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1   Introduktion 
1.1  Syfte och omfattning 
Syftet med detta projekt är att göra en teknisk undersökning som underlag för en renovering 

alternativt rivning. Två fastigheter ska besiktigas och undersökas, det ska göras bl.a. 

lastnedräkningar, beräkningar av U-värden, och ritas snitt i digital programvara. Sedan ska en 

jämförelse göras mellan de två objekten. I den här rapporten jämförs en modern villa med ett 

flerbostadshus byggt 1935. 

 

1.2  Arbetets genomförande 
Arbetet börjar med en fastställning av vilka två fastigheter som ska undersökas och 

besiktigas. Efter detta börjar en insamling av information som bland annat består av olika 

typer av ritningar, tabeller med värden och information samt undersökning i verkligheten. 

Utifrån ritningarna ska ett snitt väljas och en skiss av lastfördelningar göras som sedan kan 

användas som underlag i lastnedräkningen.  

Utifrån insamlade data ska även U-värden, ånghaltsfördelning och temperaturfördelning 

beräknas med hänsyn till köldbryggor. Slutligen ska även energianvändningen per m2 

uppvärmd golvarea kunna beräknas och förslag ska ges till hur denna kan minska.  

Beräkningarna för de två objekten görs separat och samtliga ekvationer, värden och 

antaganden redovisas.  

Sedan skall en diskussion föras kring beräkningsmetoderna, erhållna uppfattningar och de 

slutgiltiga resultaten. Till sist sker en avslutning och sammanfattning av projektet där alla 

slutsatser framställs och de två byggnaderna jämförs med varandra.  

 

2   Beskrivning av villan och flerbostadshuset 
2.1  Beskrivning av Veterinären 5 
 

Bakgrund 

Objekt Veterinären 5 är ett tvåplanshus med en boendeyta på 216 m2 fördelat på en större 

lägenhet på 158 m2 och en mindre lägenhet på 58 m2 i Huddinge. Huset färdigställdes 2015 

och inga renoveringar eller ombyggnationer har gjorts. Som underlag finns a-ritningar, k-

ritningar, energibalansräkning, diverse tekniska beskrivningar samt kontinuerlig kontakt med 

byggherren. 

  

Grundläggning 

Grundläggningen för huset består av en gjuten platta på mark med 15st pålar ner till fast 

mark. 5st pålar längs vardera långsidan yttervägg och 5st i mitten av huset. För att inte riskera 

fuktproblem som kan uppstå ifall isoleringen ligger ovanpå betongen så är plattan gjuten i en 

form av cellplast. Mellan träkonstruktion och betongen ligger en gummilist av polyetenfolie 

för att skydda virket mot den fuktiga plattan.   

 

Bärande konstruktion 

Huset är byggt av lösvirke och bärs upp utav 170x45 mm träreglar med c600 längs 

ytterväggarna från plattan till takstolen. Takstolen är en ramverksstol som är fribärande på 

ytterväggarna med ventilerad vind. Bjälklaget består utav kertobalkar i båda lägenheterna, för 

den större lägenheten ligger balkarna parallellt med kortsidan av huset och bärs upp av 

ytterväggarna samt en hjärtvägg som står på pålarna i mitten av plattan. I den mindre 
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lägenheten ligger bjälklaget vinkelrätt mot kortsidan och bärs upp av ena ytterväggens 

kortsida och en balk längs den lägenhetsavskiljandeväggen.  

  

Klimatskydd 

Byggnadens klimatskydd består utav 

·   Liggandes träpanel som skydd mot regn och sol. 

·   Ventilerad luftspalt för att ventilera bort fukt bakom panelen. 

·   Weatherboard som är vattenavvisande och skyddar mot luftrörelser i isoleringen 

innanför. 

·   170 mm mineralull mellan de stående bärande träreglarna. 

·   PE-folie som ång- och luftspärr. 

·   45 mm mineralull för att minimera köldbryggor genom träreglarna. 

·   Samt ett lager av OSB-skivor och gips. 

 

 Bärande system och laster för Veterinären 5 

 
(Figur 1) Visar en skiss av bärande system och laster för huset på veterinären 5 för ett typiskt 

snitt.  

