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Sammanfattning 
 
 
Denna artikel är en del av ett kandidatexamensarbete inom civilingenjörsprogrammet med inriktning 
Samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan. I artikeln undersöks de två trämodifieringsmetoderna 
värmebehandling och furfurylering. Syftet är att undersöka varför dessa modifieringsmetoder ännu inte klarat av att 
på allvar konkurrera med konventionell tryckimpregnering. Hur furfurylering och värmebehandling går till, 
miljöeffekter eller andra hinder för användningen av metoderna utreds. Målet är att bedöma möjligheterna för 
modifieringsmetoderna att öka sina marknadsandelar i framtiden. Slutsatsen är att båda metoderna helt klart är 
miljövänligare än konventionell tryckimpregnering och att de inom de flesta områden ger en tillräcklig ökning av 
beständigheten för att kunna konkurrera med denna. En nackdel med både furfurylering och värmebehandling är att 
de ger träet sämre slagseghet och att värmebehandlat trä inte lämpar sig för bärande konstruktioner. De hinder som 
hittills hållit tillbaka användningen är framförallt ett högre pris och det faktum att de båda produkterna inte finns lika 
tillgängliga på marknaden som konventionellt tryckimpregnerat virke. Det finns stora möjligheter för metoderna att 
öka sina marknadsandelar i framtiden om större fokus läggs på livscykelperspektivet samtidigt som kunskapen om 
materialen ökar i branschen.  

 

Abstract 
 
This article is one part of a bachelor's essay within the Civil Engineering program at the Royal Institute of 
Technology. Two wood modification methods, furfurylation and thermal modification of wood, are studied in this 
article.  The purpose is to examine why these modification methods still have not managed to compete with the 
conventional pressure treatment. How furfurylation and heat treatment is done, environmental impacts or other 
obstacles using the methods are investigated. The goal is to assess the possibilities for these modifying methods to 
increase their market share in the future. The conclusion is that both methods are clearly more environmentally 
friendly than conventional pressure treatment.  In most areas they are able to provide a necessary increase of the 
resistance in order to compete with pressure treatment. A disadvantage of both furfurylation and heat treatment of 
wood is that they cause poorer impact strength. In addition, heat-treated wood is not suitable for load-bearing 
structures .The obstacles that so far have held back the use of these methods are primarily a higher price and the fact 
that the two products are not as available in the market as conventional pressure-treated lumber. There are great 
opportunities for the methods to increase their market share in the future if more focus can be on life-cycle thinking 
at the same time as the knowledge of the materials in the industry growths. 
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1. Bakgrund 
 
Behovet av att behandla trä genom impregnering med träskyddsmedel har funnits länge i Sverige. Från början var det 
framförallt ledningsstolpar och järnvägssliprar som behandlades för att öka deras beständighet mot t.ex. röta. I 
Sverige har träskyddsbehandling i industriell skala funnits sen mitten av 1800-talet (Länsstyrelsen, 2014). Under 1900-
talet var kreosot och krom-koppar-arsenik-medel (CCA) de två totalt marknadsledande träskyddsmedlen. 

1.1 Miljöfarliga impregneringsmedel – Kreosot och CCA 
 
Kreosot är ett träskyddsmedel som framställs genom torrdestillation av stenkol. Det har används under mycket lång 
tid, redan från 1800-talet. Kreosot är klassificerat som cancerframkallande och innehåller ett flertal substanser med 
hälsofarliga egenskaper. Användningen av kreosot är begränsad och får bara användas av yrkesmän med utbildning 
(Kemikalieinspektionen, 2012). 
 
På grund av att importen av kreosot förhindrades under andra världskriget utvecklades träskyddsmedlet CCA. CCA-
medlet innehåller kopparoxid, kromoxid och arsenikoxid. Användningen av CCA-impregnerat virke var fram till 
2004 mycket vanlig i Sverige. Eftersom arsenik är mycket giftigt infördes 2004 en begränsning i användandet genom 
att det enbart fick användas i yrkesmässigt bruk med professionell hantering, i mark och vattenmiljöer. (Johansson, 
2008). Sedan 2007 är det helt förbjudet att använda krom och arsenik i impregnerat virke (Avfall Sverige, 2012).  

 
Effekterna av begränsningen och senare förbudet mot CCA är mycket stora. År 2001 var träimpregneringsmedel det 
överlägset största användningsområdet av arsenik i Sverige medan år 2007 var användningen nere på 0 % 
(Kemikalieinspektionen, 2011). Detta illustreras i Figur 1 nedan. 

 

 

1.2 Marknaden idag 
 

Efter förbudet och restriktionerna mot CCA-vätskor och kreosot har vattenlösliga träskyddssmedel som framförallt 
innehåller kopparsalter tagit över marknaden. Dessa är idag helt dominerande. 2012 producerades enligt Svenska 
Träskyddsföreningen totalt 1 255 400 m3 trä som impregnerats med vattenlösliga impregneringsmedel. Samma siffra 
var 15 800 m3 för trä som impregnerats med oljelösliga impregneringsmedel och 52 300 m3 för kreosotimpregnerat 
virke. 91 % av all tillverkning av impregnerat virke var sågat och hyvlat virke (Svenska Träskyddsföreningen, 2012).  
 
Även om de kopparbaserade vattenlösliga impregneringsmedlen är betydligt mer miljövänliga alternativ än kreosot 
och CCA har de ändå en negativ inverkan på miljön. Koppar är nämligen bioackumulerande och giftig för 
vattenlevande djur och växter (Jildestedt, 2007). Det finns därmed en stor anledning och drivkraft att finna alternativ 
till trä impregnerat med kopparsalter. Detta understryker Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter 
och biotekniska organismer KIFS 2008:2, ”Den som använder träskyddsbehandlat virke ska noga överväga behovet 
samt vid konstruktion och virkesval se till att användningen leder till så liten belastning på hälsa och miljö som 
möjligt”. 
 
 
 
 
 

Figur 1.  Användningsområden för arsenik år 2001samt 2007.  Vänster cirkeldiagram visar 
fördelningen år 2001, höger cirkeldiagram visar fördelningen år 2007 (Kemikalieinspektionen, 2011). 



3 
 

2. Frågeställning och metod 
 
Ett flertal metoder för modifiering av trä har utvecklats under senare år och även introducerats på 
byggnadsmaterialsmarknaden. Drivkraften är att marknaden efterfrågar miljövänligare alternativ till konventionellt 
tryckimpregnerat trä. Vi har i detta arbete valt att undersöka trämodifiering baserat på värmebehandling och 
furfurylering. Syftet är att undersöka varför dessa modifieringsmetoder ännu inte klarat av att på allvar konkurrera 
med konventionell tryckimpregnering. Vad innebär värmebehandling och furfurylering av trä, hur ser 
modifieringsprocessen ut samt finns det några miljöeffekter eller andra hinder för användning av dessa 
modifieringsmetoder är frågor vi vill besvara. Målet är att bedöma möjligheterna för modifieringsmetoderna att öka 
sina marknadsandelar i framtiden och därmed bidra till en minskad användning av toxiska ämnen i den byggda 
miljön.  
 
För att avgränsa oss kommer vi i denna artikel att fokusera på värmebehandling enligt ThermoWood®-processen 
och furfurylering enligt så kallad Kebony-process. Artikeln är avgränsad till att främst omfatta en litteraturstudie. 

3. Värmebehandling 
 
Fortsättningsvis benämns värmebehandlat trä VBT. 

3.1 Vad är värmebehandling? 
 
Värmebehandling av trä är inte en ny modifieringsmetod utan har funnits sedan lång tid tillbaka. Genom att 
värmebehandla trä över öppen låga kunde beständigheten hos träet förbättras genom att det förkolnas. (Sundqvist, 
2003). Nutidens värmebehandling är en betydligt mildare variant där träet inte förkolnas. Istället bryts delar av träets 
komponenter ner under en kontrollerad syrefri process, så kallad pyrolys, som även förhindrar antändning (Finnish 
ThermoWood Association, 2014). Vid upphettning över ca 100-120 °C börjar vissa av träets komponenter, så kallade 
vedpolymerer, att brytas ned. Framför allt är det träets hemicellulosa-komponenter som bryts ned vilket också anses 
vara orsaken till den minskade fuktkänsligheten hos värmebehandlat trä (Morén 2010). Vid högre temperaturer bryts 
även cellulosan, samt lignin ner. Även träets så kallade extraktivämnen påverkas av värmebehandlingen, antingen så 
bryts de ned till nya komponenter eller så förångas de och avlägsnas från träytan (Morén 2010). Anledningen till att 
värmebehandlat trä under tidigare delar av 1900-talet inte producerades för kommersiell användning är att 
nötningsbeständigheten och slagsegheten var för dålig med dåvarande processer (Stamm, 1964). 

 
Under de senaste årtiondena har ett flertal effektivare processer för kommersiell tillverkning av VBT utvecklats, 
särskilt i Tyskland, Holland, Frankrike och Finland (Sundqvist, 2003). I Tabell 1 nedan beskrivs de olika processerna 
kortfattat.  
 

 
Tabell 1. Olika värmebehandlingsprocesser (Sundqvist, 2003). 
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3.2 Modifieringsprocessen 
 
Som nämnts ovan finns flera olika sätt att producera VBT på. Processerna för att värmebehandla trä skiljer sig lite åt 
och vidare kommer fokus läggas på VBT enligt ThermoWood®. ThermoWood® är en process som utvecklats och 
patenterats av Finnish ThermoWood Association, FTWA. Enligt denna process värmebehandlas träet genom 
upphettning med ånga. Värmebehandling har testats på många olika träslag. Barrträ är lite enklare att modifiera pga 
att det har lägre densitet och högre permeabilitet än lövträ (Sundqvist, 2003).  Processen sker i tre faser (Finnish 
ThermoWood Association, 2014). De tre faserna illustreras i Figur 2. 
 
Fas 1: Temperaturhöjning och torkning 
I en brännugn höjs temperaturen snabbt upp till 100°C via värme och ånga. Temperaturen i träet stiger och efter att 
100°C nåtts höjs temperaturen kontinuerligt till 130°C och en torkningsprocess börjar. Fukt tillförs via ånga för att 
förhindra sprickbildning, skydda träet mot att fatta eld och underlätta kemiska förändringar i träet. Både otorkat 
(grönt) eller förtorkat råmaterial kan användas. I slutet av denna fas är träets fuktkvot reducerad till nästan 0 %. 
 
Fas 2: Intensiv värmebehandling 
Under denna fas höjs temperaturen ytterligare och luften samt träet når 185 – 225 °C. Högsta temperatur bestäms 
utefter önskat användningsområde för träet. Thermo-D och Thermo-S är två produktklasser av ThermoWood® som 
kräver olika maximala temperaturer. När den högsta temperaturen för respektive produktklass är nådd hålls den 
konstant i ungefär 2-3 timmar. Även här är fukttillförseln viktig då den förhindrar antändning och sprickor samt 
underlättar pyrolysen av träet.  
 
Fas 3: Kylning och fuktkonditionering 
Temperaturen minskas i denna fas med hjälp av vatten som sprutas över träet. Träet återfuktas och konditioneras för 
att återfå en fuktkvot på över 4 %.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figur 2. Processen för värmebehandling av trä enligt ThermoWood® (Finnish 
ThermoWood Association, 2014). 
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3.3 Egenskaper efter värmebehandling 
 
Färgförändring: Trä som värmebehandlas får en brunaktig färg som efter användning utomhus övergår i en 
gråaktigare ton. Anledningen är, enkelt uttryckt, att under upphettningen karamelliseras vissa av träets vedpolymerer 
(polymeriserade sockerarter) såsom hemicellulosa i träet till en brunare färg. Ökad temperatur under 
modifieringsprocessen ger mörkare färg (Forsman, 2008). Färgskillnaderna mellan obehandlat trä, värmebehandlat 
trä och grånat värmebehandlat trä illustreras i Figur 3. 
 

 
 

 
 
Dimensionsstabilitet: Trä som material är inte dimensionsstabilt i miljöer där den relativa fuktigheten i luften 
ändras. VBT får dock en betydligt högre dimensionsstabilitet än obehandlat trä då det sväller upp till 60 % mindre 
efter värmebehandling. Figur 4 visar förhållandet mellan relativ fuktighet och fuktkvot i obehandlat respektive VBT 
efter viss behandlingstid och behandlingstemperatur. Röd kurva är ett referensprov av obehandlat trä (Finnish 
ThermoWood Association, 2003).  

 

 
Figur 4. Förhållandet mellan relativ fuktighet och fuktkvot i obehandlat respektive VBT. Blå kurva visar ett prov som värms upp till 
220 ºC och hålls där konstant i 1 timme. Lila kurva visar ett prov som värms upp till 225 ºC och hålls där konstant i 2 timmar. Grön 
kurva visar ett prov som värms upp till 220 ºC och hålls där konstant i 3 timmar (Finnish ThermoWood Association, 2003).  

 
Beständighet: VBT kan inte klassificeras gällande beständighet enligt befintliga NTR-standarder, då NTR används 
för tryckimpregnerat virke. Beständigheten för trä behandlat med ThermoWood® är däremot klassad enligt EN113. 
EN113 är en europeisk standard för att bestämma den förebyggande skyddseffekten hos träskyddsmedel mot 
rötsvampar (Swedish Standards Institute). För Thermo-S, klassificerat enligt ThermoWood®, prioriteras utseende 
och stabilitet. För Thermo-D prioriteras utseende och dimensionsstabilitet. Thermo-S är klassat som en 3:a = 
måttligt beständig medan Thermo-D är klassat som en 2:a = beständigt (Finnish ThermoWood Association, 2003). 
 
 
 
 

 
 

Figur 3. Färgförändringen hos värmebehandlat trä (Heatwood), (Moelven). 
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Mekaniska egenskaper: Vid mildare värmebehandling bryts framför allt träets hemicellulosa ned och vid högre 
temperaturer bryts även träets cellulosa och lignin ned.  Dessa förändringar av träets kemiska struktur minskar bland 
annat dess böjhållfasthet.  Anledningen är att upphettningen minskar styrkan hos bindningarna mellan fibrerna i 
träet. Även slaghållfastheten påverkas negativt. Minskad böjhållfasthet och seghet medför att träet lätt spricker 
(Forsman, 2008). På grund av att de mekaniska egenskaperna försämras hos VBT bör de inte användas i bärande 
konstruktioner (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2009). 
 

3.4 Miljöpåverkan 
 
Värmebehandling av trä är en process där enbart vatten och värme används, vilket gör att modifieringen överlag kan 
ses som miljövänlig (Forsman, 2008). VBT är fritt från tungmetaller och organiska miljögifter och kan därför 
återanvändas, återvinnas eller brännas utan några allvarliga miljöeffekter. Trä som värmebehandlats får även ett 
längre underhållsintervall för exempelvis målning och formstabilitet. Detta gör att virket kan fylla sin funktion under 
en längre tid och därmed även ersätta mindre miljövänliga alternativ, som kräver kontinuerligare underhåll 
(Johansson och Palm, 2010). 
 
Något som måste påpekas som negativt ur miljösynpunkt är att processen för värmebehandling är mycket 
energikrävande. Enligt Finnish Thermo Wood Association krävs 20 % mer energi för att tillverka deras virke jämfört 
med traditionellt tryckimpregnerat virke. Det är därmed viktigt att veta vilken energikälla som används vid 
tillverkning för att kunna avgöra hur miljövänlig tillverkningsprocessen är.  
 

4. Furfurylering 
 

4.1 Kort om furfurylering 
 
Furfurylering är en tryckimpregneringsmetod där en vattenlösning av furfurylalkohol impregneras i träet. 
Produktionen av furfurylerat trä sker i dagsläget i Norge och Litauen. Idag är det norska företaget Kebony den 
främsta tillverkaren (Träguiden) och vi har i denna rapport därför valt att studera furfuryleringen utifrån Kebonys 
produkt och framställningsprocess. 
 
Furfuryleringsprocessen startar med att en vattenlösning av furfurylalkohol tryckimpregneras i träet. Alkoholen 
framställs av biomassa, exempelvis björkflis, majs eller sockerrör. När furfurylalkoholen trängt in ordentligt i cellerna, 
och även svällt träets cellväggar, så hettas träet upp till ca 100°C för att torka och härda. Detta gör att alkoholen 
polymeriseras och därmed stadgas cellväggarna upp av de nybildade och stabila polymererna (Träguiden). 
Furfuryleringsprocessen för Kebony illustreras i Figur 5 nedan. De träslag som främst används vid furfurylering är 
Southern Yellow Pine, Radiata Pine och Scots Pine samt lönn. 

 

 
Figur 5. Furfuryleringsprocessen för Kebony (ZIGER/SNEAD). 
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4.2 Egenskaper efter furfurylering 
 
Träets egenskaper förändras av furfuryleringen och de viktigaste förändringarna tas upp nedan. Egenskaperna gäller 
specifikt för Kebony. 
 
Färgförändring: Träet får till en början en mörkare färg som liknar vissa tropiska 
träslag, men med tiden blir det gråaktigt om det lämnas obehandlat. Detta illustreras 
av Figur 6. Denna färgförändring påverkar dock inte träets egenskaper nämnvärt och 
träet anses därför ha ett lågt underhållsbehov. Det är dock ibland önskvärt att 
ytbehandla träet med vatten- eller oljelöslig färg (Kebony 1). 
 
 
Mekaniska egenskaper: Polymererna som bildats i cellerna stadgar upp träet och 
gör det mer formstabilt och hårt. Hårdheten ökar normalt med mellan 30% och 50% 
(Kebony 1). Den ökade hårdheten medför dock att träet blir sprödare. För att kunna 
skruva i träet utan att det spricker krävs därför förborrning eller borrande skruv. Om 
panel av furfurylerat trä spikas upp bör de spikas med ett avstånd av minst 100-150 
mm från änden av samma skäl (Sundqvist et al, 2013). 
 
Beständighet: Beständigheten mot röta är mycket god då Kebony uppfyller 
hållbarhetsklass 1 enligt Europeiska normen EN 350. Denna klass innebär att 
Kebony är motståndskraftigt mot röta även vid markkontakt. Den goda rötbeständigheten har även visats i empiriska 
försök som gjorts i Simlångsdalen i Sverige (Lande et al, 2004). 
 
För brand så klassificeras Kebony som Euroclass C-s2,d2, vilket är samma som för obehandlat trä. 
Kebony är dessutom beständigt mot syra och lut (Träguiden). 
 
Dimensionsstabilitet: Furfuryleringsprocessen ger träet en lägre jämviktsfukthalt än innan behandlingen. Detta gör 
att krympning och svällning på grund av fuktvariationer minskar med ungefär 50 % (Kebony 1). 
 
 

4.3 Miljöpåverkan 
 
Kebony är svanenmärkt (Svanen) vilket innebär att produkten ligger i framkant miljömässigt i förhållande till övriga 
produkter inom området träimpregnering. För att en produkt ska bli Svanenmärkt krävs att den uppfyller en rad 
olika krav. På hemsidan beskrivs Svanenmärkningen så här: 
“Products carrying the Nordic Ecolabel meet extremely high environmental and often climate requirements. A life-cycle perspective of the 
product is analysed, i.e., the product's impact on the environment from raw material/source to waste. Criteria is also set with regard to 
quality, health aspects and performance/functionality. Each product group has overriding general criteria requirements as well as product-
specific requirements” (Nordic Ecolabel). 
 
De specifika kraven för just impregnerat virke finns i kriteriedokumentet ”Svanenmärkning av Hållbart/beständig 
trävirke - Alternativ till konventionellt impregnerat virke”. Där framgår bland annat att biocider inte får användas vid 
impregnering av virket. Med biocid menas kemiska ämnen som används för bekämpning av insekter, bakterier, 
skadedjur och svampar. Det innefattar även kemikalier som innehåller arsenik, krom, koppar, kreosot, tenn och bor. 
 
Kebony är även en samarbetspartner till The Institute Excellence Centre (IEC), EcoBuild, som drivs av Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (SP) och forskningskoncernen Swerea IVF. Genom ett samarbete mellan EcoBuild, näringsliv och 
universitet skapas en plattform för utveckling och forskning inom träområdet. Målet är att utveckla miljövänligare 
och hållbara trämaterial (EcoBuild). 

  
Kebonys mörka färg till följd av furfuryleringen gör att det liknar de eftertraktade tropiska träslagen. Den snabba 
skövlingen av regnskogen ger upphov till miljöförstöring och klimatpåverkan och därför är det bra med ett 
miljövänligare alternativ. Kebony innehåller till skillnad från de kopparbaserade impregneringsmedlen inga ämnen 
med giftverkan. Detta innebär att det impregnerade träet inte behöver sorteras som farligt avfall när det är förbrukat 
(Kebony 3). 
 
