
 
b = 0,090 m 
h =0,180 m 
 
Laster och lastnedräkning 
10 % ökning av laster på den belastade ytan på grund av att balkarna närmast gavlarna suger åt sig mer av lasten. 
 
qk = 2000 N/m2  
gk = 500 N/ m2  
cc = 0,6 m 
 
𝑄𝑘 =  1,10 𝑞𝑘  𝑐𝑐 = 1,10 ∙ 2000 ∙ 0,6 = 1320 𝑁/𝑚 
𝐺𝑘 =  1,10 𝑔𝑘  𝑐𝑐 = 1,10 ∙ 500 ∙ 0,6 = 330 𝑁/𝑚 
 
𝑞𝑑 =  𝛾𝑑 (𝛾𝐺  𝜉 𝐺𝑘 + 𝛾𝑄 𝑄𝑘) 
 
𝛾𝑑 = 0,91 
𝛾𝐺 = 1,35 
𝛾𝑄 = 1,50 
𝜉 = 0,89 
 
𝑞𝑑 =  0,91 (1,35 ∙ 0,89 ∙ 330 + 1,50 ∙ 1320) = 216 𝑁/𝑚 
 
Upplagskrafter 
Enfald statiskt obestämd trestödsbalk.  
 

 



22 
 

 
 
Deformationsvillkor behövs. Lastfall från Introduktion till strukturmekaniken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedböjningen vid stöd B är noll. 
 
𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑙𝑙𝑘𝑜𝑟: 𝜈𝐵(𝑞𝑑) + 𝜈𝐵(𝑅𝐵) = 0 
 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 3: 𝜈 =  
−𝑞𝑑𝐿3

24𝐸𝐼
 �𝑥 −

2𝑥3

𝐿2
+
𝑥4

𝐿3
� 

 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 2: 𝜈 =  
𝑅𝐵𝑎2𝑏2

3𝐸𝐼𝐿
 

 
−2160 · 9,403

24𝐸𝐼
 �4,94 −

2 · 4,943

9,402
+

4,944

9,403
� +

𝑅𝐵4,9424,462

3𝐸𝐼 · 9,4
= 0  

 
 
⇒  𝑅𝐵 = 12,7 𝑘𝑁 
 
Fallet är nu statiskt bestämt och resterande upplagskrafter kan bestämmas med hjälp av jämviktsekvationer. 
 

    A: 𝑞𝑑  𝐿
2

2
− 𝑅𝐵 𝑎 − 𝑅𝐶𝐿 = 0 

 

2160 
9,402

2
− 12700 ·  4,94 − 𝑅𝐶  · 9,40 = 0 

       
⇒  𝑅𝐶 = 3470 𝑁 
 

 
  ∶  𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶 −  𝑞𝑑𝐿 = 0 
 
𝑅𝐴 + 12700 + 3470 −  2160 · 9,40 = 0 
 
⇒  𝑅𝐴 = 4120 𝑁 
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Tvärkrafts- och momentdiagram 
 
Snitt 1: 0<x<4,94 m 
 

 
       : 𝑅𝐴 −  𝑞𝑑  𝑥 − 𝑉 = 0 
 
         𝑉 = 4120 − 2160𝑥 
 
     

      Snitt 1: −𝑀 + 𝑅𝐴 𝑥 − 𝑞𝑑
𝑥2

2
= 0 

  

      𝑀 = 4120𝑥 − 2160 𝑥2

2
  

 
Snitt 2: 4,94<x<9,4 m 

 
      : 𝑅𝐴 +  𝑅𝐵 −  𝑞𝑑  𝑥 − 𝑉 = 0 
 
𝑉 = 4120 + 12700 − 2160𝑥 = 16900 − 2160𝑥 
 
   Snitt 2: −𝑀 + 𝑅𝐴 𝑥 + 𝑅𝐴 (𝑥 − 𝑎) − 𝑞𝑑

𝑥2

2
= 0 

𝑀 = 4120𝑥 + 12700 (𝑥 − 4,94) − 2160
𝑥2

2
= 16900𝑥 − 62900 − 2160

𝑥2

2
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Diagramen kan nu ritas med hjälp av snittekvationerna. 
 
Tvärkraftsdiagram: 

 
Momentdiagram: 
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Fältmoment mellan stöd A och stöd B: 
 

𝑀𝑓1 =  
𝑉2

2𝑞𝑑
+ 𝑀𝐴 =

41202

2 · 2160
+ 0 = 3930 𝑁𝑚 

 
Fältmoment mellan stöd B och stöd C: 
 

𝑀𝑓2 =  
𝑉2

2𝑞𝑑
+ 𝑀𝐵 =

61702

2 · 2160
− 6020 = 2790 𝑁𝑚 

 
𝑉𝑚𝑎𝑥 =  −6560 𝑁 
𝑀𝑚𝑎𝑥 =  𝑀𝑏 =  −6020 𝑁𝑚 
 
Lasteffekt 
 
Böjmoment: 
 

𝜎𝑚,𝑑 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
 

 

𝑊 =  {𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙ä𝑟𝑡 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡} =  
𝑏ℎ2

6
=

0,090 · 0,1802

6
= 4,86 ·  10−4 

 

𝜎𝑚,𝑑 =
6020

4,86 ·  10−4
= 12,4 𝑀𝑃𝑎 

 
Tvärkraft: 
 

𝜏𝑑 =  {𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙ä𝑟𝑡 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡} = 1,5 
𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑘𝑐𝑟  𝑏ℎ

  

 
𝑘𝑐𝑟 = 0,67 𝑓ö𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä 
 

𝜏𝑑 = 1,5 
−6560

0,67 · 0,090 · 0,180
=  −907 𝑘𝑃𝑎 

 
Kontroll av brottgränstillstånd 
Limträets hållfasthetsklass valdes till GL24h efter iteration. 
Villkor för momentbärförmåga: 
 
𝜎𝑚,𝑑 ≤  𝑓𝑚,𝑑𝑘ℎ  
 

𝑓𝑚,𝑑 =  
𝑓𝑚,𝑘𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
 

 
𝑓𝑚,𝑘 = 24 ·  106 𝑃𝑎 
𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,8  (𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑚) 
𝛾𝑀 = 1,25  
   

𝑓𝑚,𝑑 =  
24 ·  106   · 0,8

1,25
= 15,7 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑘ℎ = min ��
0,6
ℎ
�
0,1

1,10
  

 
𝑘ℎ = � 0,6

0,18
�
0,1

= 1,13               ⇒ 𝑘ℎ = 1,10  
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𝑓𝑚,𝑑𝑘ℎ = 15,7 ·  106 · 1,10 = 16,9 ·  106 𝑃𝑎 
 
𝜎𝑚,𝑑 = 12,4 ·  106 <  16,9 ·  106 =  𝑓𝑚,𝑑𝑘ℎ   vilket innebär att villkoret är uppfyllt! 
 
 
Villkor för tvärkraftsbärförmåga: 
 
𝜏𝑑  ≤  𝑓𝑣,𝑑 
 

𝑓𝑣,𝑑 =  
𝑓𝑣,𝑘𝑘𝑚𝑜𝑑
𝛾𝑀

=  
4,3 ·  106  ·  0,8 

1,25
= 2,75 ·  106 𝑃𝑎 

 
𝜏𝑑 =  0,907 ·  106  ≤    2,75 ·  106 =  𝑓𝑣,𝑑  vilket innebär att villkoret är uppfyllt! 
 