 

Installationer 

Ventilationen består utav två separata system för lägenheterna. I den större lägenheten finns 

ett FTX-aggregat med en värmeåtervinningsgrad på 80 %. Tilluften placeras i 

vardagsrummet, de tre sovrummen och i allrummet. Frånluften placeras i köket, badrummen, 

klädkammaren och i allrummet. 

  

I den lilla lägenheten kommer tilluften in direkt utifrån via två stycken tilluftsdon på vardera 

planen utan värmeåtervinning. Frånluften är kopplat till samma kanal och 2 st frånluftsdon är 



5 

placerade på vardera våningen. Luftflödet för den större lägenheten är 62 l/s och för den 

mindre 32 l/s. 

  

Huset är påkopplat på kommunens kommunala vatten och avloppsnät. Elektriciteten är 

dragen enligt svenskt regelverk på ett fackmannamässigt sätt. Ledningar till vägguttag och 

strömbrytare är dragna genom skiktet med 45 mm mineralull samt träreglar. Båda våningarna 

värms upp av golvvärme. På nedervåningen är golvvärmeslingorna ingjutna i betongplattan 

och på övervåningen ligger slingorna ovanför bjälklaget. Golvvärmeslingorna är lagda efter 

rumsfördelningen med ett eget reglage i varje rum.   

  

Dagvattenhantering 

Regnet som landar på taket samlas upp med hjälp av hängrännor och forslas ner genom 

stuprör till kommunens dagvattenledningar. I marken runt omkring huset ligger dräneringsrör 

för att leda bort vattnet 150 mm under cellplasten. Röret är omgivet av ett dränerande lager 

och påkopplat till kommunens dagvattenledningar. Marken runt grunden lutas 1:20 3 m ut 

från byggnaden. 

  

Besiktning 

Utifrån en besiktning kan inga sättningsskador identifieras varken på grunden eller på 

fasaden. Inga fuktskador hittas heller.  

 

 

2.2  Beskrivning av Markeliushuset 
Beskrivningen av flerbostadshuset Markeliushuset baseras på konstruktionsritningar, tekniska 

beskrivningar, ritningar tagna från Stadsbyggnadskontoret i Stockholm samt intervjuer med 

bostadsrättsföreningens ordförande och arkitekten för restaureringen av huset. Övrig 

information är hämtad från Så byggdes husen (2013).  

 

Bakgrund 

Huset består av sex våningar, 46 lägenheter och har en bostadsarea på totalt 1995 kvm där 

allmänna ytor i entrén, trapphall och källare ska tilläggas. I bottenvåningen erhålls två lokaler 

om 129 kvm och 286 kvm samt en uteplats på 80 kvm, lokalerna hyrs ut av föreningen för 

restaurang och ett daghem. För beskrivning av bärverk se figur (2) nedan.  

 

Markeliushuset är ett tjockhus i tegel med putsat ytskikt med enkelsidiga lägenheter (Björk, 

2013). Byggnaden visar ett genomarbetat exempel på funktionalistisk arkitektur som 

dominerade under 1920–1930 talet i Europa.  

 

 

Historia 

Markeliushuset är Sveriges första kollektivhus och ligger på Kungsholmen vid Norr 

Mälarstrand i Stockholm. Huset ritades 1934 av arkitekten och stadsplaneraren Sven 

Markelius. Idéerna bakom kollektivhuset utvecklades av Markelius tillsammans med en 

grupp andra personer, varav den mest framstående var politikern och diplomaten Alva 

Myrdal. Syftet var att skapa förutsättningar för kvinnor att kunna satsa på sin yrkeskarriär 

genom att överlämna hushållssysslorna och barnpassningen till kollektivhusets personal. I 

spåren av detta finns det än idag fungerande mathissar i alla lägenheter, ett daghem och en 

restaurang i fastighetens markplan.  
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Förutom kvinnans frigörelse och ekonomiska oberoende fanns även idén om att 

kollektivhusets funktion skulle frigöra tid för individens rekreation, folkbildning och politiska 

engagemang. Även daghemmets verksamhet kom att genomsyras av nya idéer om kollektiv 

barnuppfostran där barnen exempelvis fick leka fritt och vara i kontakt med de fyra 

elementen, som resulterade i bygget av en pool och en sandlåda på takterrassen. 