Som framgår enligt ovan är Kebony alltså ett miljövänligt alternativ som inte har någon dokumenterad negativ 
inverkan på miljön. Ur miljösynpunkt är det därför en mycket stark konkurrent till de kopparbaserade 
impregneringsmedlen.   

Figur 6. Färgskillnad mellan 
nybehandlad och åldrad Kebony av furu 
(Kebony 4). 
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5. Sammanfattade egenskapsförändringar 
 
Tidigare nämnda förändringar av egenskaper som värmebehandling och furfurylering medför kan sammanfattas i 
Tabell 2. Tabellen visar egenskaper för modifierad furu jämfört med obehandlat furu (splintved) där + = positiv 
förändring och - = negativ förändring. Fler plus eller minus innebär en större förändring (Träguiden).   
 

Modifieringsmeto
d 
(på furu) 

Dimensions
-stabilitet 

Beständighet Mekaniska egenskaper Färgförändring 

  Biologisk Brand-
beständig 

Skyd
d 
mot 
UV 

Hård
-het 

Böj-
hållfa
sthet 

Seg-
het 

Styvhets-
stabilisering 

Till följd av 
behandling 

  I 
Mark 

Ovan 
mark 

       

Värmebehandling ++ + ++ + - Oförä
ndrad 

-- -- + Mörkfärgning 

“Furfurylering” (låg 
nivå) 

++ ++ ++ +  + + - ++ Mörkfärgning 

“Furfurylering” (hög 
nivå) 

+++ +++ +++ ++  +++ + -- +++ Mörkfärgning 

Tabell 2. Sammanfattande tabell som beskriver hur egenskaperna hos träet förändras efter furfurylering och värmebehandling 
(Träguiden). 

6. Diskussion 
 
Varför har då inte furfurylering och värmebehandling tagit större marknadsandelar? 
Både furfurylering och värmebehandling är mycket miljövänliga träskyddsmetoder. De kan i många fall vara ett 
fullgott substitut till tropiska träslag och framförallt innehåller de inga ämnen med giftpåverkan. Själva 
uppvärmningsprocessen är energikrävande, speciellt för VBT. Viss energi krävs oavsett vilken metod som används 
för att modifiera träet så detta borde inte vara en av de större bakomliggande orsakerna. 
 
Något som vi däremot anser 
vara en stor del av förklaringen 
till att värmebehandling och 
furfurylering fram till idag inte 
tagit en större del av marknaden 
är priset. Det konventionella 
impregnerade träet som är 
klassat enligt NTR kostar, med 
miljöpåslag, 24-28 kr per 
löpmeter. Kostnaden för VBT 
ligger samtidigt på 49 kr/lpm 
och för furfurylerat trä är den 
70 kr/lpm. Kostnaden är alltså 
hela 75 och 150 % högre för 
VBT samt furfurylerat trä 
(Sundqvist et al, 2013). 
Konstaderna för trä modifierat med olika metoder åskådliggörs i Tabell 3. Eftersom investeringskostnaden ofta är 
den viktigaste parametern vid valet av material har tryckimpregnerat trä ett stort försprång. För att furfurylerat trä 
och VBT ska kunna konkurrera på allvar behövs ett större fokus på hela livscykelperspektivet. En fördel med både 
VBT och furfurylerat trä är att de inte kräver något underhåll för att behålla sina goda egenskaper. Detta gör att det 
ur ett livscykelperspektiv egentligen inte skiljer så mycket i pris mellan dessa två och NTR-impregnering, då det är 
möjligt att spara in på underhållskostnaderna istället. Om inte något underhåll görs på träet kommer träet att få en 
gråaktig färg med tiden och detta är något som måste accepteras. Det går att behandla träet för att undvika att det 
grånar men i så fall ökar kostnaderna betydligt.  

 
Något som i vissa fall estetiskt talar emot furfurylering och VBT är att det inte går att åstadkomma ljusa brädor på 
grund av att båda modifieringsmetoderna ger träet en mörk färg. En ytterligare begränsning i användningen av VBT 

Tabell 3 Kostnader för trä modifierat med olika metoder (Sundqvist et al, 2013). 
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är det faktum att det inte bör användas i bärande konstruktioner. Dock så kan detta inte ses som en stor orsak 
eftersom VBT fortfarande kan användas inom många områden.  

 
En av de stora anledningarna till att furfurylering ännu inte hunnit ta så stora marknadsandelar är att det är ett relativt 
nytt sätt att modifiera trä. Kebony öppnade den första fabriken 2003 och så sent som 2009 öppnades den första 
fullskaliga fabriken. Kebony har expanderat snabbt de senaste åren och vi ser det som mycket troligt att företaget 
kommer att fortsätta växa och kunna bli ett mer konkurrenskraftigt alternativ till de kopparbaserade 
impregneringsämnena. 
 
Värmebehandling är en äldre modifieringsmetod, men tidigare ansågs nötbeständigheten och slagsegheten för dålig 
för kommersiell användning (Sundqvist 2003). I och med det ökade kravet på miljöhänsyn och en minskad 
användning av träskyddsmedel har utvecklingen emellertid gått framåt och därför bör inte dålig nötbeständighet och 
slagseghet längre vara ett hinder för användning av VBT.  
 
Sammanfattningsvis är vår uppfattning att det inte främst är egenskaperna som träet får efter furfurylering respektive 
värmebehandling som begränsat användningen av dessa mer miljövänliga alternativ. Vi tror att en viktigare orsak är 
att man enbart tar hänsyn till priset och inte till kostnaderna i ett längre perspektiv. Branschens ovilja att testa nya 
alternativ, i kombination med avsaknaden av kunskap om hur furfurylerat trä och VBT beter sig efter lång tid är 
också en viktig anledning till dagens begränsade användning. För att användningen ska öka framöver krävs att fler ser 
till helhetsbilden och inte uteslutande baserar sitt val på produkternas pris eller väljer NTR-impregnerat trä på grund 
av gammal vana. Förutsättningarna för en förändring bör vara goda eftersom miljömedvetenheten har ökat och 
prioriteras högt i dagens samhälle.  

7. Slutsats 
 
Furfurylering och värmebehandling är två metoder för modifiering av trä som bland annat ökar dess 
dimensionsstabilitet och beständighet mot röta. Båda metoderna ger i regel tillräcklig ökning av beständigheten i de 
flesta användningsområden för att kunna konkurrera med konventionell tryckimpregnering med kopparbaserade 
träskyddsmedel. Några nackdelar är att båda metoderna ger sämre slagseghet och att värmebehandlat trä inte bör 
användas i bärande konstruktioner. Både furfurylering och värmebehandling är två alternativ som är klart mer 
miljövänliga än kopparbaserade tryckimpregneringen. De hinder som hittills hållit tillbaka användningen är 
framförallt ett högre pris och det faktum att de båda produkterna inte finns lika tillgängliga på marknaden som 
konventionellt tryckimpregnerat virke. Slutsatsen är ändå att det finns stora möjligheter att dessa metoder ökar sina 
marknadsandelar i framtiden En sådan utveckling stöds troligen genom ett större fokus på ett livscykelperspektiv för 
materialens användning, samtidigt som branschens kunskap om furfurylerat och värmebehandlat trä bör ökas. 
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Sammanfattning 
Denna del av kandidatarbetet behandlar konstruktionen av ett småhus. Huset har konstruerats för en given tomt, 
Metronomen 13, som ligger i Umeå. I arbetet ingår utformning av huset, energiberäkningar, kostnadskalkyl, 
materialval för golv och tak samt dimensionering av installationer, uppvärmningssystem och bärande konstruktion. 
Arbetet innehåller beskrivningar, nödvändiga ritningar och beräkningar. Den totala kostnaden för att bygga huset 
beräknas bli ungefär 1.7 miljoner kr och driftkostnaden beräknas till cirka 12 000 kr/år. Det totala energibehovet för 
huset blir enligt beräkningar 8.63 MW h/år. 
 
 
 
 

Abstract 
This part of the bachelor’s essay includes the construction of a smaller family house. The house has been constructed 
for Metronomen 13, a given property located in Umeå. The design of the house, energy calculations, costs, materials 
for the roof and floors as well as the design of installations, heating systems and supporting structure is included in 
the essay.  It also contains all the necessary drawings, descriptions and calculations. The total cost of building the 
house is calculated to approximately 1.7 million SEK and the operating cost is estimated to be 12 000 SEK/year. 
The total power requirement is estimated to 8.63 MWh/year. 
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1. Syfte 
Syftet med småhusdelen är att visa att vi har tillgodogjort oss och kan tillämpa den kunskap som vi fått 
under kandidatutbildningen. För att uppnå det ska arbetet innehålla utformning av huset, 
energiberäkningar, kostnadskalkyl, materialval för golv och tak samt dimensionering av installationer, 
uppvärmningssystem och bärande konstruktion. Ritningar ska också ingå för samtliga delar.  

2. Metod 
Nödvändig kunskapsinhämtning sker från föreläsningar, utdelade dokument, material från tidigare kurser, 
samt handledning från anställda vid KTH som är specialiserade inom de olika delområdena. Dessutom har 
kompletterande material samlats in genom internet och från anställda på olika företag inom 
byggbranschen. Vid dimensionering av installationer och konstruktion tillämpas Boverkets byggregler och 
Eurocode. 
 

3. Fastigheten 
Tomten, Metronomen 13, är belägen i Umeå och ligger därmed i klimatzon II. Tomten har en högsta nivå 
på +42 m och relativt liten nivåskillnad.  Högsta nivåerna finns närmast vägen och därifrån sluttar tomten 
nedåt i sydlig riktning.  Utefter tomtens förutsättningar placerades huset i en vinkel som ger en uteplats 
skyddad från insyn. Samtidigt finns i närhet till huset en bra yta för parkering i anslutning till huvudentrén.  
Huset är placerat högt upp för att ge en fin utsikt i ostlig/sydlig riktning och en god vattenavrinning.  
Fastigheten har anslutning till kommunalt vatten och avlopp. För situationsplan, se bilaga H. 
 

3.1 Utformning av huset 
Genomgående gäller att huset är konstruerat för att nå normal energiförbrukning enligt Boverkets regler. 

Huset är en enplansvilla på 148 m2 bostadsyta. Det är utformat för en familj med två barn, där möjlighet 
finns att göra om ett mindre allrum till ett extra sovrum om familjen utökas.  Huset har tre sovrum, toalett, 
badrum, tvättstuga, allrum och ett stort kombinerat vardagsrum/kök. För planlösning se bilaga H. Det 
största sovrumet är placerat mot sydost för att ge en vacker utsikt och för att undvika direkt anslutning till 
de mindre sovrummen. Badrum, tvättstuga och kök är placerade intill varandra för att minska 
ledningsdragningen i huset.  Kök och vardagsrum bildar tillsammans en öppen yta. I kombination med 
vardagsrummets takhöjd upp till nock ger det en känsla av luftighet och rymd.  
 
Huset är planerat för att vara handikappvänligt. Därför är det i ett plan och saknar nivåskillnader. Det ska 
gå att ta sig fram med rullstol i, samt till och från alla utrymmen i huset. Ingången vid groventrén kommer 
att ha en trappa medan huvudentrén kommer att ha en ramp där det lätt ska gå att komma in med rullstol. 
Dessutom kommer huset genomgående att ha tröskelfria golv där det är möjligt, och i övrigt låga trösklar 
för att göra det lättframkomligt med rullstol.   

Husets utvändiga utseende visas i fasadritningarna, bilaga H. Väggbeklädnaden är liggande lockpanel målad 
med vit akrylatfärg och som takbeläggning används grå betongtakpannor. 
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3.1.1 Byggnadens storlek 
Husets tempererade area, Atemp är 148 m2.  Tempererad area är enligt BBR 2012 9:12 den area av samtliga 
våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerande utrymmen, avsedda att värmas till mer än 

10  C, som begränsas av klimatskärmens insida. Vid beräkning av Atemp tas därför inte area under 
ytterväggar med. Utrymme ovanför vindsbjälklag tas inte heller med på grund av att det är en ouppvärmd 
yta. Eftersom huset är en enplansvilla, innerväggarna är mindre än 0.3 m tjocka samt biutrymmen saknas är 
byggnadens boarea, BOA detsamma som byggnadens tempererade area. Byggnadsarea, BYA är 170 m2. 
Husets areor presenteras i Tabell 1.  
 

Areatyp Storlek (m2) 

BOA 148 
BIA 0 
BYA 170 
Atemp 148 

Tabell 1. Husets olika areor. 

 

4. Materialval 
Materialval av golv- och taktäckningsmaterial görs med hjälp av en värdeanalys. Hänsyn tas också till de 
krav som ställs i BBR. 

4.1 Materialval golv 
För att komma fram till vilket golvmaterial som ska väljas jämförs fyra olika golvmaterial. 

 
 

 Klinkerplatta Digi Stone från Höganäs (Höganäs 1) 
 

 

 

 

 

  Forshaga Parkett Sarek Ek från Forbo 
(Golvshop.se)    

 
 
 
 
 

 Laminat Original Excellence Classic Plank Valnöt 
från Pergo (Buildor.se) 

 
 
 
 
 
 

 Plastmatta Scandinavia från Forbo (Forbo) 
  

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. 
Klinkerplattan Digi 
Stone från Höganäs 
(Höganäs 1). 

Figur 2. Forshaga 
Parkett Sarek Ek 
från Forbo 
(Golvshop.se). 

Figur 3. Laminat 
Original Excellence 
Classic Plank 
Valnöt från Pergo 
(Buildor.se). 

Figur 4. Plastmatta 
Scandinavia från 
Forbo (Forbo). 
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4.1.1 Krav på golvmaterial enligt BBR 
I BBR ställs en del krav på golvmaterial gällande bland annat brand-, fukt- och halksäkerhet.  
 

Brand 

Regelsamling för byggande, BBR 2012, 5:521  

 
”Väggar, tak, golv och fast inredning  
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.” 
 
Samtliga material antas uppfylla kraven då de tillåts säljas på den svenska marknaden.  
 
 

Fukt 
Regelsamling för byggande, BBR 2012, 6:5331 
 
”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.” 
 
På grund av detta krav i BBR jämförs endast plastmatta och klinker som alternativ i toalett, badrum och 
tvättstuga, där golvmaterialets fuktexponering är stor. 
 

Halka 
BFS 2011:6, 8:22 
 
”Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas. I utrymmen där lutning, väta, spill eller nedisning 
ökar risken för halka ska ytmaterialens egenskaper anpassas till detta. Oväntade förändringar av ytmaterialens 
halkegenskaper ska undvikas, särskilt där gångriktningen ändras”. 
 
Samtliga material är tillräckligt halksäkra för att uppnå kraven enligt BBR. Ett gemensamt golvmaterial ska 
väljas för alla rum förutom kök, badrum, toalett och tvättstuga. 
 
 

4.1.2 Värdeanalys 
Förutom att de klarar minimikraven i BBR så jämförs golvmaterialen i följande avseenden: 

 Investeringskostnad 

 Estetik 

 Fukt 

 Städbarhet 

 Brandsäkerhet 

 Komfort 

 Livslängd 

 Miljöbedömning 

 Slitstyrka 
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Investeringskostnad 
I investeringskostnad ingår både material- och arbetskostnad.  
 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Klinker 1232 kr/m2  Sektionsfakta, 2012 2 
Parkett 497 kr/m2  Sektionsfakta, 2012 4 
Laminat 409 kr/m2  Sektionsfakta, 2012 4 
Plastmatta 371 kr/m2 Sektionsfakta, 2012 5 

Tabell 2. Betyg investeringskostnad golv. 

 
 

Estetik 
Golvet påverkar till stor del helhetsintrycket av rummet och det är därför viktigt att materialet är estetiskt 
tilltalande.  

 
Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Klinker Snyggt material som går 
att få både stilrent och 
livfullt. 

Egen bedömning 5 

Parkett Vackert och rejält golv 
med genuin känsla. 

Egen bedömning 5 

Laminat Fint golv men inte lika 
rejäl känsla som parkett. 

Egen bedömning 4 

Plastmatta Går att variera i många 
olika mönster men kan 
kännas lite omodernt. 

Egen bedömning 2 

Tabell 3. Betyg estetik golv. 

 
 

Fukt 
Funktionen hos materialen är till stor del beroende på dess fuktkänslighet. Speciellt i utrymmen som utsätts 
för hög fuktbelastning är det viktigt att ta hänsyn till fuktkänsligheten.  
 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Klinker Materialet försämras 
inte av fukt. 

Egen bedömning 5 

Parkett Fukt kan få träet att 
svälla och orsaka 
resningar och skador. 

Åkerblad 2 

Laminat Fukt kan få träet att 
svälla och orsaka 
resningar och skador. 
Laminat tål fukt lite 
bättre än parkett. 

Åkerblad 
Upofloor 1 

3 

Plastmatta Materialet försämras 
inte av fukt. 

Egen bedömning 5 

Tabell 4. Betyg fukt golv. 
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Städbarhet 
För att det ska vara enkelt att hålla rent i hushållet är det viktigt att städbarheten är tillfredställande.  
 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Klinker Går att våttorka. Egen bedömning 5 
Parkett Går att moppa men 

man måste vara väldigt 
försiktig med vatten. 

Egen bedömning 4 

Laminat Går att moppa men 
man måste vara väldigt 
försiktig med vatten. 

Egen bedömning 4 

Plastmatta Går att våttorka. Egen bedömning 5 

Tabell 5. Betyg städbarhet golv. 

 

Brandsäkerhet  
Utöver att klara minimikraven är viktigt att materialen har en god brandtålighet. Detta är framförallt viktigt 
för säkerheten men även ur försäkringssynpunkt. 
 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Klinker Produkten är inte 
brännbar. 

Höganäs 2, 2012 5 

Parkett Brandklass Dfl är 
vanligast. Vissa golv 
klarar dock Cfl. 

Golvbranschen, 2013a 3 

Laminat Brandklass Bfl-s1 och Cfl-

s1 vanligast. 
Golvbranschen ,2013b 4 

Plastmatta PVC släpper ifrån sig 
klorväte vid brand som 
är starkt frätande och 
farligt att andas in. 

Bengtsson, 2001 1 

Tabell 6. Betyg brandsäkerhet golv. 

 

Komfort 
Temperatur och hårdhet spelar stor roll för hur komforten upplevs.  
 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Klinker Hårt att gå på och 
upplevs kallt utan 
golvvärme. 

Egen bedömning 3 

Parkett Medelhård med bra 
värmekomfort. 

Egen bedömning 4 

Laminat Medelhård med bra 
värmekomfort. 

Egen bedömning 4 

Plastmatta Mjuk att gå på och 
upplevs varm. 

Egen bedömning 5 

Tabell 7. Betyg komfort golv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Livslängd 
För att undvika kostsamma och onödiga reparationer är det en fördel om materialet har en lång livslängd. 
Med livslängd menas tiden innan golvet blir så slitet att det måste bytas ut. 
 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Klinker 25 år SundaHus 4 
Parkett 25-50 år SundaHus 5 
Laminat 10-25 år SundaHus 3 
Plastmatta Våtrum: 25-30 år 

Ej våtrum: 15 år 
Spinnmästaren 
Willis 

4 

Tabell 8. Betyg livslängd golv. 

 

Miljöbedömning 
Det är viktigt att materialet är miljövänligt både i produktionsprocessen och under bruksskedet. 
 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Klinker Miljövänligt, klass A. SundaHus 5 
Parkett Miljövänligt i 

bruksskedet men 
mindre miljöpåverkan 
vid tillverkningen, klass 
A. 

SundaHus 5 

Laminat Miljövänligt i 
bruksskedet men ett 
betydande miljöfarligt 
ämne vid tillverkning, 
klass B. 

SundaHus 4 

Plastmatta Både i tillverknings- och 
bruksskedet innehåller 
den miljöfarliga ämnen, 
klass C-. 

SundaHus 2 

Tabell 9. Betyg livslängd golv. 

 

Slitstyrka 
Med slitstyrka menas tålighet mot nötning och slag. Slitstyrkan är viktigt för att undvika fula märken och 
skador.  
 

Material Bedömning Källa Vårt betyg 

Klinker Ett golv av klinker är 
otroligt slitstarkt. 

Golvportalen  5 

Parkett Tål ej hårda punktlaster. 
Slitytan kan repas. 

Upofloor 2 
 

3 

Laminat Tål ej hårda punktlaster. 
Slitytan kan repas. 

Upofloor 1 3 

Plastmatta God beständighet mot 
nötning även i vått 
tillstånd. 