Nödvändig upplagslängd 
 
Villkor för att limträbalken ska hålla är att tryckkraften från lasten måste vara mindre än tryckhållfastheten vinkelrät 
mot fibrerna :  
 
𝑅𝑏
𝑙𝑏 𝑏

  ≤  𝑘𝑐,90 𝑓𝑐,90,𝑑   

 
Minsta erforderliga upplagslängd kan då lösas: 
 

 𝑙𝑏 =  
𝑅𝑏

𝑏 𝑘𝑐,90 𝑓𝑐,90,𝑑 
  

 
𝑘𝑐,90 = 1,75 (𝑓ö𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä) 
𝑓𝑐,90,𝑘 = 2,7 ·  106 𝑃𝑎  
 

𝑓𝑐,90,𝑑 =
𝑓𝑐,90,𝑘 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
=  

2,7 ·  106 0,8
1,25

= 1,73 ·  106 𝑃𝑎 

 

𝑙𝑏 =  
𝑅𝑏

𝑏 𝑘𝑐,90 𝑓𝑐,90,𝑑  
=  

12700
0,090 ∙ 1,75 ∙ 1,73 ·  106

= 0,047 𝑚 

 
 
Villkor för att träregeln i hjärtväggen, av konstruktionsvirke C50, som bär upp limträbalken ska hålla är att 
tryckkraften från lasten måste vara mindre än tryckhållfastheten parallellt mot fibrerna:  
 
𝑅𝑏
𝑙𝑏 𝑏

  ≤  𝑓𝑐,0,𝑑 

 

𝑙𝑏 =  
𝑅𝑏

𝑏  𝑓𝑐,0,𝑑 
 

 
𝑓𝑐,0,𝑘 = 29 ·  106 𝑃𝑎 
𝛾𝑀 = 1,30 (𝑓ö𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒) 
 
𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑓𝑐,0,𝑘  𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
=  29· 106 0,8

1,30
= 17,8 ·  106 𝑃𝑎  

 

𝑙𝑏 =  
12700

0,090 ∙ 17,8 ·  106  
= 0,008 𝑚 

 
Eftersom 0,047 m > 0,008 m ska upplagslängden dimensioneras efter vad limträbalken behöver sett till dess 
tryckhållfasthet. 
𝑙𝑏 =  0,047 𝑚  
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Kontrollerar att träregelns upplagsyta är tillräcklig. Träregelns dimensioner är 70x170 mm, beräkning för detta finnes 
längre ned i denna bilaga. 
 
𝑈𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎𝑛 𝑓ö𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä𝑏𝑎𝑙𝑘𝑒𝑛 = 0,047 ∙ 0,090 = 0,00423 𝑚2 
𝑈𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎𝑛 𝑓ö𝑟 𝑡𝑟ä𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑛 = 0,070 ∙ 0,170 = 0,0119 𝑚2 
 
0,00423 < 0,0119  vilket innebär att villkoret är uppfyllt! 
 
Nedböjning i bruksgränstillstånd 
I bruksgränstillståndet ska den verkliga nedböjningen räknas fram varför lasterna ej reduceras. 
 
𝑄𝑘 = 𝑄𝑑 = 1320 𝑁/𝑚 
𝐺𝑘 = 𝐺𝑑 = 330 𝑁/𝑚 
 
 
Omedelbar nedböjning 
 
Moment i stöd B och ingen vinkeländring över stöd B gör att vi kan se balken som fast inspänd i B. Ty två olika 
spännvidder kontrolleras två fall; mellan stöd A och B och mellan stöd B och C. Balkfallets maximala nedböjning är: 
 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑑  𝐿4

185𝐸𝐼
 

 
𝐸 = 14,7 ·  109 𝑃𝑎 
 

𝐼 =  
𝑏ℎ3

12
=  

0,090 ∙ 0,1803

12
= 0,0000437 𝑚4 

 
𝐸𝐼 =  14,7 ·  109  ∙  0,0000437 = 643 ·  103 𝑃𝑎 ∙  𝑚4 
 
Normalt godtagen nedböjning hos träkonstruktioner (i förhållande till den fria spännvidden l) vid dimensionering 
mot tillfällig olägenhet: 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 =  𝐺𝑑 + 𝑄𝑑 =
𝑙

300
 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 =   𝑄𝑑 =
𝑙

500
 

 
 
Stöd A-Stöd B 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝑎

300
=

4,94
300

= 0,016 𝑚 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 =  
𝑎

300
=

4,94
500

= 0,0099 𝑚 

 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑘 =  
1320 ∙  4,944

185 ∙  643 ·  103
= 0,0066 𝑚 < 0,0099 𝑚 

 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑘 =  
330 ∙  4,944

185 ∙  643 ·  103
= 0,0017 𝑚 

 
 
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑘 + 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑘 =  0,0066 + 0,0017 = 0,0083 < 0,016 𝑚 
 
Båda kraven för omedelbar nedböjning är därmed uppfyllda mellan stöd A och stöd B. 
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Stöd B-Stöd C 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝑏

300
=

4,46
300

= 0,015 𝑚 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 =  
𝑏

300
=

4,46
500

= 0,0089 𝑚 

 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑘 =  
1320 ∙  4,464

185 ∙  643 ·  103
= 0,0044 𝑚 < 0,0089 𝑚 

 

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑘 =  
330 ∙  4,464

185 ∙  643 ·  103
= 0,0011 𝑚 

 
 
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑘 + 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑘 =  0,0044 + 0,0011 = 0,0055 < 0,015 𝑚 
 
Båda kraven för omedelbar nedböjning är därmed uppfyllda mellan stöd B och stöd C. 
 
 
Slutlig nedböjning 
 
Godtagbar nedböjning vid dimensionering mot permanent skada: 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝑙

300
 

 
För att få fram den slutliga nedböjningen måste alla laster som inte är permanenta räknas om så att de verkar som en 
permanent last. I detta fall är det bara den nyttiga lasten som behöver räknas om, det vill säga reduceras med 𝛹2: 
 
𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑄𝑘 =   𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑘  (1 + 𝛹2𝑘𝑑𝑒𝑓) 
𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺𝑘 =   𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺𝑘 (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) 
 
𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,60 (𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 1, 𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä) 
𝛹2 = 0,30 
 
Stöd A-Stöd B 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝑎

300
=

4,94
300

= 0,016 𝑚 
 
𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑄𝑘 =   0,0066 (1 + 0,30 · 0,60) = 0,0078 𝑚 
 
𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺𝑘 =   0,0018 (1 + 0,60) = 0,0026 𝑚 
 
�𝑤𝑓𝑖𝑛 = 0,010 𝑚 < 0,016 𝑚 
 
Stöd B-Stöd C 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝑏

300
=

4,46
300

= 0,015 𝑚 
 
𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑄𝑘 =   0,0044 (1 + 0,30 · 0,60) = 0,0052 𝑚 
 
𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺𝑘 =   0,0011 (1 + 0,60) = 0,0018 𝑚 
 
�𝑤𝑓𝑖𝑛 = 0,0070 𝑚 < 0,015 𝑚 
 
Båda kraven för slutlig nedböjning är därmed uppfyllda mellan stöd A och stöd B. 
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2. Träregel i hjärtvägg 
 
Upplagskraft 𝑅𝐵 = 12700 𝑁 
 
𝛾𝑀 = 1,30 för konstruktionsvirke 
 
𝑓𝑐,0,𝑘 = 29 ∗ 106 Pa för C50 

𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑓𝑐,0,𝑘∗𝑘𝑚𝑜𝑑
𝛾𝑀

 = 29∗106∗0,80
1,30

= 17,8 𝑀𝑃𝑎 
 
 
 
 
 
Eulers 2:a knäckningsfall 
 
b=0,07 m 
𝐿𝑐𝑟 = 𝐿 = 2,8 𝑚  
𝐸0,05 = 10,7 ∗ 106 𝑃𝑎  
 

𝜆𝑧 = 𝐿𝑐𝑟∗√12
𝑏

 = 2,8∗√12
0,07

 
 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 = 𝜆𝑧
𝜋 �

𝑓𝑐,0,𝑘
𝐸0,05

 =
(2,8∗√12

0,07 )

𝜋
∗ � 29∗106

10,7∗109
≈ 2,30 

 
𝛽𝑐 = 0,2 för konstruktionsvirke 
 
 
𝑘𝑧 = 0,5�1 + 𝛽𝑐 ∗ �𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 − 0,3� + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧

2� = 0,5 ∗ (1 + 0,2 ∗ (2,30 − 0,3) + 2,302) ≈ 3,34 
 
𝑘𝑐,𝑧 = 1

𝑘𝑧+�𝑘𝑧2−𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧
2
 = 1

(3,34+�3,342−2,302
≈ 0,17 

 
 