Daghemsverksamheten bedrevs senare tillsammans med en docent och en professor från 

institutionen för barnpsykologi. Tanken var att genom studier av barnen optimera lokalerna 

och anpassa pedagogiken för barnens bästa. Den moderna yrkeskvinnan och en 

barnuppfostran av utbildade pedagoger ansågs vara radikala idéer, som en del ansåg hota 

kärnfamiljen. Trots den hårda kritiken uppfördes Markeliushuset 1935. (Akner, 2017). 

 

Restaureringen 

Byggnaden genomgick en omfattande restaurering år 1990-1991 där alla fasader putsades om 

med kalkputs för att efterlikna den ursprungliga gulockra kulören. Även balkongerna 

totalrenoverades genom att gjuta in I-balkar i balkongens nya bottenplatta av betong, precis 

som de ursprungliga balkongerna var konstruerade. Nya avloppsrör installerades, ett 

ventilationstorn sattes in och det installerades en fjärrvärmeanläggning. År 2005 utfördes en 

ombyggnation av yttertaket efter att aliminatcement upptäckts. Eftersom taket byggdes på 

vintern 1935 ville man påskynda “torkningen” av betongen och använde sig därför av 

aluminium i betongen. Senare visade det sig att detta ämne leder till vittring och ökad 

porositet med tiden. En utredning som gjordes med i samarbete med bland annat KTH 

resulterade därför i en renovering av taket. Beräkningarna som gjorts i rapporten utgår dock 

från den ursprungliga konstruktionen och sammansättningen (Akner, 2017).  

 

Trots att restaureringen var omfattande ser det mesta likadant ut som när det först byggdes. 

Bevarandet av Markeliushuset, med hjälp av en omtänksam renovering, ledde till att 

Markeliushuset byggnadsminnesförklarades år 1992 av Länsstyrelsen. Byggnaden blev det 

första huset i funktionalistisk stil i Sverige som byggnadsminnesförklarades. Markeliushuset 

tilldelades även pris från hembygdsförbundet för ett ”lovvärt ansvar för att värna ett 

socialhistoriskt och arkitekturhistoriskt monument i hård kamp mot andra intressen". (Näring, 

1992). 

  

 

Klimatskydd 

För byggnadens klimatskydd har antagandet gjorts från utifrån Så byggdes husen (Björk, 

2013), klimatskyddet består av: 

- Puts - putsen som klär fasaden utvändigt är till för att skydda och pryda ytterväggen. 

På grund av lägre hållfasthet och högre följsamhet tål den mindre rörelser i underlaget 

utan att ta skada. (Wästerby, 2006a) 

- Tegel - har en bärande samt avskiljande funktion i byggnaden. Fasadputsen bidrar till 

ett väl fungerande klimatskydd då det integreras med tegelväggen. (Wästerby, 2006b) 

- Puts - putsen som klär fasaden invändigt är till för att skydda och pryda innerväggen. 

På grund av lägre hållfasthet och högre följsamhet tål den mindre rörelser i underlaget 

utan att ta skada. (Wästerby, 2006a) 

 

 

 

 

 

 

http://www.markeliushuset.se/Markeliushuset/Litteratur_files/Arkitekttidn%201992.pdf
http://www.markeliushuset.se/Markeliushuset/Litteratur_files/Arkitekttidn%201992.pdf
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Installationer 

- Kommunalt vatten och avlopp.  

- Ventilation med hjälp av självdragssystem. Nackdelar med S-system är att det 

påverkas och förändras av termiska krafter, överskottsvärme som bildas går inte att 

återanvända utan den försvinner (oekonomiskt). En fördel med systemet är att det 

kräver lite underhåll.  

- Huvudcentralen för elen är placerad i källarvåningen i ett rum avsatt för detta. Från 

huvudcentralen dras sedan elen ut i olika delar av byggnaden. Reglering av värme och 

el sker via en huvudcentral kopplad till flerbostadshuset. 