Golvbranschen, 2013c 5 

Tabell 10. Betyg slitstyrka golv. 
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4.1.2.1 Viktat resultat 
Beroende på rum är kraven olika viktiga och därför görs tre olika viktningar, en för badrum/tvättstuga, en 
för kök och en för resterande rum.  
 
Badrum, toalett och tvättstuga 

Bedömningsområde Vikt Klinker  Plastmatta  

  Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg 
Brandsäkerhet 0.03 5 0.15 1 0.03 
Fukt 0.33 5 1.65 5 1.65 
Städbarhet 0.09 5 0.45 5 0.45 
Komfort 0.09 3 0.27 5 0.45 
Livslängd 0.12 4 0.48 4 0.48 
Miljöbedömning 0.08 5 0.4 2 0.16 
Slitstyrka 0.1 5 0.5 5 0.5 
Investeringskostnad 0.03 2 0.06 5 0.15 
Estetik 0.13 5 0.65 2 0.26 
Totalt: 1  4.61  4.13 

Tabell 11. Viktat resultat för de olika golvmaterialen vid användning i badrum/tvättstuga. 

 
Kök 

Bedömningsområde Vikt Klinker  Laminat  Parkett  Plastmatta  

  Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Brandsäkerhet 0.06 5 0.3 4 0.24 3 0.18 1 0.06 

Fukt 0.16 5 0.8 3 0.48 2 0.32 5 0.8 

Städbarhet 0.16 5 0.8 4 0.64 4 0.64 5 0.8 

Komfort 0.1 3 0.3 5 0.5 5 0.5 5 0.5 

Livslängd 0.09 4 0.36 3 0.27 5 0.45 4 0.36 

Miljöbedömning 0.08 5 0.4 4 0.32 5 0.4 2 0.16 

Slitstyrka 0.15 5 0.75 3 0.45 3 0.45 5 0.75 

Investeringskostnad 0.03 2 0.06 4 0.12 4 0.12 5 0.15 

Estetik 0.17 5 0.85 4 0.68 5 0.85 2 0.34 

Totalt: 1  4.62  3.7  3.91  3.92 

Tabell 12. Viktat resultat för de olika golvmaterialen vid användning i kök. 

 
Vardagsrum, allrum, sovrum, klädkammare och hall 

Bedömningsområde Vikt Klinker  Laminat  Parkett  Plastmatta  

  Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Brand 0.06 5 0.3 4 0.24 3 0.18 1 0.06 

Fukt 0.03 5 0.15 3 0.09 2 0.06 5 0.15 

Städbarhet 0.1 5 0.5 4 0.4 4 0.4 5 0.5 

Komfort 0.25 3 0.75 5 1.25 5 1.25 5 1.25 

Livslängd 0.09 4 0.36 3 0.27 5 0.45 4 0.36 

Miljöbedömning 0.09 5 0.45 4 0.36 5 0.45 2 0.18 

Slitstyrka 0.1 5 0.5 3 0.3 3 0.3 5 0.5 

Investeringskostnad 0.03 2 0.06 4 0.12 4 0.12 5 0.15 

Estetik 0.25 5 1.25 4 1 5 1.25 2 0.5 

Totalt 1  4.32  4.03  4.46  3.65 

Tabell 13. Viktat resultat för de olika golvmaterialen vid användning i vardagsrum, allrum, sovrum, klädkammare och hall. 
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I badrum, toalett, tvättstuga och kök fick Klinkerplattan Digi Stone från Höganäs det högsta 
betyget med stor marginal. Det beror främst på de höga betygen för estetik, slitstyrka, fukt 
och städbarhet. Klinkerplattan passar bra för golvvärme vilket är en fördel då golvvärme 
kommer att finnas i hela huset. 

 

 Format: 298x598x10,5 

 Yta: matt 

 Färg: 0542052 Trachite 

 
I vardagsrum, allrum, sovrum, klädkammare och hall blev det Forshaga Parkett Sarek Ek 
från Forbo som fick högst betyg. Det beror främst på höga värden för estetik, komfort, 
livslängd och miljöbedömning. 

 

 Ytbehandling: lackad 

 Bredd: 138 mm 

 Längd: 2200 mm 

 Tjocklek: 14 mm 

 Slitskikt: 3,3 mm 

 Fogsystem: klickfog  

 
 
 
 
 
 
 

4.2 Materialval utvändigt takmaterial 
För att komma fram vilket material som ska väljas jämförs tre olika taktäckningsmaterial; 

 

 Betongtakpanna, Bender Exklusiv 1-kupig Candor mellangrå (Benders 1) 
 

 

 
 

 

 Plåttakpanna, Plannja royal mörkgrå (Plannja) 
 
 

 
 
 

 Takpapp, T-emballage (Byggahemma.se) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Klinkerplattan Digi Stone 
från Höganäs (Höganäs 1). 

Figur 6. Forshaga Parkett Sarek Ek från 
Forbo (Forbo). 

Figur 7. 
Betongtakpanna från 
Bender (Benders 1). 

Figur 8. Plåttakpanna 
från Plannja (Plannja). 

Figur 9. Takpapp 
från T-emballage 
(Byggahemma.se). 

http://www.golvshop.se/product_thumb.php?img=/images/123812.jpg
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4.2.1 Krav på taktäckningsmaterial enligt BBR 
I BBR ställs en del krav på taktäckningsmaterial gällande bland annat brand-och taksäkerhet.  

 
Brand 
BFS 2011:26, 5:62  

”Taktäckningen pa   byggnader ska utformas sa   att antändning försvåras, brand- spridning begra  nsas samt att den endast 
kan ge ett begränsat bidrag till branden. 
 

Med försvårad antändning 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.  

Brännbar takta  ckning, i la  gst klass BROOF (t2), kan anva  ndas pa   bra  nnbart underlag pa   byggnader som a  r belägna 

minst 8 m fra  n varandra eller pa   sma  hus.  

Brännbar taktäckning pa   brännbart underlag bör inte fo  rekomma pa   byggnader, fo  rutom sma  hus, inom 8 m fra  n en skorsten 

ansluten till va  rmepanna med fo  rbra  nning av fasta bra  nslen. 

Pa   sma  hus kan material av la  gst klass E anva  ndas som takta  ckning pa   tak o ver uteplats, ska  rmtak eller liknande.  

Regler om skydd mot brandspridning fra  n intilliggande tak finns i avsnitt 5:536 och detta ga  ller a  ven mellan byggnader. ” 
 
De tre olika takmaterialen antas uppfylla alla kraven med avseende på brandsäkerhet. Detta eftersom de 
alla är takmaterial som finns att tillgå hos välkända taktäckningsleverantörer.  

 

Taksäkerhet  
BBR 19, 8:241  

”Byggnader vars yttertak kan betra  das ska förses med anordningar som skyddar mot fall och därmed personskador. 

Byggnader ska ha tilltra  desanordningar enligt avsnitt 8:242 om det inte a  r uppenbart ono  digt.  
 

Exempel pa   situationer da   det kan betraktas som uppenbart ono  digt med särskilda anordningar fo  r tilltra  de till och 

fo  rflyttning pa   tak a r  

– da  taket har la  ga lutningar och det fasta arbetssta  llet ligger pa   betryggande avstånd fra  n takets kant,  

– da  taket saknar fast arbetsställe.  

Fasta tilltra  des- och skyddsanordningar ska ha tillra  cklig ha  llfasthet och styv- het samt utfo ras av besta  ndigt material. 

Installationer avsedda fo  r sa  kerhetslinor ska ha sa  dan ha  llfasthet att de kan garantera sa  kerheten vid fall. Kravet pa   ha  ll- 

fasthet ga  ller a  ven infa  stningar av sa  dana installationer.  
 

Fasta anordningar fo  r tilltra  de till tak bo  r vara utfo rda med en korrosions- beständighet motsvarande den hos 

varmgalvaniserat sta  l med ett skyddande lager om minst 50 μm såsom beskrivet i SS-EN ISO 1461.  

Anordningar avsedda fo  r infästning av sa kerhetslinor bo  r dessutom klara det dynamiska livlinerycket beskrivet i SS-EN 
516.  

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.” 
 
Alla taktäckningsmaterial antas kunna uppfylla kraven om taksäkerhet efter montering.  
 

Taklutning 
BBR 19, 6:5325  
”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.” 
 
Taket har en lutning på ca 27°, vilket betyder att de taktäckningsmaterial som undersöks måste klara av 
denna lutning. 

 

Fuktskydd  
BBR 19 6:53:  
”Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt” 
 
Huset är beläget i Umeå vilket innebär det kommer utsättas för fukt i form av regn under sommaren och 
stora mängder snö under vintern. Valda takmaterial antas klara BBR:s krav på fuktskydd.  
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4.2.2 Värdeanalys 

 
Förutom minimikraven i BBR så jämförs hur väl golvmaterialen uppfyller följande krav: 

 
 Brandsäkerhet 

 Investeringskostnad 

 Miljöbedömning 

 Underhållbarhet 

 Livslängd 

 Estetik 

 Beständighet 

 Fukt 

 Taklutning 
 
 
 

Brandsäkerhet 
Alla material som värderas uppfyller minimikraven för brandsäkerhet som ställs i BBR. Det är önskvärt att 
materialet har en högre brandsäkerhet, både ur försäkrings- och säkerhetssynpunkt. 

 
Material Bedömning Källa Vårt Betyg 

Betongtakpanna, grå. 
Bender Exklusiv 1-
kupig Candor 

Betong har tack vare en 
relativt hög värme-
lagrande förmåga och 
måttlig värmelednings-
förmåga en god 
beständighet mot brand. 

Riksantikvarieämbetet, 
2013 

5 

Varmförzinkad målad 
stålplåt, Plannja Royal. 

Inte brännbart.  Egen bedömning 5 

Takpapp, T-emballage Brännbart material, 
behöver ytbehandlas. 

Egen bedömning 3 

Tabell 14. Betyg brandsäkerhet tak. 

 

Investeringskostnad 
Kostnaden är en viktig del i valet av takmaterial. I kostnaden för materialet tas hänsyn till 
materialkostnaden och arbetskostnaden. Hänsyn tas inte till kostnaden för allt takmaterial under själva 
ytskiktet. En låg kostnad är önskvärd. 

 
Material Bedömning Källa Vårt Betyg 

Betongtakpanna, grå. 
Bender Exklusiv 1-
kupig Candor 

159 kr /m2 
 

Sektionsfakta, 2012  
 

5 

Varmförzinkad målad 
stålplåt, Plannja Royal. 

236 kr /m2 

 

Sektionsfakta, 2012 3 

Takpapp, T-emballage 495 kr /m2 Sektionsfakta, 2012 1 

Tabell 15. Betyg investeringskostnad tak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Miljöbedömning 
I miljöbedömningen tas hänsyn till materialets påverkan vid tillverkningen och under 
bruksstadiet.  Optimalt är en så låg påverkan som möjligt under båda stadier. 

 
Material Bedömning Källa Vårt Betyg 

Betongtakpanna, grå. 
Bender Exklusiv 1-
kupig Candor 

Vid tillverkning har 
hälso- och miljöfarliga 
ämnen användas, klass 
B 

SundaHus 4 

Varmförzinkad målad 
stålplåt, Plannja Royal. 

Innehålla hälso-och 
miljöfarliga ämnen i 
både tillverknings- och 
bruksfas, klass B 

SundaHus 4 

Takpapp, T-emballage Hälsofarliga och 
hormonstörande ämnen 
används vid 
tillverkningen, klass C+ 

SundaHus 3 

Tabell 16. Betyg miljöbedömning tak. 

 

Underhållbarhet 
Då huset är en privat villa är det önskvärt att materialet behöver så lite underhåll som möjligt, samt att det 
underhåll som krävs kan utföras av husets ägare. Ett lägre behov av underhållning innebär även lägre 
kostnader för hushållet.  
 

Material Bedömning Källa Vårt Betyg 

Betongtakpanna, grå. 
Bender Exklusiv 1-
kupig Candor 

Underhåll av takpannor 
behövs ej. Inspektion av 
takpannetak bör utföras 
med viss regel-
bundenhet 

Benders 2 4 

Varmförzinkad målad 
stålplåt, Plannja Royal. 

Plåttak bör målas om 
minst vart 8:e–10:e år. 
Kan göras själv.  

Länsstyrelsen 1999 3 

Takpapp, T-emballage Takpapp kräver tillsyn 
och underhåll i allt 
större omfattning ju 
äldre pappen är. Allt 
underhåll kräver stor 
försiktighet. 

Riksantikvarieämbetet 
2013 

2 

Tabell 17. Betyg underhållbarhet tak. 

 

Livslängd 
En lång livslängd hos materialet är önskvärt eftersom ett utbyte av takmaterial är en stor kostnad.  
 

Material Bedömning Källa Vårt Betyg 

Betongtakpanna, grå. 
Bender Exklusiv 1-
kupig Candor 

50 år Byggmentor 5 

Varmförzinkad målad 
stålplåt, Plannja Royal. 

50 år Byggmentor 5 

Takpapp, T-emballage 30 år Byggmentor 3 

Tabell 18. Betyg livslängd tak. 
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Estetik 
Det är mycket viktigt att takmaterialet passar in i det estetiska utryck som huset ska ge. Taket ska ha en fin 
färg, form och passa väl ihop med fasaden. Villan kommer ha en vit fasad bestående av liggande träpanel 
och taket ska tillsammans med fasaden ge ett klassiskt och vackert intryck.  

 
Material Bedömning Källa Vårt Betyg 

Betongtakpanna, grå. 
Bender Exklusiv 1-
kupig Candor 

Ger ett naturligt och 
vackert intryck som 
passar bra ihop med den 
vita träfasaden. 

Egen bedömning 5 

Varmförzinkad målad 
stålplåt, Plannja Royal. 

Liknar utseendemässigt 
den gråa betongtak-
pannan men känns inte 
lika gedigen. 

Egen bedömning 4 

Takpapp, T-emballage Ger ett enklare intryck 
som inte passar lika bra 
ihop med vår vita 
träfasad. 

Egen bedömning 2 

Tabell 19. Betyg estetik tak. 

 

Beständighet 
För att undvika att behovet av underhåll uppkommer tidigt är det viktigt att materialet är beständigt mot de 
yttre påfrestningar det utsätts för. I beständighet inräknas mekaniska och kemiska påfrestningar på 
materialet. Fukt behandlas separat. 

 
Material Bedömning Källa Vårt Betyg 

Betongtakpanna, grå. 
Bender Exklusiv 1-
kupig Candor 

God beständighet mot 
alkaliska ämnen, oljor 
och svaga syror. Sämre 
mot frostskador. 

Riksantikvarieämbetet 
2013 

4 

Varmförzinkad målad 
stålplåt, Plannja Royal. 

Med rätt 
korrosionsskydd och 
rätt underhåll kan 
stålplåten behålla sina 
goda egenskaper under 
lång tid. 

Länsstyrelsen 
1999 

4 

Takpapp, T-emballage Det underlags- och 
tätskiktspapper som 
finns i handeln i dag 
angrips som regel inte 
av mögel- eller 
rötsvampar.  

Riksantikvarieämbetet 
2013 

3 

Tabell 20. Betyg beständighet tak. 
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Fukt 
Ett takmaterial kommer att utsättas för stora mängder fukt i form av regn och snö. Ett material med bättre 
beständighet mot fukt kommer att skydda huset mer effektivt än ett material vars egenskaper lätt förändras 
vid långvarig kontakt med fukt.  

 
Material Bedömning Källa Vårt Betyg 

Betongtakpanna, grå. 
Bender Exklusiv 1-
kupig Candor 

Normalt har hårdnad 
cement och betong god 
beständighet mot 
stillastående vatten. 

Riksantikvarieämbetet, 
2013 

5 

Varmförzinkad målad 
stålplåt, Plannja Royal. 

De flesta legeringar av 
järn och stål korroderar 
i fuktig och syrehaltig 
miljö. 

Riksantikvarieämbetet, 
2013 

4 

Takpapp, T-emballage Graden av 
fuktbeständighet beror 
på materialet i stommen 
och mängden 
impregnering och 
ytbeläggning. 

Riksantikvarieämbetet, 
2013 

2 
 

Tabell 21. Betyg fukt tak. 

 

Taklutning 
Taklutningen är viktig framförallt med hänsyn på vilka takmaterial som kan väljas. Materialet måste klara av 
den lutning som taket har. Då huset har en lutning på ca 27 % kommer alla tre takmaterial klara kraven och 
därmed anses vara lämpliga takmaterial. På så vis kan det tyckas onödigt att kategorin finns med alls men 
då lutningen trots allt är en så pass viktig egenskap som måste uppfyllas finns det med ändå. Pga. detta 
kommer alla material få högsta betyg 5. 

 
Material Bedömning Källa Vårt Betyg 

Betongtakpanna, grå. 
Bender Exklusiv 1-
kupig Candor 

Minst 1:4, ca 14  Träguiden 2 
 

5 

Varmförzinkad målad 
stålplåt, Plannja Royal. 

Minst 1:4, ca 14  
(enkelfalsad plåt) 

Träguiden 2 
 

5 

Takpapp, T-emballage Minst 1:20, ca 3  
(tvålagstäckning) 

Träguiden 2 5 

Tabell 22. Betyg taklutning tak. 
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4.2.2.1 Viktat resultat 
För taket utförs endast en värdeanalys, då det här inte finns olika behov till skillnad från golvmaterialen. 
 

Takmaterial: Vikt Betongpanna  Stålplåt  Takpapp  

  Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Brand 0.09 5 0.45 5  3 0.27 

Investeringskostnad 0.1 5 0.5 3 0.3 2 0.2 

Miljöbedömning 0.08 4 0.32 4 0.32 3 0.24 

Underhållbarhet 0.08 4 0.32 3 0.24 2 0.16 

Livslängd 0.15 5 0.75 5 0.75 3 0.45 

Estetik 0.2 5 1 4 0.8 2 0.4 

Beständighet 0.1 4 0.4 4 0.4 3 0.3 

Vattentäthet 0.1 5 0.5 4 0.4 2 0.2 

Taklutning 0.1 5 0.5 5 0.5 5 0.5 

Totalt 1  4.74  4.16  2.72 

Tabell 23. Viktat resultat för de olika takmaterialen. 

Takpannor av betong och stålplåt lämpar sig båda betydligt bättre än takpapp som taktäckningsmaterial. 
Betongtakpannans bättre viktade betyg för framförall estetik, underhållbarhet och investeringskostnad gör 
att den får ett slutligt betyg som är högre än stålplåten. Därför väljs betongtakpannan Bender Exklusiv 1-
kupig Candor mellangrå som taktäckningsmaterial för huset. 

 
 Längd: 420 mm 

 Bredd: 280 mm 

 Ytbehandling: Candor 

 Färg: Mellangrå 
 

Beskrivning av takpanna enligt leverantör: ”Bender Candor är en blank ytbehandling 
vilket ger många fördelar. Candor är mer slitstark och får tack vare detta en längre estetisk 
livslängd. Den har en hårdare yta och är därmed mer motståndskraftig mot alg- och 
mosspåväxt” (Benders 1).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Betongtakpanna från 
Bender (Benders 1). 
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5. Konstruktion 
Husets bärande delar konstrueras i trä. De väggar som är bärande redovisas i Figur 11 och Bilaga H. Då 
huset har en del där taket är öppet i nock kommer två olika typer av tak behövas. För huvuddelen av huset 
består taket av en klassisk W-takstol, med tillhörande kall vind – denna del benämns som det kalla taket. 
Ovanför vardagsrummet, där taket är öppet i nock, består taket av ett isolerat tak - denna del benämns som 
det varma taket. Det varma takets nockbalk vilar (på den sidan där den öppna planlösningen möter 
huvudkroppen) på en avlastningsbalk som spänner tvärs över vardagsrummet och som i sin tur bärs upp 
av de bärande ytterväggarna. På den andra sidan vilar nockbalken på en grov stående regel i ytterväggen 
mellan fönstren. 
 

 
Figur 11. Skrafferade väggar är bärande. 