 
Villkor att uppfylla: 
𝜎𝑐,0,𝑑 = 𝑅𝐵

𝐴
≤ 𝑘𝑐,𝑧 ∗ 𝑓𝑐,0,𝑑  

 
Valda dimensioner efter iteration: 
b=0,07 m 
h=0,17 m 
 
𝑅𝐵
𝐴

= 12731,80
0,07∗0,17

= 1,07 𝑀𝑃𝑎  
 
𝑘𝑐,𝑧 ∗ 𝑓𝑐,0,𝑑 = 0,17 ∗ 1,07 · 106 = 3,10 𝑀𝑃𝑎  
 
 
Villkoret är därmed uppfyllt då 
1,07 𝑀𝑃𝑎 < 3,10 𝑀𝑃𝑎 
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3. Träregel i yttervägg 
 

𝑐𝑐 = 0,60 m 
𝑠𝑘 = 3000 𝑁 𝑚2�   
𝑆 = 𝜇 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑠𝑘 ∗ 𝑐𝑐 = 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 3000 ∗ 0,60 = 1,44 𝑘𝑁 𝑚�  
  
𝑔𝑡𝑎𝑘 = 850 𝑁 𝑚2�   
𝐺𝑡𝑎𝑘 = 850 ∗ 0,60 = 510𝑁 𝑚�   
𝑞𝑒𝑑 = 𝛾𝑑�𝛾𝐺 ∗ 𝜉 ∗ 𝐺𝑡𝑎𝑘 + 𝛾𝑄 ∗ 𝑆� = 0,91 ∗ (1,35 ∗ 0,89 ∗ 510 + 1,50 + 1440) ≈ 2,52 𝑘𝑁 𝑚�  
  
 
Halva takets längd, 𝐿𝑇 = 5 𝑚 
𝑅𝐴 = 𝑞𝑒𝑑 ∗

𝐿𝑇
2

(2 − cos(𝛽)2)   
𝛽 = 22°  
𝑅𝐴 = 2,52 ∗ 103 ∗ 5

2
(2 − cos(22)2) = 7190 𝑁  

 

 
 
Last runt z-axeln   Last runt y-axeln 

𝜆𝑧 = (𝐿𝑐𝑟∗√12)
𝑏𝑧

       𝜆𝑦 = (𝐿𝑐𝑟∗√12)
𝑏𝑦

 

𝐿𝑐𝑟 = 2,80 𝑚                                                            𝐿𝑐𝑟 = 2,80 𝑚 
 
Valda dimensioner efter iteration: 
𝑏𝑧 = 0,045 𝑚     𝑏𝑦 = 0,145 𝑚 
                                              
𝜆𝑧 = (2,80∗√12)

0,045
≈ 216                                            𝜆𝑦 = (2,80∗√12)

0,145
≈ 66,9 

𝛾𝑀 = 1,30                                                              𝛾𝑀 = 1,30 
 
𝑓𝑐,0,𝑘 = 29 ∗ 106 𝑃𝑎 𝑓ö𝑟 𝐶50                                        𝑓𝑐,0,𝑘 = 29 ∗ 106 𝑃𝑎 𝑓ö𝑟 𝐶50 
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𝑓𝑐,0,𝑑 =
𝑓𝑐,0,𝑘∗𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
 = 29∗106∗0,80

1,30
≈ 17,8 𝑀𝑃𝑎        𝑓𝑐,0,𝑑 =

𝑓𝑐,0,𝑘∗𝑘𝑚𝑜𝑑
𝛾𝑀

  = 29∗106∗0,80
1,30

≈ 17,8 𝑀𝑃𝑎                                                                             
 
 
Eulers 2:a knäckningsfall 
 
𝐸0,05 = 10,7 ∗ 109 𝑃𝑎                                                        𝐸0,05 = 10,7 ∗ 109 𝑃𝑎 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 = 𝜆𝑧
𝜋 �

𝑓,0,𝑘
𝐸0,05

   = 215,54
𝜋

� 29∗106

10,7∗109
≈ 3,57                    𝜆𝑟𝑒𝑙 ,𝑦 = 𝜆𝑦

𝜋 �
𝑓𝑐,0,𝑘
𝐸0,05

= 66,9
𝜋
� 29∗106

10,7∗109
≈ 1,11 

                                                                                         
𝛽𝑐 = 0,2     𝛽𝑐 = 0,2 
 
𝑘𝑧 = 0,5�1 + 𝛽𝑐 ∗ �𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 − 0,3� + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧

2�                           𝑘𝑦 = 0,5�1 + 𝛽𝑐 ∗ �𝜆𝑟𝑒𝑙 ,𝑦 − 0,3� + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦
2� 

              
= 0,5 ∗ (1 + 0,2 ∗ (3,57 − 0,3) + 3,572) ≈ 7,21          = 0,5(1 + 0,2 ∗ (1,11 − 0,3) + 1,112) ≈ 1,20 
 
 
𝑘𝑐,𝑧 = 1

𝑘𝑧+�𝑘𝑧2−𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧
2
  = 1

(7,21+�7,212−3,572
≈ 0,07                      𝑘𝑐,𝑦 = 1

𝑘𝑦+�𝑘𝑦2−𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦
2

= 1

(1,20+�1,202−1,112
≈ 0,61 

                                                        
 
Vindlast, 𝑤𝑒 = 𝐶𝑒(𝑧) ∗ 𝑞𝑏 ∗ 𝐶𝑝𝑒 
 
 
𝐶𝑒(𝑧) = 3 (Normala värden mellan 1-5) 

𝜌 = 1,25 𝑘𝑔 𝑚3�   
𝑣𝑏 = 22,0 𝑚 𝑠⁄  (referenshastighet, Umeå) 
𝑞𝑏 = 0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏2 = 0,5 ∗ 1,25 ∗ 222 = 303 𝑃𝑎 
𝐶𝑝𝑒 = 0,60 (0,8 för lovartsidan och -0,3 för läsidan) 
 
 
𝑤𝑒 = 3 ∗ 302,5 ∗ 0,80 = 726 𝑁 𝑚2�   
 
𝑊𝑒 = 𝑤𝑒 ∗ 𝑐𝑐 = 726 ∗ 0,60 = 436 𝑁 𝑚�  
 
  

𝑀𝑦 = 𝑞𝑙2

8
 = 435,60∗2,82

8
≈ 427 𝑁𝑚 

 
 

𝜎𝑚,𝑦,𝑑 =
𝑀𝑦𝑒𝑑
𝑊

 = 426,89

�0,145∗0,0452
6 �

≈ 6,54 𝑀𝑃𝑎 

 
 𝜎𝑚,𝑦,𝑑 = 0 𝑃𝑎 
 
𝑓𝑚,𝑦,𝑘 = 50 ∗ 106 𝑃𝑎  
 

𝑓𝑚,𝑦,𝑑 = 𝑓𝑚,𝑦,𝑘∗𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
 50∗10

6∗0,80
1,30

≈ 3,08 𝑀𝑃𝑎 
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Villkor att uppfylla: 
 
𝑘𝑚 = 0,70 för rektangulärt tvärsnitt och konstruktionsvirke¨ 
 
𝜎𝑐,0,𝑑

𝑘𝑐𝑦∗𝑓𝑐,0,𝑑
+ 𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+ 𝑘𝑚 ∗ 𝜎𝑚,𝑧,𝑑

𝑓𝑚,𝑧,𝑑
≤ 1      (1) 

 
𝜎𝑐,0,𝑑

𝑘𝑐𝑦∗𝑓𝑐,0,𝑑
+ 𝑘𝑚 ∗ 𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+ 𝜎𝑚,𝑧,𝑑

𝑓𝑚,𝑧,𝑑
≤ 1      (2) 

 
 
𝜎𝑐,0,𝑑 = 𝑅𝐴

𝑏∗ℎ
 = 7193,25

0,045∗0,145
≈ 1,10 𝑀𝑃𝑎¨ 

 
 
(1)  1102413,53

0,61∗17846153,85
+ 6542344,83

30769230,77
≈ 0,314 

 
(2)  1102413,53

0,07∗17846153,85
+ 0,70 ∗ 6542344,83

30769230,77
≈ 0,981 

 
 
Därmed är villkoret uppfyllt för både (1) och (2) 
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Bilaga D - U-värdesberäkning 
Beräknade Um-värden för olika byggnadsdelar 
U-värde, uppvärmd källare 
 

 
Figur 8: Anderlind, Gunnar & Stadler, Claes-Göran, 2006 
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U-värde, uppvärmd källare

A : plattans invändiga area 107,1600 kvm
P :perimeter mot uteklimatet 44,0000
λ :markens värmekonduktivitet 2,0000 W/m,°C
w :total väggtjocklek 0,3000
Rf :R-värde källargolv, exkl Rsi och Rse 8,4510
Rw :R-värde källarvägg under marknivå, exkl Rsi och Rse 9,8333
z avstånd enl figur 1,2750

Beräknar först golvets U-värde.