 

 

Besiktning 

Eftersom huset är relativt nyrenoverat finns inga synliga skador varken invändigt eller 

utvändigt. I ena lägenheten kan sprickor i taket urskiljas. Detta kan tyda på sättningsskador i 

marken, men det kan också vara flagnande målarfärg som beror på att lägenheten inte målats 

på många år. I badrummet finns varken fönster eller ventilation vilket i framtiden kan leda till 

fuktskador. Enligt Laila Reppen (2018) byggdes lägenhetshusen och dess badrum med 

hänsyn till den tidens hygienvanor. I dag utnyttjas bad och dusch varje dag vilket kan leda till 

fuktskador, om inte vattnet torkas upp. I ena lägenheten saknas en del av fönstrets list vilket 

gör att kalluft lättare kommer in och påverkar inomhusklimatet. Detta kan dock enkelt 

åtgärdas genom kompletterande isolering mellan fönsterkarm och fönster.  

 

Avvattning 

Avvattning från taket var ett problem som löstes med en ränna på takterrassen som ledde 

vattnet till två invändiga stuprör (även tillämpat på gårdssidan där det fungerar utmärkt än 

idag). Rännan på gatusidan hade vid tidigare underhåll fyllts med betong vilket gjorde att 

vattnet rann ner över kanten och därmed skadade fasaden. För att bevara husets arkitektur 

löstes detta genom att såga upp en ränna i betongplattan och därigenom leda vattnet till två 

yttre stuprör placerade i husets båda ändar.  

 

Tak 

Taket består av en svensk takstol i trä. Lasten från taket fördelas på de två yttre bärande 

väggarna. Tidigare fanns en takterrass som användes av daghemmet. Idag är det fyllt av olika 

installationer. Beräkningarna har dock utgått ifrån att taket är ett sadeltak utan terrass.  

 

 



8 

 
(Figur 2) Visar en skiss av bärande system och laster för ett typiskt snitt för Markeliushuset.  

 

Grundläggning 
Huset är grundlagt med spetsburna betongpålar som tål en belastning på 450 kN per påle. Varje påle 

har slagits ner till fast botten. Skulle djupet på pålen överstiga 5 meter har kompletterande pålar 
slagits ner bredvid enligt byggnadsnämndens bestämmelser 1934. Under arbetet med grundläggningen 

anlades även rörgravar för ledningar till vatten, avlopp och elektricitet. Betongpålarna bär antingen 

upp bärande ytter- och innerväggar eller bärande pelare som är placerade i byggnaden. Över pålar och 
schaktbotten har bottenplattor, grundplintar och källarmuren uppförts. Risken för sättningsskador är 

låg men om pålarna är på långt djup finns risk för att dessa känner av vibrationer i marken som sedan 

sprider sig upp i byggnaden.   
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3   Tekniska beräkningar 
3.1.0 Ekvationer 

Ed1= 𝛾d*(∑ 𝛾G G+ 𝛾Q 𝛹0 Q1 + ∑ 𝛾Q 𝛹0 Qi)    (1) 

 

Ed2= 𝛾d*(∑ 𝜉 𝛾G  G+ 𝛾Q Q1 + ∑ 𝛾Q 𝛹0 Qi)       (2) 

 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑖∗𝐴𝑖+∑ 𝑙𝑗∗𝜓𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝐴𝑜𝑚
     (3) 

 

 𝑅 =
𝑑

𝜆
         (4) 

 

Rtot=Rsi+R1+R2+...Rn+Rse; 1,2,...n=antal skikt  (5) 

 

𝑈𝑡𝑜𝑡 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡
      (6) 

 

𝑈 =
𝑎∗𝑈𝑎+𝑏∗𝑈𝑏

𝑎+𝑏
; där a,b längden på skiktet  (7) 

 

𝑇4 = 𝑇𝑖 − (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) ∗
𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+𝑅3

𝑅𝑡𝑜𝑡
   (8) 

 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑖 − ∆𝑉 ∗
𝑍𝑠𝑖+𝑍1+𝑍2….+𝑍𝑛

𝑍𝑡𝑜𝑡
     (9) 

 

𝑄𝑡 = ∑ 𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖 +𝑛
𝑖=1 ∑ 𝜓

𝑗
∗ 𝑙𝑗

𝑛
𝐽=1     (10) 

 

Qv = ⍴*Cp*qv*(1-ɳ)      (11) 

 

Qov=qov*⍴luft * Cp      (12) 

 

Qtot=Qt+Qv+Qov      (13) 

 

Euppv = Qtot * GT       (14) 

 