 

5.1 Grund 
Eftersom tomten från början är relativt plan har 
grundläggningsmetoden platta på mark valts. 
Höjdskillnaderna är så pass små att endast en liten del av 
marken kommer behöva schaktas. Bortschaktade massor 
beräknas sedan kunna användas som utfyllnadsmaterial 
under den del av huset där utfyllnad behövs. Plattan är 
en färdig konstruktionslösning från Isover som är 
isolerad med extruderad polystyren, STYROFOAM™ 
(Isover 1).  Det dränerande materialet bestående av 
makadam, som även är kapillärbrytande, avskiljs från 
marken med hjälp av en geotextilduk. Geotextilduken 
används för att förhindra jord från att tränga in i 
dräneringsskiktet. I det dränerande materialet placeras 
dräneringsrör. Ovanför det dränerande materialet läggs sammanlagts 250 millimeter STYROFOAM™ 
innan plattan av 100 mm betong gjuts direkt ovanpå isoleringen. Grundens utseende visas i Figur 12. För 
anslutning mellan grund och ytterväg se detaljritning i Bilaga H. Marken runt omkring huset ges en lutning 
på 1:20  inom 3 meter från huset, detta för att en säker vattenavrinning ska uppnås (Träguiden 1).  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Bottenplattan ser ut enligt ovan och är en färdig 
konstruktionslösning från Isover (Isover 1). 
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5.2 Väggar 
Enligt Isolerguiden Bygg 06 är rekommenderade isolertjocklekar för klimatzon norr 350 mm isolering och 
ett U-grundvärde som bör hamna på 0,13 W/mK (Anderlind och Stadler, 2006). Denna information har 
tagits i beaktande vid konstruerandet av ytterväggen.  
 
En större del av husets ytterväggar är bärande, se Bilaga H. Den del av ytterväggen som är 
bärande består av stående reglar med dimensionen 45x145 mm och c/c avståndet 600 mm. 
Mellan reglarna finns mineralull av samma tjocklek.  Utanför det bärande skiktet finns 
ytterligare 95 mm mineralull, denna fästs i de stående reglarna för att minska risken för 
köldbryggor. Därefter kommer vindskyddet bestående av väggpapp. Fasaden består av 
liggande träpanel med dimensionen 22x125 mm.  Mellan fasaden och väggen finns en 
luftspalt som förebygger fuktskador.  På insidan av det bärande skiktet finns ytterligare 
isolering i form av 95 mm mineralull mellan liggande reglar, 95x70 mm. Detta skikt utnyttjas 
med fördel till kabeldragning. Ångspärren i form av PE-folie är placerad mellan den inre 
isoleringen och det bärande skiktet. På så sätt kan tavlor och dylikt spikas upp utan risk för 
punktering av PE-folien. Allra längst in på väggen finns 13 mm gips, för invändig beklädnad. 
För illustration, se Figur 13. 
 
Innerväggarna är inte bärande och består av ljudisolerade gipsväggar. 

5.3 Tak 
Taket består som ovan nämnt av två olika delar. Det kalla taket med W-takstol återfinns i större delen av 
huset och därför utförs en dimensionering av denna del av taket. Dimensioneringen av takstolen återfinns i 
5.3.3.  
 

5.3.1 Varmt tak 
Eftersom vardagsrummets fasad till stor del 
består av glaspartier är det varma taket ett 
snedtak med så pass lågt U-värde (0.09 
W/m2K) att det skulle kunna användas i 
passivhus. Med denna konstruktionslösning, 
illustrerad i Figur 14, kan värmeförlusterna på 
grund av transmission i vardagsrummet 
begränsas. Snedtaket är isolerat med Isover 
Vario Duplex skivor. Enligt leverantör har 
dessa isolerskivor den unika egenskapen att 
eventuell byggfukt kan passera under vissa 
perioder (Isover 2).  
 

5.3.2 Kallt tak  
Det kalla taket består av ett klassiskt ventilerat yttertak av betongtakpannor på undertak som antas ha ett 
värmemotstånd på 0,3 m2K/W (Bellander et al, 2013). Vindsbjälklaget är ett träbjälklag med lösullsisolering 
med konstruktion enligt Figur 15. U-värdet för detta är 0,084 W/m2K, vilket ger ett totalt U-värde på 0,08 
W/m2K för det kalla taket. För beräkningar se Bilaga B. För anslutningen mellan yttervägg och kallt tak, se 
detaljritning i Bilaga H.  

 
 
 
 
 
 

Figur 14. Det varma taket är en färdig konstruktionslösning från 
Isover och ser ut enligt ovan (Isover 2). 

Figur 15. Vindsbjälklaget är en färdig lösning från Isover enligt ovan (Isover 3). 

Figur 13. Ytterväggens utseende. 



19 
 

5.3.3 Dimensioner takstol 
Takstolen är en klassisk W-takstol med vinkeln 27°.  Den tillverkas av konstruktionsvirke av klass C24 och 
är dimensionerad utifrån de krav som finns i Eurocode och Boverkets författningssamling BFS. De 
dimensioner som behövs är 45*220 mm på överramsstången, 45*170 mm på underramsstången samt 
45*70 mm på både dragna och tryckta diagonalstänger. Se Bilaga A för beräkningar. Takstolarna sitter med 
ett cc-avstånd på 1200 mm. Se Figur 16 samt Bilaga H för mer detaljerad ritning. 
 
Eftersom längsta ordinarie virkeslängd är 5.4 meter (Byggmax) behöver både underramen och överramen 
skarvas. Två virkeslängder på 4.4 m skarvas därför i mitten av underramen. För överramen skarvas en 
virkeslängd på ca 1.48 m med en på ca 3.95 m. Alla knutpunkter stagas med spikplåt. Detta görs för att 
undvika instabilitet i fackverket. I uppgiften har inte ingått att dimensionera spikplåten som håller ihop 
fackverket. Alla spikplåtar är därför godtyckligt utritade.  
 

 
Figur 16. Takstol med beräknade dimensioner. 
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6. Energi och effekt 
 

6.1 Värden på Aoms och UA  
Omslutande area, Aoms, för hela huset togs fram genom att sammanlagd area för omslutande 
byggnadsdelars ytor summerades.  Byggnadsdelarnas respektive Aoms redovisas i Tabell 24. Utförligare 
beskrivning av Aoms samt beräkningar finns i Bilaga B. 
 

 Vägg mot 
sydväst 

Vägg mot 
sydost 

Vägg mot 
nordväst 

Vägg mot 
nordost 

Totalt 

Area 
väggar(m2) 

41,10 43,30 43,78  42,94  123,11  

Area fönster 
(m2) 

1,21  15,51  4,68 4,68  26,08  

Area ytterdörr 
(m2) 

2,10  - 2,10  - 4,2  

Area altandörr 
(m2) 

3,15     3,15 

Area kallt tak 
(m2) 

    123,2  

Area varmt tak 
(m2) 

    30,5 

Area golv mot 
mark (m2) 

    148  

Klimatskalets 
omslutande 
area (m2) 

    458,24  

Tabell 24. Värden på husets olika omslutande areor. 

För ytterväggen beräknades värmegenomgångskoefficienten utifrån de ingående materialens 
värmekonduktiviteter och tjocklekar. För att få fram viktade värden användes U-värdesmetoden vid 
beräkningen. För fönster togs värmegenomgångskoefficienten från Skånska Byggvarors produktkatalog 
(Skånska Byggvaror). För ytterdörrarna togs motsvarande värde från Lurs Dörr produktkatalog (Lurs 
Dörr).  Altandörren och dess värmegenomgångskoefficient kommer från Elitfönster (Elitfönster).  
Angående taket och grunden valdes färdiga konstruktionslösningar, som redovisades under 
konstruktionsrubriken. De båda taken hade givna värmegenomgångskoefficienter. Grundens 
värmegenomgångskoefficient beräknades enligt Isovers instruktioner. Värden på UA redovisas i Tabell 25. 
För utförliga beräkningar se Bilaga B. 
 
 

Byggdel U-värde (W/m2K) Area (m2) UA (W/K) 

Yttervägg 0.104 123.11 12.80 

Kallt tak 0.08 123.2 9.85 

Varmt tak 0.09 30.5 2.74 

Golv 0.11 148 16.28 

Fönster 1.7 26.08 44.33 

Ytterdörr 1 4.2 4.2 

Altandörr 1.1 3.15 3.46 

Total UA   93.68 

Tabell 25. UA-värden på ingående byggnadsdelar. 
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6.2 Köldbryggor och Um-värde 
Hänsyn togs till de linjära köldbryggor som identifierades i huset. För vertikalt ytterväggshörn, anslutning 
yttervägg och takbjälklag samt anslutning fönster och dörr togs schablonvärden för 
värmegenomgångskoefficienterna (Swedisol).  För anslutningen yttervägg och grund togs ett värde från en 
av Isovers typgrunder som likar husets faktiska grund (Isover 4). Alla linjära köldbryggor redovisas i Tabell 
26.  
 

Linjär köldbrygga Längd Ψ (W/mK) Ψ*L(W/K) 

Ytterväggshörn 17.7 0.06 1.06 

Yttervägg-tak 58 0.03 1.74 

Yttervägg-platta 56.2 0.05 2.81 

Fönster och dörr 94.68 0.055 5.21 

Totalt   8.01 

Tabell 26. Värmegenomgångskoefficienter för de linjära köldbryggorna. 

Med hjälp av beräknat UA-värde och de linjära köldbryggorna beräknades den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten Um till 0.22 W/K. Enligt BBR 19:9:2, tabell 9:2b. får Um vara högst 0,4 
vilket uppnås med marginal. Se Bilaga B för beräkning. 

 

6.3 Effektbehov 
Effektbehovet för huset beräknas separat per rum och summeras sedan till ett totalt effektbehov för huset 
som sammanställts i Tabell 27. Anledningen till detta är att värmesystemet skall kunna dimensioneras 
korrekt och för att det då blir tydligt var värmen faktiskt försvinner. Hänsyn tas till transmissionsförluster, 
förluster på grund av läckluftflöde samt köldbryggor.  Även hänsyn till ventilationsförluster tas i de rum 
där tilluften tillförs. Med effektbehov menas husets eleffektbehov för uppvärmning.   
 
Enligt tabell 9:2b i BBR 19, 9:2 får bostäder belägna i klimatzon II inte överstiga ett effektbehov på 5,0 
kW. Beräkningar ger att husets summerade eleffektbehov blir 4.9 kW, vilket precis uppfyller kraven. 
Eftersom Atemp är större än 130 m2 får även ett tillägg göras på 0.035*(Atemp-130)=0.035*(148-130)=0.63 
kW. Med detta tillägg ligger kravet på 5.63 kW vilket huset med marginal klarar. Se Bilaga C för utförliga 
beräkningar av effektbehovet. 
 

 
Rum Läckluft (W) Tilluft (W) Transmission 

(W) 
Köldbryggor (W) Totalt 

effektbehov per 
rum (W) 

Toalett   14.45   92.77 26.09 133.31 

Hall + korridor  39.56  421.84 35.93 497.32 

Sovrum 1   31.72 43.46 317.04 45.84 438.05 

Sovrum 2  23.26 28.97 254.13 26.48 332.83 

Sovrum 3   20.12 26.80 235.26 24.70 306.87 

Allrum  16.52 10.86 213.57 21.49 262.45 

Klädkammare       50.81 0.00 50.81 

Badrum  16.98  216.38 22.92 256.28 

Tvättstuga   28.96   355.20 59.54 443.70 

Kök + 
Vardagsrum 

 133.75 39.11 1818.10 204.33 2195.29 

 Totalt  325.31 149.21 3975.10 467.31 4916.93 

Tabell 27. Summerat effektbehov för hela huset. 
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6.4 Energibehov 
Husets energibehov för uppvärmning består dels av behovet för uppvärmning av huset i sig samt 
uppvärmning av tappvarmvattnet. Det totala energibehovet för huset blir enligt beräkningar 8.63 MW 
h/år. Med en uppvärmd yta, Atemp=148 m2, blir det totala energibehovet 58,3 kWh/m2 per år. Kraven 
enligt BBR 19:9:2 ligger för klimatzon II, eluppvärmd bostad, på 95 kWh/m2 per år vilket betyder att huset 
med god marginal klarar kraven. Anledningen till att huset klarar kraven med så pass god marginal är dels 
den täta konstruktionen av klimatskalet samt att huset har en bergvärmepump installerad. Utförlig 
beräkningsgång finns i Bilaga D.  
 

7. Installationer 

7.1 Värmesystem 
Huset kommer ha en bergvärmepump som värmekälla. Det finns flera anledningar till varför 
bergvärme valts. Dels kan energikostnaden minskas med upp till 80 %, detta eftersom marken 
som energikälla är gratis. Dessutom är en bergvärmepump ett miljövänligt alternativ då den 
genom att lagra och omvandla befintlig solenergi i marken värmer upp huset och varmvattnet 
med betydligt lägre koldioxidutsläpp än mer traditionella bränslebaserade uppvärmningssystem 
(Nibe 2). Vald bergvärmepump NIBE™ F1245 har en inbyggd vattenberedare på 180 liter vilket 
anses räcka för uppvärmning av tappvatten till en tvåbarnsfamilj. Dess verkningsgrad, COP-
faktor ligger på upp till 5.15 i temperaturspannet 0-35 ºC.  
 

Som uppvärmningssystem kommer huset genomgående ha vattenburen 
golvvärme. Vald bergvärmepump, NIBE F1245, kan anslutas till valfritt system av 
lågtempererat distributionssystem (Nibe 1). Anledningen till att golvvärme valts 
som uppvärmningsmetod är bland annat att golvvärme möjliggör att fötter hålls varma medan huvudet är 
något svalare. Den temperaturskillnaden mellan fötter och huvudet upplevs av de flesta människor som 
mycket skön (Danfoss). Fler fördelar med golvvärme är enligt Danfoss: 
 

 Inga temperaturskillnader uppstår mellan värmekälla och rummets mest avlägsna hörn 

 I våtrum avundstar stillastående vatten snabbt så att golvet hålls varmt och torrt.  

 Golvvärme gör städningen enklare och minskar förekomsten av damm i luften.  

 Kalla material, så som parkett och klinker, blir mycket mer komfortabla i kombination med 
golvvärme. 
 

7.1.1 Golvvärmesystemet 
Golvvärmesystemet som valts är Uponor Golvvärmesystem 20. Enligt Uponor är Golvvärmesystem 20 ett 
flexibelt system som med sitt 20 mm rör passar bäst till stora ytor/många rum (Uponor 1). Då huset enbart 
kommer ha golvvärme som uppvärmningssystem passar det perfekt då det är både stora ytor och många 
rum som värms upp med golvvärmesystemet.  Golvvärmeslingorna kommer gjutas in i betongplattan, 
vilket systemet anses passa mycket bra för. Se Bilaga H för 
planritning och flödesschema. Enligt effektberäkningarna 
kommer det räcka med golvvärme som uppvärmningssätt 
även i vardagsrum/kök där mycket stora fönsterytor finns. 
Detta eftersom effektbehovet är mindre än 75 W/m2, som 
enligt Uponor är gränsen för vad golvvärme med parkett 
som golvmaterial tål. Skulle det visa sig efter inflytt att det 
blir mycket kallras under stora fönster som golvvärmen inte 
klarar av att värma upp kommer konvektorer att kunna 
installeras i efterhand. 
 
Golvvärmeslingorna förläggs i rörhållarskenor som fästs 
mot betongen. Uponors PEX rör 20*2 mm monteras med ett 
cc avstånd på 300 mm i rörhållarskenans fixeringsbyglar. De 
gjuts sedan in med sättbruk, med en minsta tjocklek på 30 mm. Principen visas i Figur 18. Anledningen att 
detta sätt väljs är för att tappvattenrör skall kunna dras under golvvärmen. På detta vis undviks risken att 
tappkallvattnet värms av golvvärmen. Se Bilaga E för utförligare beskrivningar av värmesystemet. 
 

Figur 17. NIBE™ F1245 bergvärmepump 
(Nibe1). 

Figur 18. Förläggningsprincip av golvvärmen (Uponor2). 
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7.2 Sanitet 
Huset ansluts till det kommunala vatten-och avloppssystemet från tomtgräns. Kommunens ledning finns 
tillgänglig längs husets nordvästra fasad, ungefär 14 meter från huset. En servisledning för både tapp- och 
spillvatten dras på frostfritt djup, som för Umeå är 2 meter under marknivå. Denna dras från 
förbindelsepunkten in till tvättstugan vid husets nordvästra gavel. Tappkallvattnet passerar först en 
flödesmätare innan det dras in i bergvärmepumpens inbyggda vattenberedare. 
 

7.2.1 Tappvatten 
Enligt ”Säker Vatteninstallation” är en VVS-installation utförd enligt branschregler att betrakta som ett 
fackmässigt utförande och därför utförs VVS-installationerna i huset enligt dessa branschregler. Vidare ska 
tappvattenledningar förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och så att vattnet 
inte omedelbart orsakar skador på byggnadsdelar, isolering eller andra installationer (Säkert Vatten, 2011). 
Med detta i åtanke är de rör som inte dras i betongplattan placerade utanpå vägg för att undvika dolda 
läckage. Förgreningar på rör i betongplattan har även undvikits med hänsyn till risken för läckage.  Rör i 
rörtekniken används för att kunna gå längre sträckor i betongplattan. Alla kopplingsledningar, samt de 
fördelningsledningar som dras längs vägg är i koppar.  Tappkallvattenledningarna placeras under 
tappvarmvattenledningarna för att undvika uppvärmning av dem. De fördelningsledningar som dras i 
betongplattan är tillverkade av plast, typ PEX. Servisledningen är av typ PEM. Se Bilaga H för 
tappvattenritningar.  
 
Eftersom hela huset är försett med ingjutna golvvärmeslingor behöver de tappvattenledningar som dras 
under golvet även dras under golvvärmen. Detta för att undvika en uppvärmning av tappkallvattnet, som 
bekant ökar risken för tillväxt av legionellabakterier. Tappvarmvattnets temperatur tillåts vara högst 60 °C 
efter tappstället, detta för att minska risken för skållning, BBR 18:6:621. 
 
Normflöden, sannolika flöden och dimensioner för tappvattenledningarna 
beräknas i Bilaga F1. Först beräknas det totala normflödet (med hänsyn till 
kallvatten, varmvatten och gårdsbevattning) till 1.6 l/S. Ytterligare beräkningar 
ger rörens dimensioner som varierar mellan 12x1 mm, för kopplingsledningar i 
koppar med låga normflöden, till 25x3.5 mm för servisledningen i PEX.  
 
Huset ska kunna förses med vatten utifrån det tillgängliga vattentrycket på 550 
kPa från kommunens ledningar. För att kontrollera detta utförs en 
tryckfallsberäkning över den längsta ledningssträckan i huset. 
Tvättställsblandaren som befinner sig i änden av den längsta ledningen har ett 
tryckfall på 275 kPa, se Figur 19. Tryckfallet mellan förbindelsepunkten och 
tvättställsblandaren i toaletten blir efter beräkningar 94.6 kPa, se Bilaga F1. 
Detta innebär att huset utan problem kommer kunna förses med tillräckligt 
högt vattentryck.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Tryckfall för tvättställsblandare 
9000 vid ett normflöde på 0.2 l/s (FM 
Mattson). 
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7.2.1.1 Produkter tappvatten 
 
 
 
 
Flödesmätare 
Som flödesmätare väljs Armatec’s kallvattenmätare Vinghjul, som har ett tillräckligt 
temperaturområde på 40 ºC. Vid dimensionering kan tryckfallet i vattenmätaren 
tillåtas uppgå till 50 kPa vid sannolikt flöde enligt VAVs föreskrift P100 (Armatec). 
 
 
 
 
 
Fördelarskåp 
Valt fördelarskåp är LK Fördelarskåp UNI 700, som enligt branschreglerna SÄKER 
VATTEN är vattentätt och tillverkade av pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL 9016 
(LK Systems).  
 
 
 
 
 
 
 
Tvättställsblandare 
Den tvättställsblandare som väljs är FM Mattsons 9000 grundmodell. Blandaren har ett 
ekoflöde på 9–12 l/min samt mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötar (FM 
Mattson). 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3 Spillvatten 
Förläggning av spillvattenrör kommer utföras enligt Branschregler 2011 från Säkert Vatten. Det innebär 
bland annat att alla tillstick till samlingsledningarna ansluts med minst 45° vinkel. I tvättstugan finns en 
golvbrunn för att eventuellt utläckande vatten inte ska orsaka skada. Detta krävs även enligt tillverkaren av 
vald bergvärmepump Nibe F1245 (Nibe 1). Golvbrunnen är monterad så att minsta avstånd mellan 
väggens tätskikt och yttre fläns är 200 mm, se fig. 2.12.1a i branschreglerna Säker Vatteninstallation (Säkert 
Vatten). Spillvattenrören dras i betongplattans underliggande isolering med uppstick i kök, toalett, badrum 
och tvättstuga. Spillvattensystemets luftningsledningar dras upp i väggen och ut genom tak vid sovrum 2 
samt vägg mellan tvättstuga och kök, se ritning i Bilaga H. För att säkerhetsställa en konstant avrinning i 
spillvattenledningarna är det viktigt att ledningarna alltid har ett tillräckligt stort fall. Vid tomtgräns är 
marknivån +42 meter och förbindelsepunkten ligger som tidigare nämnt 2 meter under detta. Eftersom 
färdig golvnivå är + 41 meter och avståndet från servisledningens utlopp ur huset till tomtgräns är ca 11 
meter kan en lutning på 12 ‰ säkerställas – vilket är tillräckligt.  
 