B'=2*A/P
dt=w+λ*(Rf+0,21)

om dt<B' -0,5*z så är
Uf=2*λ/(π*B'+dt+0,5*z)*ln(π*B'/(dt+0,5*z)+1)

om dt≥B' -0,5*z så är
Uf=λ/(0,457*B'+dt+0,5*z)

Material λ (W/(mK)) d (m) R=d/λ  (m^2K/W)

isodränskiva 0,0360 0,3000 8,3333
Btg,golv 1,7000 0,1200 0,0706
Mark, morän 2,0000

Rsi= 0,1700 (m^2K/W)
Rse= 0,04 (m^2K/W)

B'=2*107,16/44=4,8709
dt=0,3+2*(8,4510+0,21)=17,6220

B'-0,5*z= 4,8709-0,5*1,2750=4,2334

dt > B'-0,5*z

U-värde för golvet beräknas alltså med formeln : Uf=λ/(0,457*B'+dt+0,5*z)

Uf= 2/(0,457*4,8709+17,622+0,5*1,2750)=0,0976 W/(m^2K) för golvet
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Beräknar sedan U-värde för väggen under mark (från MMN och neråt).

Material λ  (W/(mK)) d (m) R=d/λ (m^2K/W)

leca,vägg 0,2000 0,3000 1,5000
MU,vägg 0,0360 0,3000 8,3333

Rsi= 0,13 m^2K/W
Rse= 0,04 m^2K/W

dw=λ*(Rw+0,17)
dt2=dt,  men om dw<dt, så är dt2=dw 
Uw=2*λ/(π*z)*(1+0,5*dt2/(dt2+z))*ln(z/dw+1)

dw=2*(9,8333+0,17)=20,0067

alltså är dt2=dt

Uw=2*2/(π*1,2750)*(1+0,5*17,6220/(17,6220+1,2750))*ln(1,2750/20,0067+1)=0,0905 W/(m^2K) 
för källarvägg under mark. 

U-värde, källarvägg över mark

Material d (m) λ (W/(mK)) R (m^2K/W) U (W/(m^2K))
puts 0,0100 1,0000 0,0100 100,0000
leca 0,3000 0,0570 5,2632 0,1900

Rsi 0,1300 m^2K/W
Rse 0,0400 m^2K/W

Rtot=  Rse+Rputs+Rleca+Rsi
Rtot=  5,4432 m^2K/W
Ukällarvägg=1/Rtot
Ukällarvägg=1/5,4432=0,1837 W/(m^2K) för källarvägg över mark
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U-värde,Träyttervägg
cc-avstånd: 0.6 m

Material d (m) λ (W/(mK)) R (m^2K/W) U (W/(m^2K))
träfasad 0,0440 - - -
Ventilerad luftspalt 0,0220 - - -
vindskydd 0,0090 0,2500 0,0360
MU 0,0220 0,0360 0,6111
trä 0,1450 0,1400 1,0357 0,9655
MU 0,1450 0,0360 4,0278 0,2483
Plastfolie - - - -
trä 0,0450 0,1400 0,3214 3,1111
MU 0,0450 0,0360 1,2500 0,8000
gipsskiva 0,0130 0,2500 0,0520 19,2308

Rsi: 0,1300 R (m^2K/W)
Rse: 0,1300 R (m^2K/W)

Normala regelandelar för 45 mm reglar är
 12% för väggar med reglar c 600 mm
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U-värdesmetoden

Rse+Rgipsskiva+Rvindskydd+RMU+Rsi= 0,9591

Tar fram de fyra area-fallen:

A1=0,12*0,12= 0,0144
A2=0,88*0,12= 0,1056
A3=0,12*0,88= 0,1056
A4=1-0,0144-0,1056-0,1056= 0,7744

Fall1: A1, trä+trä:
R1=0,9591+0,045/0,14+0,145/0,14= 2,3163 m^2K/W
U1=1/2,3163= 0,4317 W/(m^2K)

Fall2: A2, trä+MU:
R2=0,9591+0,145/0,036+0,045/0,14= 5,3083 m^2K/W
U2=1/5,3083= 0,1884 W/(m^2K)

Fall3: A3, MU+trä

R3=0,9591+0,145/0,14+0,045/0,036= 3,2448 m^2K/W
U3=1/3,2448= 0,3082 W/(m^2K)

Fall4: A4, MU+MU
R4=0,9591+0,145/0,036+0,045/0,036= 6,2369 m^2K/W
U4=1/6,2369= 0,1603 W/(m^2K)

Viktar ihop U-värdena med hjälp av areorna:

Uu=A1*U1+A2*U2+A3*U3+A4*U4= 0,1828 W/(m^2K)
Ru=1/Uu=1/0,1828= 5,4699 m^2K/W
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λ-värdesmetoden

Viktar fram ett nytt λ-värdevarje inhomogent skikt

λ2= regelandel*λträ+andel MU * λMU

λ2=0,12*0,14+0,88*0,036= 0,0485

Rλ=0,9591+0,145/0,0485+0,045/0,0485 4,8783 m^2K/W

Beräknar nu medelvärdet

Rt=(Ru+Rλ)/2= 5,1741 m^2K/W

U=1/Rt
U= 0,1933 W/(m^2K)

Beräknar nu medelvärdet

Rt=(Ru+Rλ)/2= 5,1741 m^2K/W

U=1/Rt
U= 0,1933 W/(m^2K)

Vindsbjälklag
cc-avstånd: 1200,0000 mm antagande: 0,3000 (m^2K/W) för tak och vind

a= 0,5725 m
b= 0,0550 m

Material d (m) λ (W/(mK)) R (m^2K/W) U (W/(m^2K))
MU 0,0450 0,0360 1,2500 0,8000
MU 0,0350 0,0360 0,9722 1,0286
MU 0,2250 0,0360 6,2500
träregel (95*225) 0,2250 0,1400 1,6071 0,6222
glespanel (19*95) 0,0190 0,1400 0,1357
PE-folie 0,0002
gipsskiva 0,0090 0,2500 0,0360 27,7778

Rse= 0,1300
Rsi= 0,0400
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Beräknade Ψ-värden för köldbryggor 
𝛹𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑠ℎö𝑟𝑛 ö𝑣𝑟𝑒 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 0,046 𝑊 (𝑚 𝐾)⁄  
𝛹𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑠ℎö𝑟𝑛 𝑛𝑒𝑑𝑟𝑒 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 0,063 𝑊 (𝑚 𝐾)⁄  
𝛹𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔−𝑡𝑎𝑘𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔 = 0,018 𝑊 (𝑚 𝐾)⁄  
𝛹𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔−𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎 = 0,059𝑊 (𝑚 𝐾)⁄  
𝛹𝑓ö𝑛𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 ö𝑣𝑟𝑒 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 0,033 𝑊 (𝑚 𝐾)⁄  
𝛹𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑛𝑒𝑑𝑟𝑒 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 0,021 𝑊 (𝑚 𝐾)⁄  
𝛹𝑑ö𝑟𝑟 ö𝑣𝑟𝑒 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 0,033 𝑊 (𝑚 𝐾)⁄  
𝛹𝑑ö𝑟𝑟 𝑛𝑒𝑑𝑟𝑒 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 0,021 𝑊 (𝑚 𝐾)⁄  
 
  

U-värdesmetoden

Ub=1/Rb
Rb=Rsi+Rgips+Rpanel+Rregel+Rtunniso+Riso+Rtakochvind+Rse

Rb= 4,4711
Ub=1/Rb= 0,2237 W/(m^2K)