EVV= 365 * (5,0 *antal lgh. + 0,015 *Atemp)   (15) 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡 =
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣+𝐸𝑣𝑣

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
      (16) 

φ =
𝑉𝑠𝑎𝑡

𝑉
      (17) 

∝𝑛=
2+(𝑛−2)∗𝜓0

𝑛
     (18) 

∝𝐴=
5

7
∗ 𝜓0 +

𝐴0

𝐴
≤ 1     (19) 
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3.1 Beräkningar för Veterinären 5 
Snitt av anslutning mellan golvbjälklag och vägg:  

 
(Figur 3) Visar ett snitt av anslutningen mellan mellanbjälklaget och den bärande väggen, 

ritad i Revit.  

 

Lastnedräkning 

  

(Figur 4) Pålplan för veterinären 5. Ifyllda svarta cirklarna markerar stålrörspålar med en 

dimensionerad lasteffekt av 180 kN och ifyllda svarta fyrkanter markerar stålrörspålar med 

en dimensionerad lasteffekt av 220 kN för brottgränstillstånd. 
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Lastnedräkningar för objekt veterinären 5 är gjorda med avseende på påle P13 enligt 

pålplanen (figur 4). Därför används längden 3,944 m längs med ytterväggen och 2,3915 m för 

längden in i huset som är den del av bjälklaget, grunden samt den nyttiga last som bärs upp 

av P13. Taget ur formelblad från föreläsningar och övningar är följande värden för detta 

specifika hus: huset är säkerhetsklass 2, med partialkoefficienterna 𝛾d =0,91, 𝛾G =1,35, 𝜉 =0,89, 

𝛾Q =1,5 och 𝛹0 =0,7. 
   

Lasten för takstol, underlagspapp, läkt och pannor används schablonvärdet 0,6 kN/m2 (enligt 

”bilaga 1 hjälpmedel för byggteknik”). 

Värdet för snölast (qs) sätts till 2,0 kN/m2 (Stockholm) och för nyttig last (qk) 2,0 kN/m2. 

Arean för halva taket samt snölast som påverkar P13 är 5,254* 3,944= 20,72 m2. 

Arean för nyttig last för två våningar blir 2*3,944*2,3915=18,9 m2. 

  

Resterande beräkningar är gjorda med avseende på materialens tunghet och volym. För mer 

detaljerade beräkningarna se bilaga. 

 

Beräknade egentyngder med avseende på P13 

Platta på mark:                40,2 kN 

Yttervägg:                        10,5 kN 

Bjälklag:                          5,0 kN          

Takbjälklag:                     2,7 kN 

Takstol:                            12,4 kN 

Summa:                           71,5 kN 

  

Variabla laster med avseende på P13 

Snölast (qs):                    41,4 kN (huvudlast) 

Nyttig last (qk):                33,4 kN 

  

Lastkombinering 

Enligt ekvation (1) och (2).  

Ed1= 0,91*(96,5+43,5+39,6) = 163 kN 

Ed2= 0,91*(85,9+62,2+39,6) = 171 kN 

  

Det största värdet ED2 = 171 kN väljs och jämförs med pålens brottgräns på 180 kN. 

 

U-värdeberäkningar 
U-värdeberäkning för vägg.  

 

Material  d (m)   (W/m K) R (m2K/W)  

Se   -  -  0,13   

Panel-  luftspalt  -  -  -    

10 weatherboard 0,1  0,23  0,43   
170 mineralull  0,170  0,036  se nedan  

45x170 c600  0,170  0,14  se nedan   

0,02 PE-folie  -  -  -   
45 mineralull  0,045  0,036  se nedan    

45x45 c600  0,045  0,14  se nedan   

12 OSB   0,012  0,14  0,086   

13 Gips   0,013  -  0,06   
Si   -  -  0,13 

Summa utan mineralull och träreglar    0,84  
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Samtliga - och R-värden är hämtade ur isolerguiden och R-värdet för Se och ventilerad 

luftspalt/fasaden används schablonsvärdet 0,13 m2K/W.  

  

Väggen består utav stående träreglar 45x170 mm c600 med mineralull mellan och liggandes 

reglar 45x45 mm med mineralull mellan vilket leder till fyra stycken olika fall för skiktet. 