Spillvattenledningarna består av PEX-rör. Dess normflöden, dimensioner och nödvändiga ledningsfall 
beräknas/tas fram i Bilaga F2. 
 
 
 
 
 
 

Figur 22. Vald tvättställsblandare (FM Mattson). 

Figur 21. Valt fördelarskåp (LK Systems). 

Figur 20. Vald flödesmätare (Armatec). 
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7.3 Ventilation 

7.3.1 System 
Valt ventilationssystem är ett FTX-system. Fördelarna med det är att man kan kontrollera både till- och 
frånluftsflödet samt att värmeåtervinningen i aggregatet sparar energi. Det FTX-aggregat som valts 
kommer från Fläktwoods och heter RDKS. Det placeras över spisen i köket och kombineras med en 
spiskåpa, vilket visas i Figur 23 nedan. Placeringen gör att det är lätt att komma åt aggregatet vid underhåll 
och eventuella reparationer. Aggregatet rekommenderas för flöden på 20-65 l/s och boytor upp till 155 m2, 
vilket passar för småhuset. Värmeåtervinningsgraden är upp till 83 % (Fläktwoods 1).  
 

 
Figur 23. FTX-aggregatet RDKS från Fläktwoods. Här visas hur aggregatet kan placeras i kombination med en spiskåpa 
(Fäktwoods 1). 

Till detta aggregat kopplas det cirkulära kanalsystemet VELODUCT från Fläktwoods (Fläktwoods 3). 
Kanalerna dras upp genom bjälklaget och ligger i lösullsisolering på vinden, enligt Fläktwoods förslag 
nedan. Tillufts- och frånluftskanalerna som innehåller varm luft måste isoleras ordentligt utvändigt och ha 
ett vindtätt ytskikt. Uteluft- och avluftskanaler som innehåller kall luft och är förlagda innanför husets 
fuktspärr måste vara välisolerade samt ha diffusionstäta ytskikt. Kanaler som ligger bredvid varandra ska 
dessutom ha en gemensam fuktspärr (Fläktwoods 2). Det principiella utseendet för hur kanalerna kommer 
isoleras visas i Figur 24. 

 

 
Figur 24. Det principiella utseendet för isoleringen av kanalerna på vinden (Fäktwoods 2). 
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Från bjälklaget går kanalerna ner i respektive rum. Tilluftsdonen sitter i taket och har placerats så att drag 
vid sängarna ska undvikas. Även frånluftsdonen är monterade i taket. Uteluften tas in genom ett spjäll i 
väggen och avluften förs bort genom en takhuv. De valda komponenterna visas nedan i Figur 25 och Figur 
26. För placering se planritningar i Bilaga H. 

 
Figur 26. Till vänster: US-AV, väggaller för intag av uteluft (Fläktwoods 6).  
Till höger: EYMA-2, takhuv för avluft (Fläktwoods 7). 

 

7.3.2 Luftflöden 
Vid dimensioneringen av luftflödena används som minimikrav de krav som tidigare gällde enligt BBR 10. 
Tilluftsflödet ökas något i sovrummet för komfortens skull. Flödena justeras för att få jämvikt mellan till- 
och frånluft och en sammanställning visas i Tabell 28 nedan. 
 

Rum Area (m2) Krav enligt 
BBR 10 
(l/s) 

Tilluft 
(l/s) 

Frånluft 
(l/s) 

Justerad 
tilluft (l/s) 

Justerad 
frånluft 
(l/s) 

Sovrum 1 11,5 8 12  12  
Sovrum 2 11,3 4 8  8  
Sovrum 3 9,8 4 7,4  7,4  
Vardagsrum 30,8 10,78 10,8  18,9  
Allrum 8,5 2,98 3,0  6,0  
Toalett 3,6 10  10  10 
Badrum 8,3 13,3  13,3  13,3 
Tvättstuga 10,7 15,7  17  17 
Kök 17,1 10  10  10 
Klädkammare 5,3 1,9  2,0  2,0 
Totalt:   41,2 52,3 52,3 52,3 

Tabell 28. Till- och frånluftsflöden för respektive rum. 

 
 
 
 
 

 
 

Figur 25. Till vänster: Frånluftsventil VEF från Fläktwoods (Fläktwoods 4). Flöde 2-80 l/s. Benämns FD1 i ritningarna. 
 Till höger: Tilluftsventil VST utan luftriktare från Fläktwoods (Fläktwoods 5). Flöde 3-70 l/s. Benämns TD1 i ritningarna. 
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7.3.3 Tryckfall 
På grund av att tryckfallet varierar i systemet så måste en injustering göras för att systemet ska fungera 
ordentligt. Flödet stryps därför med hjälp av spjäll i de kanaler där tryckfallet är för låga. Injusteringen av 
frånluften visas i Tabell 29 och injusteringen av tilluften visas i Tabell 30. För utförligare beräkningar se 
bilaga G. 
 
Injustering av frånluft 

Till rum Kanaler som ingår Tryckfall (Pa) Strypning (Pa) 

Toalett F6,F1,F2,F3 60,6 - 

Badrum F7,F1,F2,F3 47,5 13,1 

Tvättstuga F8, F2, F3 59,9 0,7 

Kök F9,F4,F3 46,2 14,4 

Klädkammare F10,F4,F3 34,0 26,6 

Tabell 29. Injustering av frånluften. 

 
Injustering tilluft 

Till rum Kanaler som ingår Tryckfall (Pa) Strypning (Pa) 

Sovrum 1 T6,T1,T2,T3,T4 58,9 - 
Sovrum 2 T7, T1,T2,T3,T4 40,5 18,5 
Vardagsrum T8, T2,T3,T4 34,0 24,9 
Sovrum 3 T10,T3,T4 35,3 23,6 
Allrum  T9,T4 37,3 21,6 

Tabell 30. Injustering av tilluften. 

7.3.4 Spårgasmätning 
Spårgasmätning används som en metod att säkerställa att kraven på luftutbyte uppfylls. För småhuset får 
värdet som uppmäts efter 0.5 h inte överstiga 406 ppm. I Tabell 31 visas koncentrationen av spårämne 
som maximalt får uppmätas efter 0,5h, 1h och 2h. För beräkningar se Bilaga G. 
 

Tid (h) Koncentration av spårämne (ppm) 

0,5 406 
1 330 
2 218 

Tabell 31.Högsta tillåtna koncentration av spårämne efter 0.5, 1 och 2 timmar. 
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8. Kostnadskalkyl 
En kostnadskalkyl har gjorts för att uppskatta den totala kostnaden för uppförandet av småhuset. Kalkylen 
innefattar konstruktionsdelar, VVS, fast inredning och elinstallationer. En stor del av kostnaderna baseras 
på information ur Sektionsfakta, där arbetskostnad för montering även ingår i priset. Den totala 
byggkostnaden för småhuset blir 1 710 068 kronor. Kostnadskalkylen återfinns i Tabell 32-35 nedan, en 
sammanställning finns i Tabell 36.  
 

Konstruktion      

Underkategori Pris/enhet Artikel eller källa Kvantitet  Totalpris 
(kr) 

Kallt Tak med fackverk 696.53 kr/m2 11.011* 123.2  85 812.5 

Varmt Tak 1 478.38 kr/m2 11.037* 30.5  45 090.59 

Yttervägg 2 270.61 kr/m2 7.051* 123.11  279 534.8 

Innervägg 816.92 kr/m2 8.019* 73.24  59 831.22 

Platta på mark 1 011.4 kr/m2 4.009 * 170  171 938 

Vindsbjälklag 860.41 kr/m2 9.083 * 148  127 340.7 

Fönster, alla fönster totalt 72 718 kr/st Skånska Byggvaror 1  72 718 

Ytterdörrar 8 490 kr/st Lurs dörr 2  16 980 

Altandörr 22 055 kr/st Elitfönster 1  22 055 

Innerdörr 7 235 kr/st Swedoor 7  50 645 

Våtrumsväggar 1 735.85 kr/m2 8.056* 68.56  119 009.9 

Parkettgolv 497 kr/m2  91.6  45 525.2 

Klinkergolv 1 231 kr/m2  39.7  48 870.7 

Målning av yttervägg 151.8 kr/m2  123.11  18 688.1 

Tapetsering 133.1 kr/m2  238.3  31 717.73 

Total kostnad     1 195 757 

Tabell 32. Kostnadskalkyl för konstruktionsdelar. * Artikel i Sektionsfakta (2014a). 

 

VVS      

Underkategori Pris/enhet Artikel eller källa Kvantitet  Totalpris (kr) 

Kök 9 581.73 kr/st 4.002** 1  9 581.73 

WC 10 839.8 kr/st 4.004** 1  10 839.8 

Badrum 21 544.82 kr/st 4.006** 1  21 544.82 

Tvättstuga med värmepump 158 110.8 kr/st 4.025** 1  158 110.8 

Sovrum med golvvärme,stort 5 756.02 kr/st 4.016** 1  5 756.02 

Sovrum med golvvärme, mindre 3 788.51 kr/st 4.014** 2  7 577.02 

Vardagsum med golvvärme 8 743.85 kr/st 4.018** 1  8 743.85 

Klädkammare med golvvärme  
OCH värme- och vattenmätare 

14 667.32 kr/st 4.020* 1  14 667.32 

Hall/entré med golvvärme 2 450.5 kr/st 4.022** 5  12 252.5 

FTX-aggregat 2 3615 kr/st Fläktwoods 1 1  2 3615 

Total kostnad     272 688.8 

Tabell 33. Kostnadskalkyl för VVS. ** Artikel i Sektionsfakta (2013). 
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Inredning      

Underkategori Pris/enhet Artikel eller källa Kvantitet  Totalpris (kr) 

Diskbänk inklusive diskmaskin, kyl, 
frys, ugn och spis 

31 871.15 kr/st 18.004* 1  31 871.15 

Skåpinredning inklusive bänkskiva  51 502.37 kr/st 18.003* 1  51 502.37 

Garderober, 3 stycken 8 155.52 kr/st 18.011* 3  24 466.56 

Garderob, skjutdörr 15 384.12 kr/st 18.013* 1  15 384.12 

WC 6 592.67 kr/st 18.016* 1  6 592.67 

Badrum med duschutrustning 19 913.94 kr/st 18.023* 1  19 913.94 

Tvättstuga 25 212.77 kr/st 18.031* 1  25 212.77 

Total kostnad     174 943.6 

Tabell 34. Kostnadskalkyl för inredning. * Artikel i Sektionsfakta (2014a). 

 

El      

Underkategori Pris/enhet Artikel eller källa Kvantitet  Totalpris (kr) 

Kök 16 124.11 kr/st 4.003*** 1  16 124.11 

WC 1 557.31 kr/st 4.005*** 1  1 557.31 

Badrum 2 593.79 kr/st 4.007*** 1  2 593.79 

Klädkammare 680.72 kr/st 4.011*** 1  680.72 

Sovrum 4 874.41 kr/st 4.012*** 3  14 623.23 

Vardagsrum 6 552.11 kr/st 4.014*** 2  13 104.22 

Uteplats 2 584.07 kr/st 4.016*** 1  2 584.07 

Hall 6 945.73 kr/st 4.020*** 1  6 945.73 

Tvättstuga  8 465.18 kr/st 4.022*** 1  8 465.18 

Total kostnad     66 678.36 

Tabell 35. Kostnadskalkyl för el. *** Artikel i Sektionsfakta (2014b). 

 

 Pris (kr) 

Konstruktion 1 195 757.00 
VVS 272 688.80 
Inredning 174 943.60 
El 66 678.36 
  
Totalt för huset 1 710 068 

Tabell 36. Kostnadskalkyl totalt för att bygga småhuset. 
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Förutom kostnaden för att bygga huset har även en driftkostnad kalkylerats. Kostnaderna 
grundas på att Umeå ligger i elprisområde SE2, samt att en reducerad energiskatt gäller i hela 
Västerbotten (Telgeenergi). Den mängd elenergi som behöver köpas är dels energibehovet 
för husets totala uppvärmning, som har beräknats till 8.63 MWh/år. Dessutom tillkommer 
behovet av hushållsel som uppskattas till 5000 kWh/år (Eon). Tillsammans med en fast 
kostnad på 395 kr/år och ett rörligt pris på 71.46 öre/kWh beräknas driftkostnaden, enligt 
Tabell 37 till 12 083 kr/år (Telgeenergi). 
 
 

 Antal Enhet 

Energibehov uppvärmning 8630 kWh/år 

Energibehov hushållsel 5000 kWh/år 

Totalt energibehov 163560 kWh/år 

Fast kostnad 395 kr/år 

Rörligt pris 71.46 öre/kWh 

Total kostnad 12083 kr/år 

Tabell 37. Kostnadskalkyl för driftkostnad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 27. Karta över 
elprisområden (Telgeenergi). 
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10. Bilagor 

Bilaga A: Dimensionering takstol 
  

 
Figur 28. Bilden visar mått och verkande laster på takstolen som ska dimensioneras. På överramen verkar snölast och 
yttertakets egentyngd och på underramen verkar innertakets egentynggd samt nyttig last. 

 

Beräkning av dimensionerande laster 
Ett antagande görs att den belastade arean är 10 % större än cc-avståndet mellan balkarna. Detta gäller för 
den yttersta takstolen då cc-avståndet är samma överallt. Beräkningarna görs på den yttersta takstolen för 
att kontrollera det värsta fallet och den utökade arean gäller för snölasten, alla egentyngder samt den 
nyttiga lasten. 
 
Koefficienter 

               karakteristisk snölast för Umeå, som ligger i snözon 3 

                 cc-avstånd mellan takstolarna 

                  cc-avstånd mellan glespanelen i innertaket 

         temperaturkoefficient 

         exponeringskoefficient 

         formfaktor 

               densitet trä 

                 densitet lösull 

                 tyngd av betongtakpannor 

       9,2        tyngd av gips innertak 

             tyngdaccelerationen 

                 tjocklek råspont yttertak 

                tjocklek lösull innertak 

               tjocklek gips innertak 
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                   höjd glespanel innertak 

                   bredd glespanel innertak 

                  antagen bredd på underramstången 

                   antagen höjd på underramstången 

                    antagen höjd på överramstången 

                 antagen bredd på överramstången 

 
Snölast 

                        

                         

 
Egentyngd yttertak 
När egentyngden för yttertaket beräknas tas hänsyn till betongtakpannor och råspont, resten försummas.  

                                  

                 +                     

                                 

 

Överramen antas ha en dimension på 45*220 mm  

                                          

                             

        (                     )                

 
Egentyngd innertak 
När egentyngden för innertaket beräknas tas hänsyn till lösull, glespanel och gips, resten försummas.  

                                   

Glespanelen sitter med ett cc-avstånd på 400 mm. Detta ger att den procentuella andelen trä i skiktet blir 

          

           
     

                                         

                  +                          

                                   

 

Underramen antas ha en dimension på 45*195 mm  

                                             

                                  

        (                       )                
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Nyttig last 
Enligt EKS 8 ska vindsbjälklaget, som har en fri höjd på minst 0,6 m och tillträde genom en lucka på max 

storlek 1*1 m, dimensioneras för en nyttig last på 0,5      . Lasten räknas på hela bjälklagets area även 
om takhöjden i kanterna är för låg för att kunna vistas där.  
 

                    

                                  

 

Lastkombinering 
Den variabla snölasten är den överlägset största lasten, vilket gör att snölasten blir dimensionerande. På 
grund av detta används formel 6.10b ur BFS 2011:10, EKS8. Säkerhetsklassen är 2. 
 
Koefficienter 

         reduceringsfaktor på grund av säkerhetsklass 2 

        reduceringsfaktor för ogynnsamma permanenta laster 

         reduceringsfaktor för ogynnsamma lasteffekter av permanenta laster 

         reduceringsfaktor för ogynnsamma lasteffekter av variabla laster 

                                   reduceringsfaktor som ger den variabla lasten ett värde som mycket sällan  

överskrids 

 

Lastkombinering överramstången 
Överramstången påverkas av egentyngden från yttertaket, egentyngden från överramstången samt 
snölasten.  
 

         (                       )             

 
Lastkombinering underramstången 
Underramstången påverkas av egentyngden från innertaket, egentyngden från underramstången samt den 
nyttiga lasten.  
 

         (                             )            

 

Upplagskrafter 
På grund av symmetrin i takstolen görs beräkningarna endast på ena halvan av takstolen. Innan 
knutpunkterna studeras görs en yttre jämvikt för att ta fram RA. 
 
Först tas de resulterande krafterna av de utbredda 
lasterna fram. 

                           

                          

Upplaget i A ska ta upp båda dessa laster vilket ger att: 

                            

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 29. Yttre verkande krafter på takstolen. 
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Lasterna vid respektive knutpunkt ska nu bestämmas och krafterna benämns enligt Figur 30 nedan. 

 
Figur 30. De krafter som påverkar knutpunkterna i takstolen. 

 

Q1 och Q3 tar last från ett halvt överramsfack vardera. Eftersom den utbredda lasten       är horisontellt 

utbredd måste längden på ett halvt överramsfack projiceras ned på en horisontell linje med längden x enligt 
figuren ovan. Q2 tar upp last från två stycken halva över överramsfack och har alltså längden 2x. 
 

     (  )              

                       

                       

 

Q4 tar last ifrån sträckan y/2 och Q5 tar last från sträckan y/2 + d.  

     (  )              

               

                      

         (
 

 
  )           

 

Stångkrafter 
Krafterna i alla stänger i fackverket beräknas med hjälp av knutpunktsmetoden.  

 
Knutpunkt A 
Här är koordinatsystemet plant. 

↑:                   (   )    

      
        

   (   )
                  

→:               (   )    

               (   )                 

 
 
 
 
 
 

Figur 31. Knutpunkt A. 
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Knutpunkt B 
Här är kordinatsystemet vridet. 

↑:        (   )      =0 

            (   )                 

→:                   (   )    

                 (   )                  

 
Knutpunkt C 
Här är koordinatsystemet plant. 

↑:    (   )               (   )        

       
        (   )   

   (   )
                

→:                   (   )          (   )    

                   (   )          (   )  
               

 
 
Vilka stänger som blir tryckta respektive dragna redovisas i Figur 
34 till höger. 
 

 

 
 
 

Böjmoment 
 
Överram 
Först behöver lasten först projiceras ned på överrramen. Sedan 
projiceras överramen ner i horisontellt läge så som i Figur 35 till höger. 
 

     (   )     (   )                    

Det maximala momentet kan i värsta fall ges av 
    

 
 om det antas att 

knutpunkterna är ledade. Momentet blir samma mellan A och B som 
mellan B och C eftersom sträckorna är lika långa. Momentets tecken 

spelar ingen roll och därför tas absolutbeloppet. 
 

             
    

 
          

 
Underram 
För underarmen uppstår det maximala momentet mellan C 
och E, se Figur 36 för beräkningsmodell. Det maximala 
momentet mellan A och C måste ändå beräknas då 

stångkraften      är större än      och det är därför svårt att 

på förhand avgöra vilken som ger värst lasteffekt.  

             
        

 
           

            
        

 
          

 

 

Figur 32. Knutpunkt B. 

Figur 33. Knutpunkt C. 

Figur 34. Här visas vilka stänger som blir 
tryckta respektive dragna. 

Figur 35. Beräkningsmodell för överramen. 

Figur 36. Beräkningsmodell för underramen. 
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Materialdata för valt konstruktionsvirke C24  

 

               Karaktäristiskt värde för böjhållfastheten 

               Karaktäristiskt hållfasthetsvärde för tryck parallellt fibrerna 

               Karaktäristiskt hållfasthetsvärde för drag parallellt fibrerna 

              5 % -fraktilen för elasticitetsmodulen parallellt med fibrerna 

           Modifikationsfaktor beroende av lastvaraktighet och klimatklass 

         Imperfektionsparametern för konstruktionsvirke 

         Partialkoefficient för materialegenskaper, konstruktionsvirke 

 

Dimensionering av överram 
 
Dimensionen 45*220 mm antas. För en tryck- och böjbelastad stång gäller 

      

         

 
      

      

    

                                   

Slankhetsparametern λ beräknas för knäckning i den styva riktningen eftersom överramen antas vara 

stadgad i den veka riktningen. 

  
        

  

       

     
 

 
√

      

    

       

     (    (        )      
 )        

   
 

   √       
 
          OK! 