Ra=Rsi+Rgips+Rpanel+Riso+Rtunniso+Riso+Rtakochvind+Rse

Ra= 9,1139
Ua=1/Ra= 0,1097 W/(m^2K)

U'u= (Ua*2*a+Ub*b)/(2*a+b)

U'u=(0,1097*2*0,5725+0,2237*0,055)/ 0,1149 W/(m^2K)

λ-värdesmetoden

λekv=(λa*2*a+λb*b)/(2*a+b)

λekv=(0,036*2*0,5725+0,14*0,055)/1 0,0408

Rλ=Rsi+Rgips+Rpanel+diso-regel/λekv+Rtunniso+Rtakochvind+Rse

Rλ= 8,3832 m^2K/W

U'λ=1/Rλ= 0,1193

Umedel=(U'λ+U'u)/2
Umedel= 0,1171 W/(m^2K)
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Um-värde för hela huset 
Um-värdesberäkning för hela huset har beräknats med hjälp av formeln: 
 
𝑈𝑚 =  ∑𝑈∙𝐴+ ∑𝛹 ∙𝐿

𝐴𝑜𝑚
 [𝑊 (𝑚 · 𝐾)]⁄  

 
Byggnadsdel A U U · A 
Tak 107 0.117 12.6 
Yttervägg, övre våningen 116 0.193 21.8 
Yttervägg, nedre våningen, över mark 66.4 0.184 12.2 
Yttervägg, nedre våningen, under mark 56.1 0.090 5.07 
Grundplatta 107 0.098 10.5 
Fönster 21.2 1.20 25.5 
Dörr 4.14 0.730 3.02 
 
Σ U · A = 90.7 (W · m)/K 
 
Linjära köldbryggor 𝐋𝚿 Ψ Ψ · L 

Vertikalt ytterväggshörn, övre plan 10. 0.046 0.460 

Vertikalt ytterväggshörn, nedre plan 10.0 0.062 0.625 

Yttervägg-takbjälklag 41.6 0.018 0.762 

Kantbalk 41.6 0.059 2.44 

Mellanbjälklag 41.6 0.040 1.66 

Fönster, övre våningen 49.3 0.033 1.63 

Fönster, nedre våningen 25.5 0.021 0.533 

Dörr, övre våningen  6.15 0.033 0.203 

Dörr, nedre våningen 6.15 0.021 0.129 

 
Σ Ψ · 𝑳𝜳  = 8,44 (W · m)/K 
 
𝐴𝑜𝑚 = 478 𝑚2 
 

𝑈𝑚 =  
90,7 + 8,44 

478
=  0,207 𝑊 (𝑚 · 𝐾)⁄  
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Bilaga E - Energiberäkning 
 
Läckluftflöde 
Läckflödet beräknas som 4 % av 0,6 l/(s · m2). 
𝜌𝑙 = 1,205 𝑘𝑔 𝑚3⁄  
 

�̇�𝑢 = 0,04 · 0,6 ·  𝐴𝑜𝑚  ·
𝜌𝑙

1000
= 0,04 · 0,6 ·  478 ·

1,205
1000

= 0,0138 𝑘𝑔 𝑠⁄  
 
Energibehov 
Energibehovet för huset beräknas med hjälp av formeln: 
 
𝑄𝐹 = �𝛴 (𝑈 ·  𝐴) + 𝛴 (𝛹 ·  𝐿)  +  �̇�𝑢  · 𝑐𝑝𝑙 +  �̇�𝑇  ∙  𝑐𝑝𝑙�  ∙  𝐺𝑡  [𝑊ℎ/å𝑟] 
 
𝛴 (𝑈 ·  𝐴) = 90,7 (W · m)/K, beräkningen för detta värde redovisas i Bilaga D - U-värdesberäkning. 
 
�̇�𝑇 = 0,108 kg/s, beräkningen för detta värde redovisas i Bilaga G - Ventilationssystem. 
𝑐𝑝𝑙 = 1007 𝐽 (𝑘𝑔 𝐾)⁄  
𝐺𝑡 = 124 260 °Ch 
 
𝑄𝐹 = (90,7 + 8,44 +  0,0138 · 1007 +  0,108 ∙  1007)  ∙  124260 = 27 574 148 𝑊ℎ/å𝑟 
 
För tappvarmvatten används ett schablonvärde på 20 000 Wh/(m2 · år).  
Värmepumpen har en värmefaktor på 2,7. 
 
Husets totala energibehov blir: 
 
�27 574 148 + 20 000 ·  𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝�

2,7
=  

(27 574 148 + 20 000 ·  201)
2,7

= 11 716 647𝑊ℎ å𝑟⁄ ≈ 11,7 𝑘𝑊ℎ å𝑟⁄   
 
Husets specifika energibehov blir: 
 
11 716 647
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

=  
11 716 647

201
= 58 390 𝑊ℎ (𝑚2  · å𝑟) ≈ 58,4 𝑘⁄ 𝑊ℎ/(𝑚2  · å𝑟)  
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Bilaga F - Effektberäkning 
Effektbehovet redovisas nedan för varje enskilt rum i huset med hjälp av formeln: 
 
𝑃 = 𝐴 ∙  𝑈𝑚 ∙ 𝑑𝑇 +  𝛹 ∙  𝐿 ∙ 𝑑𝑇 + 𝑐𝑝𝑙  ∙  �̇�𝑢  ∙ 𝑑𝑇 + 𝑐𝑝𝑙  ∙  �̇�𝑇  ∙ 𝑑𝑇  
 
Läckflödet beräknas som 4 % av 0,6 l/(s · m2). 
𝑐𝑝𝑙 = 1007 𝐽 (𝑘𝑔 𝐾)⁄  
𝜌𝑙 = 1,205 𝑘𝑔 𝑚3⁄  
 
DVUT (Dimensionerande vinterutetemperatur) för Umeå är -24.5 °C 
DIT (Dimensionerande inomhustemperatur) har valts till 20 °C 
DUTmark (Dimensionerande utomhustemperaturen för marken) för Umeå är -4.4 °C 
 
𝑑𝑇𝑜𝑣𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘 = 𝐷𝐼𝑇 − 𝐷𝑉𝑈𝑇 = 20 − (−24,5) = 44,5 𝐾 
𝑑𝑇𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘 = 𝐷𝐼𝑇 − 𝐷𝑈𝑇𝑚𝑎𝑟𝑘 = 20 − (−4,4) = 24,4 𝐾 
 
Beräknade Um-värden och Ψ-värden återfinns i Bilaga E - Energiberäkning, samt beräknade tilluftsflöden redovisas i 
Bilaga G - Ventilationssystem. 
 
Effektbehov för rummen på den övre våningen 
 

Rum Atak Avägg Afönster Adörr ΣUA 
Sovrum 3 13.7 15.9 2.40 0.80 8.05 

Kök 28.8 23.8 4.80 - 13.6 
Förråd 5.32 12.9 0.41 - 3.54 
Badrum 4.96 4.40 0.41 - 1.90 

Vardagsrum 23.5 23.3 6.00 0.80 14.9 
Hall 9.50 5.76 - - 2.19 

 
 

Rum Lhörn Lvägg-tak Lfönster Ldörr Lmellanbjälklag Ψ · L 
Sovrum 3 2.50 7.68 8.80 6.24 7.68 1.06 

Kök 2.50 11.6 15.10 0.00 11.57 1.29 
Förråd 2.50 5.15 2.62 0.00 5.15 0.50 
Badrum 0.00 1.93 2.62 0.00 1.93 0.20 

Vardagsrum 5.00 11.3 19.50 6.24 11.31 1.74 
Hall 2 - 2.30 - - 2.30 0.13 

 
 

Rum Mantelarea Ṁu Ṁu · cpl ṀT ṀT · cpl P 
Sovrum 3 32.9 0.00095 0.95 0.0154 15.5 1136 

Kök 57.5 0.00166 1.67 - - 738 
Förråd 18.6 0.00054 0.54 - - 204 
Badrum 9.78 0.00028 0.28 - - 106 

Vardagsrum 53.7 0.00155 1.56 0.0345 34.8 2357 
Hall 15.3 0.00044 0.44 - - 123 

 
 
Effektbehov för rummen på den nedre våningen 
Till skillnad från beräkningarna av effektbehoven på den övre våningen kommer nu behövas ta hänsyn till det 
faktum att markytan varierar längs hela undervåningen och att det därför blir olika Um-värden för väggen beroende 
på om man räknar över eller under marken. Temperaturen utanför huset skiljer sig också beroende på var på väggen 
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man räknar, därav multipliceras dT i ett tidigare skede än i beräkningen för den övre våningen. I övrigt är det samma 
beräkningsprinciper som för den övre våningen. 
 