Beräkning för de fyra olika fallen trä-trä, trä-mineralull, mineralull-trä och mineralull-

mineralull. 

 

Material 1 Material 2 A  Rtot  U  

45 mm  170 mm (m2)  (m2K/W) (W/m2K)   

Trä  trä   0,0020  2,38  0,42 
Mineralull  trä  0,025  3,30  0,30 

Trä   mineralull 0,025  5,89  0,17 

Mineralull mineralull 0,31  6,81  0,15 
Summa    0,36 

 

U-värdesmetoden enligt Ekv. (7). 

  

Uvägg= (0,42*0,0020+0,30*0,025+0,17*0,025+0,15*031) / 0,36 = 0,16 W/m2k 

U-värdet för väggen blir 0,16 W/m2K 

                                                                                  
U-värdeberäkning för taket.  

 

Material  d      R  

   (m)  (W/m K) (m2K/W)  

Se   -  -  0,04 
Yttertak   -  -  0,3 

Mineralull (lös)  0,24   0,042  5,71 

Mineralull/träregel 0,16  se beräkning nedan 
Gips    0,013  -  0,06  

Si   -  -  0,10 

Summa utan skiktet mineralull och träreglar  6,21 

 

Eftersom skiktet i takbjälklaget består av träreglar och mineralull så beräknas u-värdet med hjälp av u-

värdesmetoden. 

 

Material   d  L    Rtot   U    

160 mm  (m) (m) (m k/W) (m2K/W) (W/m2K)    

Trä   0,160 0,045 0,14  7,43  0,14 

Mineralull  0,160 1,155 0,036  10,73  0,094 

Summa    1,2 

  
U-värdesmetoden enligt Ekv. (7) 

Utak = (0,14*0,045+0,094*1,155) / 1,2= 0,095 W/m2K 

U-värdet för taket blir 0,095 W/m2K 

  

Genomsnittliga U-värdet Um 
Det genomsnittliga U-värdet Um för huset med avseende på linjära köldbryggor beräknas 

enligt nedan. Värden för byggnadsdelars areor, u-värden för fönster och ytterdörrar och 

längden på köldbryggor är hämtade från medföljande tekniska beskrivningar för detta objekt. 
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-värden för köldbryggorna är hämtade från isolerguiden för liknande konstruktion och 

jämförda med medföljande värden i de tekniska beskrivningar som finns för objektet.  

 

Byggnadsdel    Ao (m
2) U (W/m2 K)   A*U (W/K) 

Tak    211,5  0,16   34,0 
Vägg    114,7  0,090   10,9 

Fönster/fönsterdörrar  45  1,20   54,0  

Ytterdörrar    4,2  1,10   4,6 

Summa    375     104 

 

Linjära köldbryggor  l (m)   (W/mK)   l*  (W/K) 

Takbjälklag   43,8  0,015   0,66 

Golvbjälklag   43,6  0,14   6,1 

Fönster/dörrar    161,6  0,035   5,7 

Anslutning hörn   21,3  0,06   1,3 
Summa         13,7 

 

Um= ( A*U + l* ) / Ao = 0,31 W/m2 K 

 

Temperatur- och ånghaltsfördelning 
Indata för beräkningar av temperaturfördelningen och ånghaltsfördelningen för en del av 

väggen och taket. 

Temperatur inne (Ti):       20 °C 

Temperatur ute (Te):        -13,1 °C (DVUT Stockholm 5-dygnsperiod) 

Ånghalt ute (Ve):             1,5252 g/m3 

Fukttillskott:                     3,5 g/m3 

 

 

(Tabell 1) tabellen visar resultaten över temperaturfördelningen, ånghaltsfördelningen och 

den relativa fuktigheten för väggens olika skikt. 
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Från tabellen kan det avläsas att ett eventuellt kritiskt fukttillstånd (φ >75 %) mellan panel 

och weatherboarden. Bakom panelen finns en ventilerad luftspalt som ventilerar bort fukten 

och är därför inga problem. Weatherboarden som har använts har enligt leverantören ett 

kritiskt fukttillstånd φ >90 % i rumstempererad miljö. Enligt temperaturfördelningen ligger 

temperatur i det skiktet på ca -12 °C och dessutom ligger φ <90 %, alltså ingen fara för 

fuktskador (Norgips, 2018).  