       
    

  

                  

       
    

  

                  

Då det maximala momentet är samma i båda överramsstängerna behöver enbart den stången som har 

störst normalkraft kontrolleras, i detta fall     . 

       
      

     
 4,40 MPa 

   
     

 

  
                

       
            

   
 6,74 MPa 

      

         

 
      

      

        

Alltså är dimensionen 45*220 mm tillräcklig och den som väljs.  

(Dimensionen 45*195 mm klarar sig inte då 1,03>1.) 
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Dimensionering av underram 
 
Dimensionen 45*170 mm antas. För en drag- och böjbelastad stång gäller 

      

      

 
      

      

    

                       

       
    

  

                 

       
    

  

                  

   
     

 

  
                

Eftersom ena stången har ett större maximalt moment men mindre normalkraft så behöver båda stängerna 

kontrolleras då det är svårt att avgöra direkt vilken av dem som ger värst lasteffekt. 

 
Stång A-C  
 

          
      

     
 5,07 MPa 

          
            

   
 4,24 MPa 

         

      
 

         

      
          OK! 

 
Stång C-E 
 

          
      

     
 3,35 MPa 

          
            

   
 6,11 MPa 

         

      
 

         

      
        OK! 

Dimensionen 45*170 mm är tillräcklig och den som väljs. 

(Dimensionen 45*145 mm klarar sig inte då 1,08>1.) 

 

 

Dimensionering av dragen diagonalstång 
 

Dimensionen 45*45 mm antas. För en dragbelastad stång gäller 

                  

                        

Kh är en korrektionsfaktor som beaktar draghållfasthetens starka volymberoende. För konstruktionsträ 

gäller att det antar det minsta värdet av  

1,3 eller (
   

 
)
 

 

   (
   

  
)
 

       Detta är det minsta värdet och därmed det som används. 
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 7,23 MPa 

                                        

Dimensionen 45*45 mm är alltså tillräcklig. På grund av byggnadspraktiska skäl brukar dimensionen på 

diagonalstängerna inte understiga 45*70 mm och därför väljs istället dimensionen 45*70 mm. 

 

 

Dimensionering av tryckt diagonalstång 
 
Dimensionen 45*70 mm antas. För en dragbelastad stång gäller 

                  

       (  )                                          

Slankhetsparametern λ beräknas för knäckning i den veka riktningen eftersom diagonalstången till skillnad 

från överramen inte är stadgad för att förhindra utböjning i den veka riktningen.  

   
        

   
       

     
 

 
√

      

    

       

     (    (        )      
 )        

   
 

   √       
 
          OK! 

       
    

  

                  

       
      

       
 3,17 MPa  

                   →                     OK! 

Dimensionen 45*70 mm är tillräcklig och den som väljs. 

(Dimensionen 45*45 mm klarar sig inte då                     och det stämmer inte.) 
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Bilaga B: Värmegenomgångskoefficienter och omslutande areor 
 

Värden på Aoms  
 BFS 2011:26 i BBR 19 säger att Aoms, omslutande area är: Sammanlagd area för omslutande 
byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft. Med omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar 
som begränsar uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis 
uppvärmda utrymmen. Som väggarea räknas därför invändig väggarea ut mot luft. Tjockleken på 
ytterväggen tas inte med. Enbart fasadarea mot uppvärmd inneryta tas med. Det innebär att fasadarean 
som ansluter mot vinden inte räknas med eftersom vinden inte är uppvärmd. Som takarea räknas här 
istället area mot vindsbjälklaget för det kalla taket. 
 
Den totala omslutningsarean är: 

                                                     

 
Respektive areor summeras för varje fasad och summeras sedan enligt Tabell 24 nedan. 
 

 Vägg mot 
sydväst 

Vägg mot 
sydost 

Vägg mot 
nordväst 

Vägg mot 
nordost 

Totalt 

Area vägg(m2) 41,10 43,30 43,78  42,94  123,11  
Area fönster 
(m2) 

1,21  15,51  4,68 4,68  26,08  

Area ytterdörr 
(m2) 

2,10  - 2,10  - 4,2  

Area altandörr 
(m2) 

3,15     3,15 

Area kallt tak 
(m2) 

    123,2  

Area varmt tak 
(m2) 

    30,5 

Area golv mot 
mark (m2) 

    148  

Klimatskalets 
omslutande 
area (m2) 

    458,24  

Tabell 24. Värden på husets olika omslutande areor. 

 

U-värde yttervägg 
 

1. 22 mm liggande träpanel (höjd 120 mm) med spikläkt 
2.  34 mm luftspalt 
3. 0,5 mm vindskydd av väggpapp  
4. 95 mm mineralull   
5. 145 mm mineralull mellan stående träreglar cc 600 mm 
6. 0,2 mm PE-folie 
7. 95 mm mineralull mellan liggande träreglar  
8. 13 mm gipsskiva 
Först räknas värmemotstånden och värmegenomgångskoefficienten utan hänsyn till reglarna. 

Väggpappen försummas. Värmemotstånden beräknas som   
 

 
 där d är tjockleken i meter och   är 

värmekonduktiviteten i W/mK.  
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Därefter räknas värmemotståndet och värmegenomgångskoefficienten med träreglar istället för 
mineralull. 

             
    

 
   

                                
    

 
  

   
 

     

      
 

    
 

 

Dessa viktas med U-värdesmetoden för att få fram det genomsnittliga värdet. 
 

      
          

    
 

                    

           
       

 

    
 

 
 
 

U- värde grund 
För den valda konstruktionslösningen för platta på mark kan U-
värdet läsas av först när man tagit fram det så kallade B’ värdet. B’ tas 
fram utifrån plattans omkrets P = 56.2 m och area A= 170 m2. 

   
 

(     )
      

Detta tillsammans med ett underlag av morän ger ett U-värde på 0,11 
W/m2 (Isover 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Bottenplattan ser ut enligt ovan och är en färdig 
konstruktionslösning från Isover (Isover 1). 
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U-värde kallt tak 
Det kalla taket består av ett klassiskt ventilerat yttertak av betongtakpannor på undertak som antas ha 

värmegenomgångsmotståndet              (Bellander et al, 2013). Vindsbjälklaget är ett träbjälklag 

med lösullsisolering med konstruktion enligt Figur 14. Värmegenomgångskoefficienten för detta är 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För ytövergångmotståndet antas                                    

Det totala värmegenomgångsmotståndet blir             
 

  
          

   

 
 

Detta ger      
 

    
            för det kalla taket.  

 
 
 

Husets samlade UA-värden 
Alla husets byggnadsdelars areor mäts för att sedan multipliceras med respektive 
värmegenomgångskoefficient. Dessa samlade UA-värden redovisas i Tabell 25. 
 

Byggdel U-värde (W/m2K) Area (m2) UA (W/K) 

Yttervägg 0.104 123.11 12.80 

Kallt tak 0.08 123.2 9.85 

Varmt tak 0.09 30.5 2.74 

Golv 0.11 148 16.28 

Fönster 1.7 26.08 44.33 

Ytterdörr 1 4.2 4.2 

Altandörr 1.1 3.15 3.46 

Total UA   93.68 

Tabell 25. UA-värden på ingående byggnadsdelar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Vindsbjälklaget är en färdig lösning från Isover enligt ovan (Isover 3). 
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Köldbryggor och Um-värde 
Hänsyn togs till de linjära köldbryggor som identifierades i huset. För vertikalt ytterväggshörn, anslutning 
yttervägg och takbjälklag samt anslutning fönster och dörr togs schablonvärden för 
värmegenomgångskoefficienterna (Swedisol).  För anslutningen yttervägg och grund togs ett värde från en 
av Isovers typgrunder som likar husets faktiska grund (Isover 4). Alla linjära köldbryggor redovisas i Tabell 
26.  
 

Linjär köldbrygga Längd Ψ (W/mK) Ψ*L(W/K) 

Ytterväggshörn 17.7 0.06 1.06 

Yttervägg-tak 58 0.03 1.74 

Yttervägg-platta 56.2 0.05 2.81 

Fönster och dörr 94.68 0.055 5.21 

Totalt   8.01 

Tabell 26. Värmegenomgångskoefficienter för de linjära köldbryggorna. 

 
 

Um - värde 
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient beräknas utefter formel på sida 29 i Isolerguiden (Anderlind, 
Stadler, 2006). 
 

   
        

    

 
          

      
       

 

    
 

 
Egentligen finns även de punktformiga köldbryggorna med i denna formel men dessa bortses från här. 
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Bilaga C: Effektbehov 
Effektbehoven för de enskilda rummen beräknas enligt  
 

 ̇    (         ̇        )       ( ̇     )        

Beräkningar görs separat för varje enskilt rum för att värmesystemet skall kunna dimensioneras korrekt och 
för att det då blir tydligt var värmen faktiskt försvinner.  Beräkningarna görs och sammanställs i tabellform 
i Excel. Omslutande area för varje rum beräknas enligt beskrivning av Aoms under energiberäkningar. 

Hänsyn till ventilationsförluster tas i de rum där tilluften tillförs. Temperaturskillnaden        räknas som 

dimensionerande inomhustemperatur minus tilluftens temperatur = 20-17= 3  . Efter att effektbehovet 
för respektive förlust beräknats separat för varje rum summeras husets totala effektbehov. 
 

 ̇       ̇   = ( ̇      ̇      ̇       ̇    ) 

 

Symbolförteckning 
 

 ̇                              ( )  

 ̇                        ( )  

 ̇                                           ( ) 

 ̇                                         ( ) 

 ̇                                                     ( ) 

 ̇                                                  ( ) 

                                            (
 

  
 ) 

 ̇                                      (
  

 
)  

 ̇                (
  

 
) 

                                          (
 

   
)  

                                   (  ) 

  ̇                                    (
 

 
) 

                                                                        ( ) 

                                                                          . 

                             

 

Dimensionerande temperaturskillnad 

Som dimensionerande inomhustemperatur väljs 20  . Värmetillskott från människor, apparater etc. 
försummas här. Normalt beräknas tidskonstanten för att bestämma vilken dimensionerande utetemperatur 
som gäller, men enligt Boverkets handbok ”Energihushållning enligt boverkets byggregler” ligger 

tidskonstanten för ett normalt träregelhus på mellan ett till två dygn. Detta ger DVUT1= -24.5    för 

Umeå, vilket innebär en temperaturskillnad på 44.5   . 
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Effektbehov per rum pga läckluft 
För läckluftflödet antas en otäthet på 0.4 l/m2s. Flöde av uteluft till rummet kan inte ske i klädkammaren 
(flödet genom taket försummas här) därför tas inte klädkammaren med i beräkningen av läckluftflöde. Med 
omslutningsarea menas här ytterväggsarean, fönsterarean och ytterdörrsarean eftersom det mot fasaderna 
kommer uppstå tryckskillnader på 50 kPa på grund av vinden som blåser på huset.  Även area mot tak tas 
med i omslutningsarean även om tryckskillnaderna kommer bli mindre här än mot fasaderna.  Arean mot 
marken tas inte med överhuvudtaget eftersom det här inte blir några tryckskillnader alls då huset står på en 
gjuten betongplatta mot marken. Genom användning av rummens omslutningsarea kan massflödet av 
uteluft till resterande rum vid en tryckskillnad på 50 kPa beräknas enligt nedan. 
 

 ̇             
 

    
 

 
För att få ett rimligt värde på läckluften antas detta flöde vara 5 % av flödet vid 50 kPa tryckskillnad 
(vägledning av Folke Björk). 

 
  

̇      
̇       

 
Sedan kan effektbehovet per rum beräknas enligt: 
 

 ̇       ̇         

 
 Rum Otäthet 

(l/m2s) 
Aoms(m2) Densitet 

luft 
(kg/m3) 

Mu (kg/s) Temperatur-
skillnad (K) 

cpl 

(J/kgK) 
5 % av flödet 
vid 50 kPa 
tryckskillnad 

Effektbehov(W) 

Toalett 0.4 13.12 1.23 0.0065 44.5 1006 0.05 14.44 

Hall + 
korridor 

0.4 35.92 1.23 0.0177 44.5 1006 0.05 39.56 

Sovrum 1 0.4 28.8 1.23 0.0142 44.5 1006 0.05 31.72 

Sovrum 2 0.4 21.12 1.23 0.0104 44.5 1006 0.05 23.26 

Sovrum 3 0.4 18.27 1.23 0.0090 44.5 1006 0.05 20.12 

Allrum 0.4 15 1.23 0.0074 44.5 1006 0.05 16.52 

Badrum 0.4 15.42 1.23 0.0076 44.5 1006 0.05 16.98 

Tvättstuga 0.4 26.3 1.23 0.0129 44.5 1006 0.05 28.96 

Kök + 
Vardagsrum 

0.4 121.45 1.23 0.0598 44.5 1006 0.05 133.75 

 Totalt              325.31 

Tabell 38.Värmeförlust per rum pga läckluft. 

 

 
Effektbehov per rum pga köldbryggor 
Effektbehovet för rummen beräknas genom att respektive köldbryggekoefficient multipliceras med 
dimensionerad temperaturskillnad och köldbryggans längd. Se Tabell 39 på nästkommande sida. 
 

 ̇                ̇      

Efter att värmeförlusten för varje rum på grund av köldbryggor beräknats summeras de till ett total 
effektbehov på grund av köldbryggor, se Tabell 40. 
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Typ av köldbrygga: Yttervägg-fönster 
och dörr (W/mK) 

Vertikalt 
ytterväggshörn 
(W/mK) 

Yttervägg-tak 
(W/mK) 

Yttervägg-platta 
(W/mK) 

Effektbehov(W) 

Köldbryggekoefficient Ψ 
(W/mK) 

0.055 0.06 0.03 0.05  

Ɵ(dim,i)-Ɵ(dim,u) (K) 44.5 44.5 44.5 44.5  

      

Toalett      

Längd (m) 2 2.7 3.93 3.93  

Förlust (W) 4.90 7.21 5.25 8.74 26.09 

      

Hall+Korridor      

Längd (m) 10.2 0 3.08 3.08  

Förlust (W) 24.96 0 4.11 6.85 35.93 

      

Sovrum 1      

Längd (m) 5.6 2.7 7 7  

Förlust (W) 13.71 7.21 9.35 15.58 45.84 

      

Sovrum 2      

Längd (m) 5 0 4 4  

Förlust (W) 12.24 0 5.34 8.9 26.48 

      

Sovrum 3      

Längd (m) 5 0 3.5 3.5  

Förlust (W) 12.24 0 4.67 7.79 24.70 

      

Allrum      

Längd (m) 5 0 2.6 2.6  

Förlust (W) 12.24 0 3.47 5.79 21.49 

      

Klädkammare      

Längd (m) 0 0 0 0  

Förlust (W) 0 0 0 0 0 

      

Badrum      

Längd (m) 5 0 3 3  

Förlust (W) 12.24 0 4.01 6.68 22.92 

      

Tvättstuga      

Längd (m) 11.2 2.7 7 7  

Förlust (W) 27.41 7.21 9.35 15.58 59.54 

      

Kök + Vardagsrum      

Längd (m) 45.68 9.6 19.94 18.1  

Förlust (W) 111.80 25.63 26.62 40.27 204.33 

Tabell 39. Värmeförlust per rum pga köldbryggor. 
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 Rum Fönster/dörr 

(W) 
Ytterväggshörn (W) Yttervägg/tak 

(W) 
Yttervägg/platta (W) Effektbehov(W) 

Toalett 4,90 7,21 5,25 8,74 26,09 

Hall + korridor 24,96 0,00 4,11 6,85 35,93 

Sovrum 1 13,71 7,21 9,35 15,58 45,84 

Sovrum 2 12,24 0,00 5,34 8,90 26,48 

Sovrum 3 12,24 0,00 4,67 7,79 24,70 

Allrum 12,24 0,00 3,47 5,79 21,49 

Klädkammare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Badrum 12,24 0,00 4,01 6,68 22,92 

Tvättstuga 27,41 7,21 9,35 15,58 59,54 

Kök + Vardagsrum 111,80 25,63 26,62 40,27 204,33 

  Totalt        467,31 

Tabell 40. Summerat effektbehov pga köldbryggor. 

 
 

Effektbehov per rum pga ventilationsförluster 
Effektbehovet för rummen beräknas här utifrån det tilluftsflöde som finns i rummen med tilluft. 
Tilluftflödet multipliceras sedan med luftens specifika värmekapacitet och dimensionerad 
temperaturskillnad mellan tilluft och inneluft. 

 ̇                   

 

 Rum Flöde 
(l/s) 

Flöde 
(m3/s) 

Densitet ρ 
(kg/m3) 

cpl (J/kgK)        (K) Effektbehov(W) 

Sovrum 1 12 0,012 1,2 1006 3 43,46 

Sovrum 2 8 0,008 1,2 1006 3 28,97 

Sovrum 3 7,4 0,0074 1,2 1006 3 26,80 

Allrum 3 0,003 1,2 1006 3 10,86 

Kök + 
Vardagsrum 

10,8 0,0108 1,2 1006 3 39,11 

 Totalt          149,21 

Tabell 41. Summerat effektbehov pga ventilationsförluster. 

 

Effektbehov per rum pga transmissionsförluster 
För att komma fram till ett effektbehov pga värmeförluster genom transmission multipliceras 
omslutningsarean för respektive byggnadsdel med dess U-värde, vilket ger ett totalt UA-värde för rummet. 
Dessa redovisas i Tabell 42-51. Det beräknade UA-värden för varje rum multipliceras sedan med den 
dimensionerande temperaturskillnaden, se Tabell 52. 

 ̇      (       )     
 
 

Toalett Omslutningsarea (m2) (U-värde 
W/m2K) 

UA-värde (W/K) 

Yttervägg 9.03 0.103 0.93 

Golv 3.84 0.11 0.42 

Tak  3.84 0.08 0.31 

Fönster 0.25 1.7 0.43 

Summa  16.96  2.08 

Tabell 42. Summerat UA-värde toalett. 
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Hall + korridor Omslutningsarea (m2) (U-värde 
W/m2K) 

UA-värde (W/K) 

Yttervägg 5.7 0.103 0.59 

Golv 27.16 0.11 2.99 

Tak 27.16 0.08 2.17 

Fönster 0.96 1.7 1.63 

Ytterdörr 2.1 1 2.10 

Summa  63.08  9.48 

Tabell 43. Summerat UA-värde hall + korridor.. 

Sovrum 1 Omslutningsarea (m2) (U-värde 
W/m2K) 

UA-värde (W/K) 

Yttervägg 14.85 0.103 1.53 

Golv 12 0.11 1.32 

Tak 12 0.08 0.96 

Fönster 1.95 1.7 3.32 

Summa  40.8  7.12 

Tabell 44. Summerat UA-värde sovrum 1. 

Sovrum 2 Omslutningsarea (m2) (U-värde 
W/m2K) 

UA-värde (W/K) 

Yttervägg 7.56 0.103 0.78 

Golv 12 0.11 1.32 

Tak 12 0.08 0.96 

Fönster 1.56 1.7 2.65 

Summa  33.12  5.71 

Tabell 45. Summerat UA-värde sovrum 2. 

Sovrum 3 Omslutningsarea (m2) (U-värde 
W/m2K) 

UA-värde (W/K) 

Yttervägg 6.21 0.103 0.64 

Golv 10.5 0.11 1.16 

Tak 10.5 0.08 0.84 

Fönster 1.56 1.7 2.65 

Summa  28.77  5.29 

Tabell 46. Summerat UA-värde sovrum 3. 

Allrum Omslutningsarea (m2) (U-värde 
W/m2K) 

UA-värde (W/K) 

Yttervägg 4.67 0.103 0.48 

Golv 8.77 0.11 0.96 

Tak 8.77 0.08 0.70 

Fönster 1.56 1.7 2.65 

Summa  23.77  4.80 

Tabell 47. Summerat UA-värde allrum. 
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Klädkammare Omslutningsarea (m2) (U-värde 
W/m2K) 

UA-värde (W/K) 

Golv 6.01 0.11 0.66 

Tak 6.01 0.08 0.48 

Summa  12.02  1.14 

Tabell 48. Summerat UA-värde klädkammare. 

Badrum Omslutningsarea (m2) (U-värde 
W/m2K) 

UA-värde (W/K) 

Yttervägg 4.86 0.103 0.50 

Golv 9 0.11 0.99 

Tak 9 0.08 0.72 

Fönster 1.56 1.7 2.65 

Summa  24.42  4.86 

Tabell 49. Summerat UA-värde badrum. 