Rum Agolv Avägg(över) Avägg(under) Afönster Adörr ΣUA · dT 
Sovrum 1 15.9 16.9 0.67 2.40 - 306 
Sovrum 2 14.4 16.8 0.00 2.40 - 300 

Allrum 26.9 10.8 12.9 2.40 - 309 
RWC 5.80 0.06 4.75 - - 24.9 

Tvättstuga 18.2 1.02 20.5 - - 56.3 
Hall 1 17.6 2.39 - - 2.30 136 

 
 

Rum Lhörn(över) Lhörn(under) Lvägg-platta Lfönster Ldörr Lmellanbjälklag Ψ · L · dT 
Sovrum 1 2.50 - 7.68 8.80 - 7.68 48.8 
Sovrum 2 2.50 - 7.68 8.80 - 7.68 47.0 

Allrum 1.29 1.21 8.12 6.30 - 8.12 36.4 
RWC - - 1.92 - - 1.92 6.17 

Tvättstuga - 2.50 8.60 - - 8.60 24.5 
Hall 1 - - 2.11 - 6.42 2.11 15.2 

 
 

Rum Mantelarea 
(över) 

Mantelarea 
(under) 

Ṁu (över) Ṁu 
(under) 

Ṁu · cpl 
(över) 

Ṁu · cpl 
(under) 

Ṁu · cpl · 
dT 

Sovrum 1 19.3 16.5 0.00056 0.00048 0.56 0.48 36.6 
Sovrum 2 19.2 14.4 0.00056 0.00042 0.56 0.42 35.0 

Allrum 13.2 39.8 0.00038 0.00115 0.38 1.15 45.1 
RWC 0.06 10.6 0.00000 0.00030 0.00 0.31 7.54 

Tvättstuga 1.02 38.7 0.00003 0.00111 0.03 1.12 28.7 
Hall 1 4.69 17.6 0.00014 0.00051 0.14 0.51 18.5 

 
 

Rum ṀT ṀT · cpl ṀT · cpl · dT P 
Sovrum 1 0.01 11.5 512 904 
Sovrum 2 0.01 10.9 486 868 

Allrum 0.04 36.2 1610 2003 
RWC - - - 38.6 

Tvättstuga - - - 110 
Hall 1 - - - 170 
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Rummens slutliga effektbehov 
 

Rum Effektbehov [W] 
Allrum 2003 
Badrum 106 
Förråd 204 
Hall 1 170 
Hall 2 123 
Kök 738 
RWC 39 

Sovrum 1 904 
Sovrum 2 868 
Sovrum 3 1137 
Tvättstuga 110 

Vardagsrum 2357 
 
Totalt effektbehov 
Det totala effektbehovet för hela huset är summan av alla enskilda rummens effektbehov: 
 
𝛴 𝑃 =  𝛴 𝑃𝑟𝑢𝑚 = 8756 𝑊 =  8,756 𝑘𝑊 
 
Värmepumpen har en värmefaktor på 2,7 vilket ger ett effektbehov på: 
 
8,756

2,7
= 3,2430 𝑘𝑊 ≈ 3,24 𝑘𝑊 
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Bilaga G - Ventilationssystem 
 
Luftflöde 
Frånluft     
     
Utrymme Area (m2)  Frånluftsflöde (l/s)  
Kök 29.0  10.0  
Pentry (Allrum)   15.0  
Badrum (med öppninsbart 
fönster) 

5.00  10.0  

Förråd (städrum) 5.30  15.9  
Tvättstuga 18.2  23.2  
RWC 5.80  16.0  
     
  summa: 90.1 l/s 
     
Tilluft     
     
Utrymme Area (m2)  Tillluftsflöde (l/s)  
Sovrum 1 15.8  9.53  
Sovrum 2 14.4  9.04  
Sovrum 3 13.7  12.8  
Vardagsrum1 23.4  8.19  
Allrum 26.9  9.42  
     
  summa: 49.0 l/s 
 
Överluft   
   
Utrymme Överluftsflöde (l/s) 
Hall 1 18.6 l/s 
Hall 2 21.0 l/s 
 
Luftdistribution Totalflöde  
Tilluft 49.0 l/s 
Frånluft 90.1 l/s 
   
Differensen 41.1 l/s 
 
Luftflödena balanseras så att tilluftsflödet är lika stort som frånluftsflödet. Därmed ökas tilluftsflödet i 
vardagsrummet och allrummet. Se tabell nedan. 
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    Korrigerad  Totalt Totalt 
Utrymme Area Frånluftsflöde Tilluftsflöde Tilluftsflöde  Tilluftsflöde Frånluftsflöde 
        
Kök 29.0 10.0     10.0 
Pentry (Allrum) - 15.0     15.0 
Badrum (med 
öppninsbart fönster) 

5.00 10.0     10.0 

Förråd (städrum) 5.30 15.9     15.9 
Tvättstuga 18.2 23.2     23.2 
RWC 5.80 16.0     16.0 
Sovrum 1 15.8  9.53   9.53  
Sovrum 2 14.4  9.04   9.04  
Sovrum 3 13.7  12.8   12.8  
Vardagsrum1 23.4  8.19 20.6  28.8  
Allrum 26.9  9.42 20.6  30.0  
        
     Summa: 90.1 90.1 
 
Tryckfall 
 
 

 
 
 
 
  

Sträcka från don till frånluftsmodulen
Tot. tryckfall (Pa) Korrigering (Pa) Tot. tryckfall efter korrigering (Pa) Åtgärd

Sträcka
A11+B11+B12+C1 70,69 46,94 117,63 Spjäll stryper 46,94 Pa
A21+B11+B12+C1 82,49 35,14 117,63 Spjäll stryper 35,14 Pa
A31+B21+C1 117,63 117,63
A12+B12+B22+C1 35,65 81,98 117,63 Spjäll stryper 81,97 Pa
A22+B12+B22+C1 31,43 86,20 117,63 Spjäll stryper 86,20 Pa
A32+B12+B22+C1 64,28 53,35 117,63 Spjäll stryper 53,35 Pa
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Bilaga H - Spårgasmätning 
 
𝐾−𝐾𝐽
𝐾0−𝐾𝐽

= 𝑒−𝑛∗𝑡  
 
Luftflödet,  𝑉�̇� = 90,1 𝑙/𝑠 → 324,36 𝑚

3
ℎ�  

Husets volym, 𝑉 = 200,82 ∗ 3 = 602,46 𝑚3 

𝑛 = 𝑉𝑙̇

𝑉
= 324,36

602,46
≈ 0,54 𝑜𝑚𝑠 ℎ�  

 
Förorenar luften med 500 ppm och förutsätter då att den omgivande luften inte innehåller något av detta ämne.  
𝐾𝐽 = 0  
𝐾0 = 500 𝑝𝑝𝑚  
 
Vid tiden 𝑡1 = 0,5 ℎ blir koncentrationen i huset 
𝐾𝑡1 = �𝐾0 − 𝐾𝐽� ∗ 𝑒−𝑛∗𝑡1 + 𝐾𝐽  
 = (500 − 0) ∗ 𝑒−0,54∗0,5 + 0 ≈ 382 𝑝𝑝𝑚 
 
vid tiden 𝑡2 = 1 ℎ blir koncentrationen i huset 
𝐾𝑡2 = �𝐾0 − 𝐾𝐽� ∗ 𝑒−𝑛∗𝑡2 + 𝐾𝐽  
 = (500 − 0) ∗ 𝑒−0,54∗1 + 0 ≈ 292 𝑝𝑝𝑚  
 
vid tiden 𝑡3 = 2 ℎ blir koncentrationen i huset 
𝐾𝑡3 = �𝐾0 − 𝐾𝐽� ∗ 𝑒−𝑛∗𝑡3 + 𝐾𝐽  
 = (500 − 0) ∗ 𝑒−0,54∗2 + 0 ≈ 170 𝑝𝑝𝑚 
 