  

(Tabell 2) tabellen visar resultaten över temperaturfördelningen, ånghaltsfördelningen och 

den relativa fuktigheten för takets olika skikt. 

  
 

Från tabellen uppnås ett kritiskt fukttillstånd (φ>75 %) mellan yttertaket och mineralullen. 

Eftersom att takstolarna är ventilerade så kommer fukten att ventileras bort. För mineralullen 

ligger den kritiska fukttillståndet på φ>90 % och därför ingen risk för fuktproblem. 

(Johansson, 2006).  

 

Energiberäkningar 
Transmissionsförluster Qt: 

Ekv: (10) användes där  A*U och  l* beräknades ovan till 104 W/K respektive 13,7 W/K. 

Qt = 117,3 W/K 

  

Ventilationsförluster Qv: 

Huset är utrustat med ett FTX värmeåtervinningsaggregat med en verkningsgrad (ɳ) på 80 % 

och den styrda ventilationsluften (qv) ligger på 0,065 m3/s enligt medföljande ritningar. 

Ekv: (11) användes med följande värden 

⍴luft=1,2 kg/m3 

Cp=1010 j/kg K 

qv=0,065 m3/s 

ɳ=80 % 

 

Detta gav Qv=15,8 W/K 

  

Infiltrationsförluster Qov: 

Area = 108 m2 

Höjden för två våningar = 5 m 

Husets volym=Area*Höjden= 540 m3 

https://www.sp.se/sv/index/services/SPmonitor/Documents/Kritiska%20fukttillst%C3%A5nd%20mikrobiell%20p%C3%A5v%C3%A4xt.pdf)
https://www.sp.se/sv/index/services/SPmonitor/Documents/Kritiska%20fukttillst%C3%A5nd%20mikrobiell%20p%C3%A5v%C3%A4xt.pdf)
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Luftomsättningar per timme = 0,08 

⍴luft=1,2 kg/m3 

Cp=1010 j/kg K 

 

Ekv: (12) användes där qov=0,08/3600*husets volym = 0,012 m3/s 

Qov=0,012*1,2*1010=14,5 W/K 

  

Totala värmeeffektbehovet Qtot: 

Ekv: (13) gav Qtot=117,3+15,8+14,5=148 W/K 

 

För normalårstemperaturen Tun används 6,6 °C (Stockholm) och gränstemperaturen Tg antas 

vara 15°C. (Martinac, 2018). 

Utifrån Tun och Tg bestäms Gt utifrån tabell till 80 280 °Ch/år. 

 

Ekv: (14) gav Euppv = 11846 kWh/år 

 
Antal lgh: 2 st  

Atemp: 216 m2 

 

Energibehovet för varmvatten beredning beräknas enligt ekv: (15) till 

EVV= 4832 kWh/år 

 

Energianvändningen per m2 =
𝐸𝑈𝑝𝑝𝑣  + 𝐸𝑉𝑉

𝐴𝑇𝑒𝑚𝑝
  = 77,2 kWh/m2.år 

 

Förslag för att kunna reducera energianvändningen per m2 skulle kunna vara att byta ut 

fönsterna och fönsterdörrarna mot energieffektivare fönster med ett genomsnittligt U-värde 

på 0,6 W/m2 K jämfört med husets fönster som har ett U-värde på 1,2 W/m2 K enligt de 

tekniska beskrivningarna. 

Det nya värdet för transmissionsförluster Qt blir 90,3 W/K. 

Byggnadens specifika energianvändning per m2 blir 67,2 kWh/m2 år och med de befintliga 

fönsterna 77,2 kWh/m2 år. Alltså blir det en minskning på ungefär 10 kWh/m2 år med de mer 

energieffektiva fönsterna. 
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3.2 Beräkningar Markeliushuset 
 

 
(figur 5) Visar snittet för anslutning mellan bjälklaget, betongbalken, och den bärande 

väggen, ritad i Revit.  
 