Tvättstuga Omslutningsarea (m2) (U-värde 
W/m2K) 

UA-värde (W/K) 

Yttervägg 11.48 0.103 1.18 

Golv 11.25 0.11 1.24 

Tak 11.25 0.08 0.90 

Fönster 1.56 1.7 2.65 

Ytterdörr 2.01 1 2.01 

Summa  37.55  7.98 

Tabell 50. Summerat UA-värde tvättstuga. 

Kök + Vardagsrum Omslutningsarea (m2) (U-värde 
W/m2K) 

UA-värde (W/K) 

Yttervägg 48.07 0.103 4.95 

Golv 47.48 0.11 5.22 

Tak, kallt 22.67 0.08 1.81 

Tak, varmt 34.44 0.09 3.10 

Fönster 13.12 1.7 22.30 

Altandörr 3.15 1.1 3.47 

Summa  146.26  40.86 

Tabell 51. Summerat UA-värde kök + vardagsrum. 

 

 Rum Aoms (m2) UA-värde     (K) Effektbehov(W) 

Toalett 16,96 2,08 44,5 92,77 

Hall + korridor 63,08 9,48 44,5 421,84 

Sovrum 1 40,8 7,12 44,5 317,04 

Sovrum 2 33,12 5,71 44,5 254,13 

Sovrum 3 28,77 5,29 44,5 235,26 

Allrum 23,77 4,80 44,5 213,57 

Klädkammare 12,02 1,14 44,5 50,81 

Badrum 24,42 4,86 44,5 216,38 

Tvättstuga 37,55 7,98 44,5 355,20 

Kök + Vardagsrum 146,26 40,86 44,5 1818,10 

 Totalt      3975,10 

Tabell 52. Summerat effektbehov pga transmissionsförluster. 
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Totalt effektbehov 
Slutligen summeras det totala effektbehovet enligt 

 ̇       ̇   = ( ̇      ̇      ̇       ̇    ) 

Det summerade effektbehovet för hela huset blir 4.9 kW. 
 

Rum Läckluft 
(W) 

Tilluft 
(W) 

Transmission 
(W) 

Köldbryggor (W) Totalt 
effektbehov per 
rum (W) 

Toalett   14.45   92.77 26.09 133.31 

Hall + korridor  39.56  421.84 35.93 497.32 

Sovrum 1   31.72 43.46 317.04 45.84 438.05 

Sovrum 2  23.26 28.97 254.13 26.48 332.83 

Sovrum 3   20.12 26.80 235.26 24.70 306.87 

Allrum  16.52 10.86 213.57 21.49 262.45 

Klädkammare       50.81 0.00 50.81 

Badrum  16.98  216.38 22.92 256.28 

Tvättstuga   28.96   355.20 59.54 443.70 

Kök + 
Vardagsrum 

 133.75 39.11 1818.10 204.33 2195.29 

 Totalt  325.31 149.21 3975.10 467.31 4916.93 

Tabell 53. Summerat effektbehov för hela huset. 
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Bilaga D: Energibehov  
 

Symbolförteckning 
 

 ̇                                    (
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 ̇                                      (
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 ̇                                            (
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                                                    (   ) 

 ̇                                      (
  

 
)  
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                                          (
 

   
)  

                                            

                             

                                        

                                

 

Beräkningsgång 
Ventilationsflödet är enligt ventilationsberäkningarna 52,3 l/s. Detta ger att: 
 

 ̇       
 

    
          

 
För beräkning av läckluftflödet används som utgångsläge en otäthet på 0.6 l/m2s ,vid en tryckskillnad på 50 
Pa, på klimatskalets hela omslutande area. Läckflödet beräknas sedan som 4 % av denna otäthet. Efter 
effektberäkningar visar det sig att denna täthet inte räcker för att nå kravet för effektbehov enligt BBR på 
5.0 kW (utan tillägg). Otätheten korrigeras därför till 0.4 l/m2s. För att detta ska kunna uppnås behöver 
husets täthet vara mycket god.  Enligt Isover kan man med stort fokus på lufttäthet lätt komma ner till 
mellan 0,1-0,3 luftomsättningar per timme vid 50 Pa tryckskillnad och det anses därför rimligt att huset kan 
byggas med en täthet på 0.4 (Isover 5).  
Otäthet på 0.4 l/m2s ger att: 
 

  
̇  

(               )

    
         

 
Verkningsgraden för FTX-systemet uppges kunna nå 83 % men sätts här till 80% för att vara på den säkra 
sidan. 
 

Antalet gradtimmar beräknas genom interpolation. Årsmedeltemperaturen för Umeå är 2.6 , 

inomhustemperaturen är 20  och 3  gratisvärme antas från människor och apparater. Värden på summa 
gradtimmar tas ur tabell 5.4 i kompendiet Installationsteknik (Elrud et. al.).   
 
Detta ger att: 

                 (             )         
 
Det totala energibehovet för uppvärmning kan nu beräknas enligt: 
 

 ̇  (           
̇        

̇      (    ))        (                     

                  (     ))                    
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På grund av att en bergvärmepump används som uppvärmningssystem får energibehovet minskas med en 
faktor COP=2,7. Angiven verkningsgrad för vald bergvärmepump uppges kunna nå maximala värden på 
5,15 men för att vara på den säkra sidan används ett betydligt lägre värde på 2,7.  Det nya energibehovet 
för uppvärmning av huset blir: 
 

 ̇     
 ̇ 

   
 

        

   
          

 
Även energibehovet för uppvärmning av varmvatten måste adderas. Energibehovet för uppvärmning av 
tappvatten anses vara 20kWh/m2 per år. Energibehovet för uppvärmning av tappvarmvatten blir:  
 

 ̇                                   

 
Till slut fås det totala energibehovet för hela huset: 
 

       ̇       ̇             
 
Som per meter golvarea blir: 
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Bilaga E: Värmesystem 
 
 

Framledningstemperatur 
Enligt Boverket, BBR 2012 6:42, får yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC 
och kan begränsas till högst 26 ºC. Eftersom valt golvmaterial är parkett i stora delar av huset är det viktigt 
att den tål de temperaturer som golvvärmesystemet utsätter golvtäckningen för.   

 
Framledningstemperaturen väljs utefter ortens (Umeås) 
klimatförhållanden, typ av uppvärmningssystem och hur 
välisolerat huset är. En givare finns placerad utanpå husets 
fasad. Det är när värmeanläggningen installeras som 
värmekurvan, och därmed även framledningstemperatur, 
ställs in. Lutningen på kurvan anger hur många grader som 
framledningstemperaturen ska höjas/sänkas när 
utetemperaturen sjunker/ökar. Den brantare kurvlutningen 
medför att framledningstemperaturen blir högre vid en viss 
utetemperatur (Nibe 3) och detta visas i Figur 37.  För en 
utetemperatur på -20 ºC och normal kurvlutning blir 
framledningstemperaturen ca 32 ºC enligt Uponors 
golvvärmeprogram Phoenix. 
 
 
 

 

Slinglängder och produkter 
Längder på de olika golvvärmeslingorna bestäms med hjälp av Uponors golvvärmekalkyl som förutom 
golvarea tar hänsyn till att Golvvärmesystem 20 används, konstruktionen är rörhållsskena i betongplatta 
och cc avståndet är 300 mm. Här fås även en beskrivning av vilka produkter som behövs, se Tabell 54. 
 

RSK Beskrivning Enhet Antal Packages 

  

Rör och fästmaterial 

2418243 WIRSBO-PEPEX Q&E-RÖR 20X2,0 480 M M 480 480 

2418240 WIRSBO-PEPEX Q&E-RÖR 20X2,0 60 M M 120 120 

2418539 UPONOR RÖRHÅLLARSKENA 17-20 M HULL 50X600 MM ST 226 226 

2418533 UPONOR RÖRKLIPS 17/20 MM 16-20, H= 55 , W= 6 MM ST 114 114 

2418474 UPONOR FLIPFLEX BOCKFIXTUR 20 MM ST 26 26 

  

Fördelare 

2418995 UPONOR PRO 1" FÖRDELARE 3 G3/4 PAR 1 1 

2419020 UPONOR PRO KOPPLINGSSET EUROCONE 20 X G 3/4 FÖR UPO... ST 26 26 

2418997 UPONOR PRO 1" FÖRDELARE 6 G3/4 PAR 1 1 

2418996 UPONOR PRO 1" FÖRDELARE 4 G3/4 PAR 1 1 

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 13 13 

  

Kontrollsystem 

5398268 UPONOR THERMOSTAT T-55 RADIO ST 13 13 

5398279 DEM REGLERCENTRAL MED MANÖVERPANEL C-56+I-76 ST 1 1 

Tabell 54. Beskrivning av nödvändiga produkter för golvvärmesystemet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 37. Visar sambandet mellan utetemperatur 
och framledningstemperatur på golvvärmen (Nibe 3). 
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För Wirsbo-pePEX rör med dimension 20x2 mm, som används i Uponors Golvvärmesystem 20, är ca 120 
meter den maximala slinglängden (Uponor 3). Men för att kunna reglera värmen i de separata rummen i 
huset på ett effektivt sätt anses ändå totalt 13 slingor behövas, trots att det finns god marginal upp till 120 
m. I och med detta behövs 2 fördelarskåp, ett skåp med 6-7 slingor för slingsystem 1 och ett skåp med 7-
12 slingor för slingsystem 2. Enligt produktbeskrivningen från Uponor behövs tre olika föredelare: två 
fördelare placeras därför tillsammans i ett fördelarskåp. 
 
Tillsammans med slinglängder, tidigare uträknat effektbehov för respektive rum, en temperaturskillnad på 

5   och typ av golvmaterial tas flöden, tryckfall och injustering sedan fram med hjälp av Uponors 
golvvärmeprogram Phoenix. Se Tabell 55 på nästa sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injustering 
Eftersom fördelaren som används, PRO1 är tillverkad av plast utförs injusteringen genom att den redan 
förgraderade låsringen vrids till önskad siffra för respektive slinga. Den siffran som används är den under 
ventiler i Tabell 56. För exempelvis slingan till toaletten i slingsystem 1 innebär det att låsringen vrids till 

0,7 1. Motsvarande blir för slingan i sovrum 2 vrids till 2,1 2. På så vis uppstår inga tryckskillnader i 
systemet. Tryckskillnader kan annars leda till att vattnet väljer den väg med minst motstånd och det blir då 
inte tillräckligt varmt i vissa rum. 
 

Figur 38.Uponor 
Fördelarskåp (Ringebyrör) 

Figur 39. Uponor Pro 1 
fördelare (Dinvvsbutik) 
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Tabell 55. Föden, tryckfall och injustering för golvvärmesystemet. 

 
Beskrivning av de olika slingsystemen  
 
Slingsystem 1:    Slingsystem2: 
Loop 1 = Toalett    Loop 1 = Sovrum 1 
Loop 2 = Hall + korridor 1   Loop 2 = Allrum 
Loop 3 = Hall + korridor 2   Loop 3 = Klädkammare 
Loop 4 = Sovrum 2   Loop 4 = Kök + Vardagsrum 1 
Loop 5 = Sovrum 3   Loop 5 = Kök + Vardagsrum 2 
Loop 6= Badrum    Loop 6 = Kök + Vardagsrum 3 
Loop 7 = Tvättstuga 
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Bilaga F: Sanitet 
All dimensionering av både tappvattenledningar och spillvattenledningar har skett utifrån information, 
tabeller och figurer i kompendiet VATTEN OCH AVLOPP Byggvägledning 10 En handbok i anslutning till 
Boverkets byggregler av Marko Granroth och Lars Olof Mattson. All hänvisning till figurer, tabeller och 
nomogram är fortsättningsvis till detta kompendium.  

 

F1: Tappvatten 

Flöden 
Det totala normflödet för servisledningen sätts till 1,6 l/s (Granroth och Mattson). Av det totala 
normflödet är 0,7 l/s tappkallvatten, 0,7 l/s tappvarmvatten och 0,2 l/s är gårdsbevattning. Anledningen 
till att normflödet sätts så pass mycket lägre än vårt beräknade totala normflöde på 1,6 + 1,0 = 2,5 l/s är 
att sannolikheten för att alla flöden ska inträffa samtidigt är väldigt liten. Sannolika flödet för 
servisledningen och fördelningsledningar tas utifrån beräknat normflöde fram ur i Figur 40 (Granroth och 
Mattson). 

 
Figur 40. Diagram som används för framtagning av sannolika flöden utifrån normflöden (Granroth och Mattson). 

 
Normflöden 
Värden för normflöden enligt BBR tas ur tabell 3:1 (Granroth och Mattson) och visas här i Tabell 56.  
 

Enhet Antal Normflöde/enhet 
(l/s) 

KV (l/s) VM (l/s) 

Dusch 1 0,2 0,2 0,2 
Diskmaskin 1 0,2 0,2  
Diskbänk 2 0,2 0,4 0,4 
WC 2 0,1 0,2  
Tvättmaskin 1 0,2 0,2  
Tvättställ 2 0,2 0,4 0,4 
Högsta 
normflöde 

  0,2 0,2 

Totala 
normflödet 

  1,6 1,0 

Tabell 56. Normflöden för separata enheter samt husets totala normflöde. 
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Normflöden servisledningen 
Servisledningens normflöden och sannolika flöden visas nedan i Tabell 57. 
 

 Normflöde (l/s) Korrigerat flöde (l/s) 

KV 1,6 0,7 
VV 1,0 0,7 
Gårdsbevattning 0,2 0,2 
   
Totalt 2,8 1,6 
   
Sannolikt flöde l/s  0,43  

Tabell 57. Korrigerade normflöden samt sannolikt flöde för servisledningen. 

 

Dimensionering av rör 
Kopplingsledningar dimensioneras enligt normflödet, eftersom detta är detsamma som det sannolika flödet 
för kopplingsledningar. Fördelningsledningarna dimensioneras enligt det sannolika flödet. 
För en fördelningsledning med ett summerat normflöde på 0,4 l/s som ska bestå av både PEX och CU 
väljs dimensionen 18x2,5 som krävs för den delen som består av PEX, samt dimensionen 15x1 för delen 
som består av koppar. På detta vis fungerar rören bra tillsammans då de kommer ha samma innerdiameter 
på 13 mm. 
 
Dimensioner av fördelningsledningar väljs utifrån tabell 3:2 (Granroth och Mattson). 
Med hjälp av beräknat sannolikt flöde och känd dimension på rören kan sedan vattenhastighet och tryckfall 
i ledningarna avläsas ur nomogrammen i Figur 41 (kopparrör) samt Figur 42 (plaströr) på nästkommande 
sidor. Tryckfallet i enheten kp/m2 per meter omvandlas till pascal per meter med hjälp av en konverterare 
(Coverunits).  
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Figur 41. Diagram där tryckfall och vattenhastighet för kopparrör kan avläsas (Granroth och Mattson). 
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Figur 42. Diagram där tryckfall och vattenhastighet för plaströr kan avläsas (Granroth och Mattson). 
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Kallvatten 
Framtagna dimensioner för kallvattenrör, hastigheter och tryckfall redovisas nedan i Tabell 58. För 
ledningarna KV19 och KV20 väljs en större diameter än vad det sannolika flödet kräver på grund av att 
om dimensionen under valts skulle hastigheten överstigit 2,0 m/s i rören, vilket inte är tillåtet. Eftersom 
CU-ledningen då måste ha dimensionen 18x1 ger det automatiskt att PEX-ledningen måste ha 
dimensionen 22x3,0. En principiell skiss av tappkallvattenledningarna och dess dimensioner visas i Figur 
43. 
 

Ledning Ledningstyp Rumstyp Normflöde 
(l/s) 

Sannolikt 
flöde   
(l/s) 

Dimension 
(mm) 

Hastighet 
(m/s) 

Tryckförlust 
(Pa/m) 

Längd 
(m) 

Tryckförlust 
(Pa)  

KV1 Servisledning Inlopp 1,6 0,43 25x2,3 2,0 2941 15,6 47056 
KV2 Koppling Tvättställ i 

toalett 
0,2 0,2 15x1 1,4 3334 2,3 7668 

KV3 Koppling WC i toalett 0,1 0,1 12x1 1,2 3727 0,9 3354 
KV4  Koppling WC i bad 0,1 0,1 12x1 1,2 3727 1,7 6336 
KV5 Koppling Dusch i bad 0,2 0,2 15x1 1,4 3334 1,0 3334 
KV6 Koppling Tvättställ i 

bad 
0,2 0,2 15x1 1,4 3334 1,0 3334 

KV7  Koppling Diskbänk i 
tvättstuga 

0,2 0,2 15x1 1,4 3334 0,9 3001 

KV8 Koppling Tvättmaskin 0,2 0,2 15x1 1,4 3334 2,3 7668 
KV9 Koppling Diskbänk i 

kök 
0,2 0,2 15x1 1,4 3334 0,9 3001 

KV10 Koppling Diskmaskin 0,2 0,2 15x1 1,4 3334 0,5 1667 
KV11 Koppling Utkastare 0,2 0,2 15x1 1,4 3334 0,9 3001 
KV12 Fördelning, 

CU 
TS + WC 0,3 0,26 15x1 1,8 5394 0,6 3236 

KV13 Fördelning, 
PEX 

TS + WC 0,3 0,26 18x2,5 2,0 3922 13 50986 

KV14 Fördelning, 
CU 

WC + D 0,3 0,26 15x1 1,8 5394 1,2 6473 

KV15 Fördelning 
PEX 

WC + D 0,3 0,26 18x2,5 2,0 3922 4,7 18433 

KV16 Koppling, 
PEX 

TS 0,2 0,2 15x1 1,5 2354 2,4 5650 

KV17 Fördelning 
CU 

TM + DB 0,4 0,28 15x1 2,0 5883 1,2 7060 

KV18 Fördelning 
CU 

DM + DB 0,4 0,28 15x1 2,0 5883 2,2 12943 

KV19  Fördelning 
CU 

DM + DB 
+ UT 

0,6 0,31 18x1 1,6 3138 0,4 1255 

KV20 Fördelning 
PEX 

DM + DB+ 
UT 

0,6 0,31 22x3,0 1,6 2158 3,5 7553 

Tabell 58. Dimensioner, hastigheter och tryckfall för kallvattenrör. 
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Figur 43. Principiell skiss av tappkallvattenledningarna och dess dimensioner. 
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Varmvatten 
Framtagna dimensioner för varmvattenrör, hastigheter och tryckfall redovisas nedan i Tabell 59. För 
kopplingsledningen VV1 i toaletten väljs en dimension på 18x1 enligt tabell 3:3, detta på grund av att 
längden på röret är längre än 3.5 meter. Samma sak gäller kopplingsledningen VV8 i köket. På grund av att 
dessa ändras måste efterföljande ledningar VV2 och VV9 ha en dimension på 22x3,0 för att de ska passa 
ihop. Vidare bör vattenledningar enligt BBR 19 6:623 utformas så att tappvarmvatten kan erhållas inom ca 
10 sekunder vid ett flöde på 0.2 l/s. Dimensionen 18x1 (innerdiameter 16) och ett flöde på 0.2 l/s ger 
enligt figur 3.2 en väntetid på uppskattningsvis 15 sekunder (Granroth och Mattson). Då huset i fråga är en 
enfamiljsvilla ansöks dispens för denna utökade väntetid. Tappstället det gäller är enbart ett handfat och 
därför anses det inte skäligt att behöva installera en VVC-ledning. En principiell skiss av 
tappvarmvattenledningarna och dess dimensioner visas i Figur 44. 
 
 

Ledning Ledningstyp Rumstyp Normflöde 
(l/s) 

Sannolikt 
flöde  
(l/s) 

Dimension 
(mm) 

Hastighet 
(m/s) 

Tryckförlust 
(Pa/m) 

Längd 
(m) 

Tryckförlust 
pga höjd 
(Pa) 

VV1 Koppling,  
koppar 

Tvättställ i 
toalett 

0,2 0,2 18x1 1,1 1667 3,8 6334 

VV2 Koppling, 
PEX 

Tvättställ i 
toalett 

0,2 0,2 22x3,0 1,1 1178 13 15314 

VV3 Koppling,  
koppar 

Dusch i 
bad  

0,2 0,2 15x1 1,4 3334 2,3 7668 

VV4 Koppling, 
PEX 

Dusch i 
bad 

0,2 0,2 18x2,5 1,5 2354 4,7 11064 

VV5 Koppling, 
koppar 

Tvättställ i 
bad 

0,2 0,2 15x1 1,4 3334 1,4 15489 

VV6 Koppling, 
PEX 

Tvättställ i 
bad 

0,2 0,2 18x2,5 1,5 2354 2,4 5650 

VV7 Koppling, 
koppar 

Diskbänk 
tvättstuga 

0,2 0,2 15x1 1,4 3334 2,2 7335 

VV8 Koppling,  
koppar 

Diskbänk i 
kök 

0,2 0,2 18x1 1,1 1667 3,7 6168 

VV9 Koppling, 
PEX 

 Diskbänk 
i kök 

0,2 0,2 22x3,0 1,1 1178 3,5 4123 

Tabell 59. Dimensioner, hastigheter och tryckfall för varmvattenrör. 
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Figur 44. Principiell skiss av tappvarmvattenledningarna och dess dimensioner 
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Tryckfallsberäkning 
Trycket vid tomtgräns från det kommunala vatten- och avloppssystemet antas vara 550 kPa.  
 