Ifall 𝑛 halveras så blir koncentrationen av spårgas vid samtliga tidpunkter vara: 
𝑛2 = 0,5 ∗ 𝑛  
= 0,5 ∗ 0,54 ≈ 0,27  
𝐾𝑡1 = �𝐾0 − 𝐾𝐽� ∗ 𝑒−𝑛2∗𝑡1 + 𝐾𝐽  
 = (500 − 0) ∗ 𝑒−0,27∗0,5 + 0 ≈ 437 𝑝𝑝𝑚 
𝐾𝑡2 = �𝐾0 − 𝐾𝐽� ∗ 𝑒−𝑛2∗𝑡2 + 𝐾𝐽  
 = (500 − 0) ∗ 𝑒−0,27∗1 + 0 ≈ 382 𝑝𝑝𝑚 
𝐾𝑡3 = �𝐾0 − 𝐾𝐽� ∗ 𝑒−𝑛2∗𝑡2 + 𝐾𝐽  
 = (500 − 0) ∗ 𝑒−0,27∗2 + 0 ≈292 𝑝𝑝𝑚 
 
Det kan alltså konstateras att det uppnås samma koncentration av spårgasen efter en halvtimma med 
luftomsättningen, 𝑛, som det gör efter en timma med luftomsättningen, 𝑛2. 
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Bilaga I - Värmesystem 
 
Val av radiatorer 
Samtliga radiatorer är Purmo Kompaktradiatorer. 
 
Radiator Rum Namn Djup [mm] Bredd [mm] Höjd [mm] Effekt [W] 

1 RWC C11-3004 91 400 300 109 
2 Allrum C22-6012 127 1200 600 1023 
3 Allrum C11-6020 91 2000 600 1027 
4 Sovrum 2 C11-6009 91 900 600 462 
5 Sovrum 2 C11-6009 91 900 600 462 
6 Tvättstuga C11-3004 91 400 300 109 
7 Sovrum 1 C11-6009 91 900 600 462 
8 Sovrum 1 C11-6010 91 900 600 462 
9 Hall 1 C22-3004 127 400 300 185 
10 Förråd C11-6004 91 400 600 205 
11 Badrum C11-3004 91 400 300 109 
12 Sovrum 3 C22-6014 127 1400 600 1194 
13 Kök C11-3018 91 1800 300 492 
14 Kök C11-3009 91 900 300 246 
15 Vardagsrum C22-6008 127 800 600 682 
16 Vardagsrum C22-6008 127 800 600 682 
17 Vardagsrum C11-6020 91 2000 600 1027 

 
Dimensionering av radiatorrör 
Varje radiatorrör  
Flödet i varje radiatorrör beräknas med hjälp av formeln: 
 

𝑞 =
𝑃𝜌𝑤

4200 𝛥𝑇
 

 
 
Radiatorrör Radiator q 

[kg/s] 
Ytterdiameter 

[mm] 
Hastighet 

[m/s] 
Tryckfall 
[Pa/m] 

Längd 
[m] 

Tryckfall 
[Pa] 

VS1 Rwc 0.00260 12 0.03 3 1.00 3.00 
VS2 Allrum 0.0244 15 0.19 50 1.20 60.00 
VS3 Allrum 0.0244 15 0.19 50 1.20 60.00 
VS4 Sovrum 2 0.0110 12 0.14 40 1.20 48.00 
VS5 Sovrum 2 0.0110 12 0.14 40 6.65 266.00 
VS6 Tvättstuga 0.00260 12 0.03 3 0.60 1.80 
VS7 Sovrum 1 0.0110 12 0.14 40 1.20 48.00 
VS8 Sovrum 1 0.0110 12 0.14 40 1.20 48.00 
VS9 Hall 0.00441 12 0.06 9 9.11 81.95 
VS10 Förråd 0.00488 12 0.06 10 1.20 12.00 
VS11 Badrum 0.00260 12 0.03 3 0.60 1.80 
VS12 Sovrum 3 0.0284 15 0.22 63 9.86 621.31 
VS13 Kök 0.0117 12 0.16 50 0.60 30.00 
VS14 Kök 0.00586 12 0.07 14 0.60 8.40 
VS15 Vardagsrum 0.0162 12 0.02 78 1.20 93.60 
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VS16 Vardagsrum 0.0162 12 0.02 78 1.20 93.60 
VS17 Vardagsrum 0.0245 15 0.18 50 5.83 291.30 

VS18 1:17 0.213 28 0.42 85 0.11 9.69 
VS19 1:5 0.0734 22 0.25 48 10.15 487.01 
VS20 2:5 0.0708 22 0.24 45 4.21 189.54 
VS21 3:5 0.0465 22 0.15 21 7.89 165.73 
VS22 4+5 0.0220 15 0.17 40 6.31 252.56 
VS23 6:17 0.139 28 0.28 42 2.69 112.81 
VS24 6:9 0.0290 15 0.23 68 5.00 340.00 
VS25 7:9 0.02641 15 0.20 52 7.29 379.18 
VS26 8+9 0.0154 12 0.19 70 4.93 345.24 
VS27 10:17 0.110 22 0.36 93 8.00 744.00 
VS28 10:12 0.0359 15 0.28 93 5.86 544.98 
VS29 11+12 0.0310 15 0.24 73 3.85 280.76 
VS30 13:17 0.0745 22 0.25 48 11.24 539.71 
VS31 14:17 0.0628 22 0.22 37 4.98 184.33 
VS32 15:17 0.0569 22 0.19 30 8.18 245.40 
VS33 16+17 0.0407 22 0.14 18 4.44 79.92 

 
Tryckfall i radiatorrör 
Tryckfall beräknas för radiatorrör till den radiator som befinner sig längst bort i systemet, det vill säga radiator 17 i 
vardagsrummet på den övre våningen. Tryckfallen från radiatorrören mellan pumpen och radiator 17 summeras 
enligt tabellen nedan. 
 
Radiatorrör Tryckfall [Pa] 

VS18 9.69 
VS23 113 
VS27 744 
VS30 540 
VS31 184 
VS32 245 
VS33 79.9 
Vs17 291 

Σ = 2207 

 
Tryckfall på grund av höjdskillnad då ∆ℎ = 3 meter: 
 
𝜌𝑤𝑔∆ℎ = 1000 ∙ 9,82 ∙ 3 = 29460 𝑃𝑎 
 
Totalt tryckfall = tryckfall i rören + tryckfall på grund av höjdskillnad 
 
Totalt tryckfall = 2207 + 29460 = 31667 𝑃𝑎 ≈ 31,7 𝑘𝑃𝑎 
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Bilaga J - Tappvatten 
 

 
 

 
 

 
 

Tappkallvatten
Tappställe Namn Normflöde (l/s) Sannolikt flöde (l/s) Ledningstyp Dimension (mm) Tryckfall (kPa/m) Hastighet (m/s)
Vattenklosett 1 KV3 0.1 0.1 Koppling 15*2.5 1.9 1.3
Tvättställ 1 KV4 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Dusch KV5 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Diskbänk 1 KV6 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Tvättmaskin KV7 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Diskbänk 2 KV8 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Diskmaskin KV9 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Vattenklosett 2 KV10 0.1 0.1 Koppling 15*2.5 1.9 1.3
Tvättställ 3 KV11 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Tvättställ 2 KV12 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Badkar KV13 0.3 0.3 Koppling 22*3.0 1.4 1.5

Samling KV KV2 2.1 0.6 Samling 32*4.4 0.8 1.5

Tappvarmvatten
Tappställe Namn Normflöde (l/s) Sannolikt flöde (l/s) Ledningstyp Dimension (mm) Tryckfall (kPa/m) Hastighet (m/s)
Tvättställ 1 VV2 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Dusch VV3 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Diskbänk 1 VV4 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Diskbänk 2 VV5 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Tvättställ 3 VV6 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Tvättställ 2 VV7 0.2 0.2 Koppling 18*2.5 1.9 1.5
Badkar VV8 0.3 0.3 Koppling 22*3.0 1.4 1.5