Förbindelsepunkten ligger vid tomtgräns, 14 meter från huset. Den antas ligga på frostfritt djup 2,0 meter 
under marknivån +42 m. Detta ger en längd på 16.0 meter, som ger ett tryckfall i servisledningen på: 

 47056 Pa 47 kPa 
 

Fördelningsledningens tryckfall längs värsta vägen blir: KV2 + KV3 + KV12 + KV13 = 65244 Pa 65 kPa 
 
Tryckfall i vattenmätaren är enligt produktbeskrivning: 50 kPa 
 

Tryckfall på grund av höjdskillnad beräknas enligt      , där det tappställe som ligger högst i 
förhållande till förbindelsepunkten undersöks. Färdig golvnivå är + 41 m. Högsta tappstället, som är ett 
handfat, antas ligga +0,9 meter över färdig golvnivå. Maximal höjdskillnad blir: 41-(42-2,0) + 0,9 = 1,9 
meter. Detta ger P =1000*9.81*1,9 = 18639 Pa = 19 kPa 
 
Det totala tryckfallet blir för den värsta vägen därmed: 47 + 65 + 50 + 19 = 181 kPa  
 
Vid tappstället har vald tvättställsblandaren ett tryckfall på 275 kPa vid ett flöde på 0,2 l/s, enligt Figur 18. 
Detta ger oss ett kvarstående tryck på: 550 – 181 – 275= 94 kPa. 
 
 

 
Figur 18.  Tryckfall för tvättställsblandare 9000 vid ett normflöde på 0.2 l/s (FM Mattson). 
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F2: Spillvatten 
 

Dimensionering av rör 
 
Anslutningsledningar 
Då alla våra anslutningsledningar kommer vara oluftade dimensioneras de enligt tabell 5:2 (Granroth och 
Mattson). En del av anslutningsledningarna får en dimensionerad rördiameter på 40 mm istället för 
beräknat värde på 32 mm. Detta för att minska variationen på rördiametrar. Dimensionerna på 
anslutningsledningarna kommer dock ändras till 75 mm så fort de dras ner i plattan, detta syns inte på 
ritning.  
 
Samlingsledningar 
Det kommer finnas två luftningsledningar som luftar de flesta samlingsledningarna som därmed 
dimensioneras utifrån figur 5:2 (Granroth och Mattson).  Enbart samlingsledningarna S11 och S18 förblir 
oluftade. Dessa dimensioneras därför enligt tabell 5:3 (Granroth och Mattson). För ledning S11 är en 
dimension på 50 mm egentligen tillräcklig, men för att undvika för många dimensioner på 
samlingsledningarna väljs ändå dimensionen 75 mm. Under korrigerat sannolikt normflöde har flödet i 
samlingsledningarna anpassats eftersom det sannolika flödet för en ledning inte kan vara lägre än det 
största normflödet från en enskild avloppsenhet (Granroth och Mattson). 
 
Luftningsledning 
Luftningsledningarna dimensioneras med hänsyn på dimensionerande utetemperatur, DUT enligt tabell 5:4 

(Granroth och Mattson). Dimensionerande utetemperatur, DUT, för Umeå är -25  C och det summerade 
normflödet ligger på över 5 l/s vilket ger att luftningsledningen måste vara 100 mm i kallt utrymme och 75 
mm i övrigt. Rördiametern sätts därför till 100 mm överallt för enkelhetens skull. Detta minskar även 
risken för att anslutna vattenlås skall sugas ur. 
 
Alla framtagna rördimensioner för spillvattenledningar redovisas i Tabell 60 på nästa sida. Därefter följer i 
Figur 45 en principiell skiss av spillvattenledningarna och dess dimensioner. Kompletta ritningar återfinns i 
Bilaga H. 
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Enhet Ledningsnummer Normflöde 
(l/s) 

Sannolikt 
flöde 
(l/s) 

Korrigerat 
flöde (l/s) 

Typ av 
ledning 

 Rördimension 
(mm) 

Lutning 
(‰) 
 

Diskmaskin S1 0,6 0,6  Anslutning  40 10 

Diskbänk S2 0,6 0,6  Anslutning  40 10 

Tvättmaskin>5 kg S3 1,2 1,2  Anslutning  50 10 

Diskbänk S4 0,6 0,6  Anslutning  40 10 

Golvbrunn S5 1,5 1,5  Anslutning  75 10 

Tvättställ S6 0,3 0,3  Anslutning  40< 10 

Golvbrunn S7 1,5 1,5  Anslutning  75 10 

Vattenklosett S8 1,8 1,8  Anslutning  100 10 

Vattenklosett S9 1,8 1,8  Anslutning  100 10 

Tvättställ S10 0,3 0,3  Anslutning  40 10 

         

1+2 S11 1,2 1,2 1,2 Samling  75 14 

1+2+3  S12 2,4 0,9 1,2 Samling  75 14 

1+2+3+4   S13 3,0 0,95 1,2 Samling  75 14 

1+2+3+4+5   S14 4,5 1,1 1,5 Samling  100 12 

1+2+3+4+5+6   S15 4,8 1,2 1,5 Samling  100 12 

1+2+3+4+5+6+7   S16 3,3 1,0 1,8 Samling  100 12 

1+2+3+4+5+6+7+8   S17 8,1 1,4 1,8 Samling  100 12 

9 + 10 S18 2,1 0,8 1,8 Samling  100 12 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 S19 10,2 1,6 1,8 Servis  100 12 

Luftningsledning LL20 10,2   Luftning  100  

Luftningsledning LL21 10,2   Luftning  100  

Tabell 60. Framtagna rördimensioner för spillvattenledningar. 
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Figur 45. Principiell skiss av spillvattenledningarna och dess dimensioner. 
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Fall på ledningar 
Fallet på alla luftade spillvattenledningar kontrolleras enligt figur 5:2 (Granroth och Mattson). Med hjälp av 
framtagna dimensioner och sannolikt spillvattenflöde läses lutningen av ur figur 5:2 som nedan visas i 
Figur 46.  
 

 
Figur 46. Samband mellan dimension och fall för spillvattenledningar (Granroth och Mattson). 
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Bilaga G: Ventilation 
 

Luftflöden 
Först bestämdes vilka till- och frånluftsflöden som behövs i de olika rummen. Det behövs tilluft i sovrum 
och vardagsrum och frånluft i kök, badrum, toalett, tvättstuga och klädkammare. I hallen räcker det med 
överluft. Överluften kommer att transporteras under dörrbladen från de tre sovrummen.  
 
Numera finns ingen lagstiftning för minsta luftflöden utan det är upp till konstruktören att dimensionera 
flödena. Vid dimensioneringen används därför de krav som tidigare gällde enligt BBR 10 som 
minimiflöden. Tilluftsflödet ökas något i sovrummen. 
 
Sovrum: 4 l/s och sovplats + 0,35*arean l/s 
Vardagsrum/Allrum/Klädkammare: 0,35*arean l/s 
Toalett och kök: 10 l/s 
Badrum: 10 l/s + 3,3*1 l/s 
Tvättstuga: 10 l/s + 5,7*1 l/s 
 
Tilluftsflödet justeras för att få jämvikt. Tilluften i vardagsrummet ökas på grund av att flera personer 
vanligen vistas där samtidigt, samt att det ligger nära köket. Värdena visas i Tabell 28 nedan. 
 

Rum Area (m2) Krav enligt 
BBR 10 
(l/s) 

Tilluft 
(l/s) 

Frånluft 
(l/s) 

Justerad 
tilluft (l/s) 

Justerad 
frånluft 
(l/s) 

Sovrum 1 11,5 8 12  12  
Sovrum 2 11,3 4 8  8  
Sovrum 3 9,8 4 7,4  7,4  
Vardagsrum 30,8 10,78 10,8  18,9  
Allrum 8,5 2,98 3,0  6,0  
Toalett 3,6 10  10  10 
Badrum 8,3 13,3  13,3  13,3 
Tvättstuga 10,7 15,7  17  17 
Kök 17,1 10  10  10 
Klädkammare 5,3 1,9  2,0  2,0 
Totalt:   41,2 52,3 52,3 52,3 

Tabell 28. Till- och frånluftsflöden för respektive rum. 

                                                                                                                                                                                                                

Dimensioner och tryckfall 
Kanalerna dimensioneras med hjälp av diagrammet för kanalsystemet VELODUCT och tryckfallet läses av 
i respektive kanal. Diagrammet återfinns i Figur 47. Samlingskanalerna är dimensionerade för att 
lufthastigheten inte ska överstiga 5 m/s och anslutningskanalerna dimensioneras för att inte överstiga 3 
m/s. Vid dragningen av kanalsystemet har hänsyn också tagits till att avståndet mellan böjar och 
förgreningar bör vara minst 6 gånger diametern på samlingskanalerna. I Tabell 61 visas flöde, hastighet och 
tryckfall för samlingskanalerna och i Tabell 62 visas flöde, hastighet och tryckfall för anslutningskanalerna. 
Efter injustering följer en principskiss av ventilationskanalerna och dess dimensioner, se Figur 49. Se bilaga 
H för ritningar. 
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Figur 47. Diagram för dimensionering av kanaler i kanalsystemet VELODUCT. (Fläktwoods 3). 
 
 

Samlingskanaler 

Kanal  Längd(m) Flöde(l/s) Kanal Hastighet(m/s) Tryckfall i 
kanalen(Pa/m) 

Tryckfall i 
kanalen(Pa) 

F-1 5,0 23,3 TT-100 1,45 0,38 1,52 
F-2 0,8 40,3 TT-120 2,5 0,73 1,10 
F-3 1,3 52,3 TT-120 3,3 1,5 1,95 
F-4 2,4 12 TT-80 2,1 0,84 1,8 
A 2,5 52,3 TT-120 3,3 1,5 3,75 
T-1 2,1 20 TT-100 1,83 0,65 0,65 
T-2 2,1 26 TT-100 2,3 0,76 1,4 
T-3 0,7 33,4 TT-120 3,1 1,2 2,3 
T-4 6,3 52,3 TT-120 3,3 1,5  9,45 
U 2,4 52,3 TT-120 3,3 1,5 3,6 

Tabell 61. Flöde, hastighet och tryckfall för samlingskanalerna. 

 
Anslutningskanaler 

Kanal Längd(m) Flöde(l/s) Kanal Hastighet(m/s) Tryckfall i 
kanalen(Pa/m) 

Tryckfall i 
kanalen(Pa) 

T-6 2,5 12 TT-80 2,01 0,86 5,2 
T-7 2,5 8 TT-80 1,70 0,67 2,2 
T-8 1,4 6,0 TT-80 1,0 0,34 0,6 
T-9 3,3 18,9 TT-100 1,8 0,62 2,0 
T-10 2,8 7,4 TT-80 1,6 0,60 2,3 
F-6 10,9 10 TT-80 2,0 0,82 9,2 
F-7 0,45 13,3 TT-100 1,5 0,34 0,2 
F-8 0,45 17 TT-100 1,75 0,59 0,3 
F-9 0,45 10 TT-80 2,0 0,82 0,4 
F-10 5,2 2,0 TT-80 0,5 0,1 0,55 

Tabell 62. Flöde, hastighet och tryckfall för anslutningskanalerna. 

Tryckfall fås även på grund av don, böjar, förgreningar. Tryckfallen för böjar och förgreningar har lästs av 
från diagram för kanalsystemet VELODUCT (Fläktwoods 3). Tryckfallen för donen har lästs av från 
diagram i produktbladet för tilluftsventilen och frånluftsventilen och beror av donets storlek och luftflödet 
(Fläktwoods 4)( Fläktwoods 5). Tryckfallet i takhuven för avluft läses av från diagrammet i produktbladet.  
För ett flöde på 52,3 l/s=0,052 m3/s fås tryckfallet 20 Pa (Fläktwoods 7). Tryckfallet i väggallret för intag 
av uteluft kan också läsas i produktbladet. Med ett flöde på 52,3 l/s och en lufthastighet på 3,3 m/s fås ett 
tryckfall på 60 Pa (Fläktwoods 6). Samtliga tryckfall redovisas i Tabell 63 på nästa sida.  
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Kanal  Tryckfall i 
kanalen 
(Pa) 

Tryckfall 
T-rör (Pa) 

Tryckfall böj 
90 (Pa) 

Tryckfall 
böj 45 (Pa) 

Tryckfall i 
don (Pa) 

Totalt 
tryckfall 
(Pa) 

F-1 1,52 6  2*0,4  8,3 
F-2 1,10 2    3,1 
F-3 1,95 4 4   10,0 
F-4 1,8 3 3   7,8 
A 3,75    20 23,8 
F-6 9,2  2*2,5  25 39,2 
F-7 0,2  0,9  25 26,1 
F-8 0,3  1,5  45 46,8 
F-9 0,4  3,0  25 28,4 
F-10 0,55  2*0,3  15 16,2 
T-1 0,65 0,1    0,8 
T-2 1,4 0,3    1,7 
T-3 2,3 0,3    2,6 
T-4  9,45  4   13,5 
U 3,6    60 63,6 
T-6 5,2 0,1 3 1 32 40,3 
T-7 2,2  1,7  18 21,9 
T-8 0,6  0,6  15 16,2 
T-9 2,0  1,8  20 23,8 
T-10  2,3  0,9  16 19,2 

Tabell 63. Det totala tryckfallet i de olika kanalerna. 

 
Areaminskning är ytterligare en fakto 
r som ger tryckfall, vilket i detta fall inträffar då kanalerna byter dimension vid T-rören. Enligt Fläktwoods 
katalog för VELODUCT så ingår tryckfallet för eventuell areaminskning i T-rörets tryckfallsdiagram om S 
< 3D, där måtten S och D visas av Figur 48 nedan. 
 

 
Detta innebär att det inte finns något extra tryckfall på grund av dimensionsändring för kanalerna T3, T1, 
F4. För de resterande T-rören så ändras dimensionen och därför kommer T-röret behöva skarvas med en 
BDED dimensionsförändring.  Måttet S blir ändå så pass lågt för samtliga dimensioner att det ändå inte 
kommet behöva göras något separat tryckfallstillägg på de resterande kanalerna. 
Det totala tryckfallet för hela sträckan från aggregatet till respektive rum beräknas. Tryckfallen ska vara lika 
för alla sträckor för att systemet ska kunna fungera tillfredställande. Flödet stryps därför med hjälp av spjäll 
i de kanaler där tryckfallet är för låga. Injusteringen av frånluften visas i Tabell 29 och injusteringen av 
tilluften visas i Tabell 30. 
 
Injustering av frånluft 

Till rum Kanaler som ingår Tryckfall (Pa) Strypning (Pa) 

Toalett F6,F1,F2,F3 60,6 - 

Badrum F7,F1,F2,F3 47,5 13,1 

Tvättstuga F8, F2, F3 59,9 0,7 

Kök F9,F4,F3 46,2 14,4 

Klädkammare F10,F4,F3 34,0 26,6 

Tabell 29. Injustering av frånluften. 

 
 

         S                          S 

 
 
     D                                                               D 

Figur 48. Figur visar måtten S och D. Om S < 3D så ingår tryckminskning på grund av 
areaminskning i tryckfallsdiagrammet (Fläktwoods 3). 
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Injustering tilluft 

Till rum Kanaler som ingår Tryckfall (Pa) Strypning (Pa) 

Sovrum 1 T6,T1,T2,T3,T4 58,9 - 
Sovrum 2 T7, T1,T2,T3,T4 40,5 18,5 
Vardagsrum T8, T2,T3,T4 34,0 24,9 
Sovrum 3 T10,T3,T4 35,3 23,6 
Allrum  T9,T4 37,3 21,6 

Tabell 30. Injustering av tillluften. 

 

Spårgasmätning 
I BBR 2013 6:2522 ställs kravet ”Ventilationssystemet ska utformas så att hela vistelsezonen ventileras vid 
avsedda luftflöden”. Spårgasmätning används som en metod att säkerställa att kraven på luftutbyte 
uppfylls. 
 
Formeln för spårgasmätning är: 

 
    

     
       

Volymen V=451,4 m3  

Luftflödet L= 52,3 l/s =187,9 m3/h 

Antal omsättningar n=L/V=0,416 oms/h 

Startkoncentrationen K0=500 ppm 

Jämviktskoncentrationen Kj=0 eftersom det inte finns något spårämne i tilluften.  

K är koncentrationen av spårämnet vid tiden t 

Detta ger       
     

I Tabell 31 visas koncentrationen av spårämne efter 0,5h, 1h och 2h.  
  

Tid (h) Koncentration av spårämne (ppm) 

0,5 406 
1 330 
2 218 

Tabell 31. I tabellen visas koncentrationen av spårämne som maximalt får uppmätas efter 0,5h, 1h och 2h.Om det vid en 
spårgasmätning uppmäts högre värden än de framräknade så behöver systemet kontrolleras eftersom ventilationen i så fall inte 
fungerar tillfredställande.  
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Figur 49. Principiell skiss av ventilationskanalerna och dess dimensioner. 
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Bilaga H: Ritningar 

 
 
 

HANDLINGSFÖRTECKNING 
Uppdrag 

ANTAL BLAD 
1 

GRUPP 

BLAD NR 
1 

 
 

X A  X K  X V  

W 

METRONOMEN 13 
UMEÅ KOMMUN 

Grupp 9 

Namn 
Karin Bergstrand, Sofie Jonsson 

  DATUM SENASTE REV. 
ÄNDRING 

   2014-02-14 2014-05-13 

 
RITNINGSNUMMER 

 
BET 

 
RITNINGENS INNEHÅLL 

 
STATUS 

 
SKALA 

RITNINGS-
DATUM 

ÄNDRINGS-
DATUM 

  
 

    

  KANDIDATARBETE 15 hp     

  
 

    

  
2014-05-13 

    

       

       
       
       
  Ritningar     
 
A-01.1-1 
A-40.1–111 
A-40.2–101 
A-40.3–101 
A-40.3–102 
A-40.3–103 
A-40.3–104 
 

  
Situationsritning 
Planritning 
Sektionsritning 
Fasadritning nordväst 
Fasadritning nordost 
Fasadritning sydost 
Fasadritning sydväst 

 
BH 
BH 
BH 
BH 
BH 
BH 
BH 

 
1:400 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 

 
2014-02-14 
2014-02-14 
2014-02-14 
2014-02-14 
2014-02-14 
2014-02-14 
2014-02-14 

 
2014-05-05 
2014-05-05 
2014-05-05 
2014-05-05 
2014-05-05 
2014-05-05 
2014-05-05 

       
V-52.1–111  Tappkallvatten planritning BH 1:100 2014-03-21 2014-05-02 
V-52.1–121  Tappvarmvatten planritning BH 1:100 2014-03-21 2014-05-02 
V-52.8–101  Tappkallvatten flödesschema  BH  2014-03-21 2014-05-02 
V-52.8–102  Tappvarmvatten flödesschema BH  2014-03-21 2014-05-02 
V-53.1–111 
V-53.3–111 

 Spillvatten planritning, plan 1 
Spillvatten fasadritning 

BH 
BH 

1:100 
1:100 

2014-03-21 
2014-05-05 

2014-05-02 
 

V-53.8–101  Spillvatten flödesschema BH  2014-03-21 2014-05-02 
V-56.1–111 
V-56.8–101 

 Golvvärme planritning 
Golvvärme flödesschema 

BH 
BH 

1:100 2014-04-01 
2014-04-21 

2014-05-05 
2014-05-05 

V-57.1–111 
V-57.1–112 

 Ventilation planritning, plan 1 
Ventilation planritning, plan 2 

BH 
BH 

1:100 
1:100 

2014-03-21 
2014-05-05 

2014-05-05 
 

V-57.8–101  Ventilation flödesschema BH  2014-03-21 2014-05-05 
       
K20.0-1  Detalj Yttervägg-Tak BH 1:10 2014-04-01 2014-04-15 
K20.0-2  Detalj Yttervägg-Grund BH 1:10 2014-04-14 2014-04-30 
K20.0-3  Bärande väggar BH 1:100 2014-03-21 2014-04-15 
K20.0-4  Takstol BH 1:50 2014-05-02  
       
       
       
       

 
















