Samling VV VV2 1.5 0.6 Samling 32*4.4 0.7 1.3

Inlopp KV+VV V1 3.6 0.7 Servis 32*2,9 1.7 1.5
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Tryckfallsberäkning Tappvatten
Avstånd hus till tomtgräns 48.0 m
Tryckfall (Pa/m) 1700.0 Pa/m
Tryckfall servis (Pa) = 48*1700 = 81600.0 Pa

Avstånd BVP till fördelare 3.0 m
Tryckfall KV 800.0 Pa/m
Tryckfall VV 700.0 Pa/m
Tryckfall max = 3*800 = 2400.0 Pa

Totalt tryck i servisledning 550000.0 Pa

Ledning tappställe längst bort i systemet Diskmaskin
Avstånd fördelare till tappställe 7.0 m
Tryckfall KV 1400.0 Pa/m
Tryckfall = 7*1900 = 9800.0 Pa

Plushöjd anslutning 29.0 m
Nivå ledning 35.0 m
Höjdskillnad = 35-29 = 6.0 m
Tryck höjdskillnad = rå*g*h = 1000*9.82*6 = 58920.0 Pa

Arbetstryck 100000.0 Pa
Strypning = 550000-81600-2400-13300-58920-100000= 297280.0 Pa

Ledning tappställe närmast i systemet Dusch
Avstånd fördelare till tappställe 0.2 m
Tryckfall KV 1900.0 Pa/m
Tryckfall = 0.2*1900 = 380.0 Pa

Plushöjd anslutning 29.0 m
Nivå ledning 34.0 m
Höjdskillnad = 34-29 = 5.0 m
Tryck höjdskillnad = rå*g*h = 1000*9.82*5 = 49100.0 Pa

Arbetstryck 250000.0 Pa
Strypning = 550000-81600-2400-380-49100-250000 = 166520.0 Pa
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Bilaga K - Avloppssystem 
 

Avloppssystem        
Avlopp Namn Normflöde 

(l/s) 
Sannolik

t flöde 
(l/s) 

Ledningsty
p 

Längd 
(m) 

Dimensio
n (mm) 

Lutnin
g (%) 

        
Badkar/golvbrunn S1 1.5 1.5 Anslutning 1.3 75.0  

Diskbänk 1 S2 0.6 0.6 Anslutning 1.2 40.0  
Diskbänk 2 S3 0.6 0.6 Anslutning - 40.0  
Diskmaskin S4 0.6 0.6 Anslutning 0.4 40.0  

Dusch/golvbrunn S5 1.5 1.5 Anslutning 2.1 75.0  
Tvättmaskin-
golvbrunn1 

S6 1.5 1.5 Anslutning 0.4 75.0  

Golvbrunn 1 S7 1.5 1.5 Anslutning 2.3 75.0  
Tvättställ 1 S8 0.3 0.3 Anslutning 1.3 32.0  
Tvättställ 2 S9 0.3 0.3 Anslutning 0.7 32.0  
Tvättställ 3 S10 0.3 0.3 Anslutning - 32.0  

Vattenklosett 1 S11 1.8 1.8 Anslutning 1.7 110.0  
Vattenklosett 2 S12 1.8 1.8 Anslutning 1.7 110.0  

        
S3+S4 S13 1.2  Samling 5.7 50.0 1.5 
S9+S10 S14 0.6  Samling 1.8 50.0 1.9 
S1+S14 S15 2.1  Samling 0.8 75.0 1.1 
S12+S15 S16 3.9  Samling 0.1 110.0 0.8 
S8+S11 S17 2.1  Samling 0.3 110.0 1.1 
S6+S17 S18 3.6  Samling 0.3 110.0 0.8 

        
Luftad ledning 

(S13+S16) 
S19 5.1 1.8 Samling 2.0 110.0 1.2 

        
Luftad ledning 

(S19+ 
S20 11.7 2.1 Samling 1.0 110.0 1.2 

        
Utgående servisledning 

(S19+S2) 
S21 5.7 2.2 Servis 43.0 110.0 1.2 
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Bilaga L - Kostnadskalkyl 
 
Byggnadsdel Pris [kr] Antal/Längd/Area Kostnad [kr] Källa 
Grundläggning     
Schakt  - 12 m 263 036.4 Sektionsfakta 
Asfalt - 114 m2 42 636 Sektionsfakta 
Marksten - 65 m2 48 763 Sektionsfakta 
Mur - 4 m 12 016.56 Sektionsfakta 
Kantbalk - 44 m 44 209.88 Sektionsfakta 
Platta - 120 m2 210 030 Sektionsfakta 
Väggar     
Yttervägg nedervåning 
ovan mark 

- 56,1 m2 163 772.17 Sektionsfakta 

Yttervägg nedervåning 
under mark 

- 767 st 175 050.986 XLbygg och 
Sektionsfakta 

Yttervägg övervåning - 132 m2 288 416 Sektionsfakta 
och Byggmax 

Bärande väggar - 49,6 m2 63 343 Sektionsfakta 
Innervägg ej bärande - 94 m2 62 577.7 Sektionsfakta 
Bjälklag     
Mellanbjälklag - 107,16 m2 112361 Sektionsfakta 
Vindsbjälklag - 107,16 m2 82 808 Sektionsfakta 

och Beijers 
Altanbjälklag - 13,5 m2 22 921.4 Sektionsfakta 
Trappor och räcken     
Trappa inomhus 28 241.12 1st 28 241.12 Sektionsfakta 
Trappa utomhus 1 932.24 5 st 9 661.2 Sektionsfakta 
Räcke av glas - 15 m 46 433.7 Sektionsfakta 
Tak     
Yttertak - 120 m2 103 873 Sektionsfakta 
Målning      
Fasadmålning - 132 m2 13 068 Sektionsfakta 
Inomhusmålning - 143,6 m2 6 634.32 Sektionsfakta 
Golv     
Invändigt golv - 214,32 m2 270 349 Sektionsfakta 
Fönster     
Fönster - 17 st 155 413 Sektionsfakta 
Dörrar     
Altandörr 9 332.98 1 st 9 332.98 Sektionsfakta 
Ytterdörr 9 234.26 1 st 9 234.26 Sektionsfakta 
Dörr inomhus 9 837.38 6 st 59 024.3 Sektionsfakta 
Inredning     
Pentryinredning 20 810.33 1 st 20 810.33 Sektionsfakta 
Köksinredning 39 132.91 1 st 39 132.91 Sektionsfakta 
RWC - utrustning 8 496.78 1 st 8 496.78 Sektionsfakta 
Badrum - utrustning 6 592.67 1 st 6 592.67 Sektionsfakta 
Tvättstuga inredning 25 212.77 1 st 25 212.77 Sektionsfakta 
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WC 3 644.38 2 st 7 288.76 Sektionsfakta 
Tvättställ 3 320.34 3 st 9 961.02 Sektionsfakta 
Badkar 5 975.98 1 st 5 975.98 Sektionsfakta 
Dusch 3 297.46 1 st 3 297.46 Sektionsfakta 
Värmesystem     
Radiatorer - 17 st 10 312.2 Rinkaby Rör 
Värmepump 144 465.7 1 st 14 4465.68 Nibe 
Radiatorledningar - - 67 718.33 Sektionsfakta 
Ventilationssystem     
Frånluftsmodul 14250 1 st 14250 Nibe 
Ventilationskanaler - - 16 444.21 Sektionsfakta 
Frånluftsdon 1 085.36 6 st 6 512.16 Sektionsfakta 
Spjäll - - 2 903.8 Sektionsfakta 
Ljuddämpare 578.76 2 st 1 157.52 Sektionsfakta 
Övriga tillbehör ventilation - - 11 699.88 Sektionsfakta 
Sanitet     
Fördelarskåp 3420 1 st 3420 Rinkaby Rör 
Tappvattenledningar - - 5 951.09 VVS On Net 
Avloppsledningar - - 47 332.82 Sektionsfakta 
     

   Σ = 2 762 143.35  
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