 

 
(figur 6) Visar grundritningen för Markeliushuset och det snitt som värden beräknas för samt 

pålarna.  
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Lastnedräkningarna för Markeliushuset har gjorts för ett snitt över en pålgrupp med 9 

betongpålar då det är representativt för hela huset. Beräkningarna har utgått ifrån att 

byggnaden är symmetrisk och utan balkonger samt med sadeltak. Arean över snittet är en 

fjärdedel av husets djup och en fjärdedel av husets längd (se figur 2). Denna area uppgår till 

7,125x3,625 kvm. Ett antagande som gjorts här är att byggnaden endast är ett bostadshus utan 

balkonger vilket gör att huset hamnar i säkerhetsklass 2 med följande partialkoefficienter: 𝛾d 

=0,91, 𝛾G =1,35, 𝜉 =0,89, 𝛾Q =1,5 och 𝛹0 =0,7. 

 

Byggdel Egentyngd (kN) 

Ytterväggen 1137,65 

Mellanväggen 926,11 

Bjälklag BV-VB 562,3 

Bjälklag KV 131,21 

Källarmur 19,5 

Taket 22,23 

Summa 2799 kN 

 

Snölasten för hus i Stockholm har beräknats med = 2*9,4*7,125=133,9 kN 

Reducerad nyttig last med hänsyn till våningar och area har beräknats med ekvation (18) och 

(19)  

Total reduktion=0,7 

Reducerad nyttig last= 361,6 * 0,7 = 250 kN 

Mest ogynnsamma lastkombineringen fås av ekv: (1) och (2). Denna beräknas till Ed1= 

3228,5344 kN 

 

Tak 

3 mm stålplåt (även skiffer med detta har utgått i beräkningarna) 

4 mm takpapp 

30 cm klinkerbetong 

4” x 6” takstol 

1” panel 

 

Bjälklag över bottenvåning 

4mm linoleummatta 

3mm asfaltspreparat 

18 cm klinkerbetong 

3 cm kork 

Närmast väggen: 7 cm lättbetong 
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Bjälklag över källaren 

4 mm puts 

8,5 cm cementbruksavjämning 

18 cm armerad betong 

  

Bjälklag över våning 1-6 + vindsbjälklag 

4mm linoleummatta 

3mm asfaltspreparat 

16 cm klinkerbetong 

3 cm kork 

Närmast väggen: 7 cm lättbetong 

 

Den beräknade pålkraften 
För att få pålkraften för en påle har den reducerade lastnedräkningen dividerats med antal 

pålar. Detta ger följande:  

 
Ed1/antal pålar=pålkraft för en påle.   
3823,7/9= 425 kN 
Enligt information från lärare tål en armerad betongpåle ca 450 kN. Dvs, pålkraften för 

pålarna under Markeliushuset är rimlig och tål den dimensionerande lastnedräkningen.  
 

 

 

U-värdeberäkningar      

Vägg: 

 Material                          d (m)          (W/m K)    R (m2K/W)  

Se                                     -                 -                 0,04                                  
Puts                  0,05            1,0              0,05                                      
Tegel                 0,375              0,6            0,625                                 
Puts                          0,05          1,0          0,05                                
Si                                      -                 -                 0,13 
Summa R-värde                         0,895 
  
Samtliga - och R-värden är hämtade ur isolerguiden, där Rse och Rsi är schablonvärden. 

Måtten är antagna och beräknade med stöd från ‘’Så byggdes Husen’’. Det totala U-värdet 

beräknas med summan av R-värden med ekvation (6) 

 

Utot= 1,1 W/m2K 

 

Tak: 

Material                          d             R                 

                                         (m)             (W/m K)    (m2K/W)    

Se                                     -                 -                 0,04 
Yttertak plåt                      -                 -                 0,15 
Träpanel                     0,254           0,14         0,18142857 
Betong    0,3  1,7  0,17647059           
Si                                      -                 -                 0,10 
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Summa R-värde                               0,64789916 

 

Samtliga - och R-värden är hämtade ur isolerguiden, där Rse och Rsi är schablonvärden. 

Måtten är antagna och beräknade med stöd från ‘’Så byggdes Husen’’ samt 

konstruktionsritningar. Det totala U-värdet beräknas med summan av R-värden med ekvation 

(6) 

 

Utot = 1,5 W/m2 K. 

   

Genomsnittliga U-värdet Um 
Det genomsnittliga U-värdet Um för huset med avseende på linjära köldbryggor beräknas 

enligt ekv (3) nedan. Area för byggnadsdelar är beräknade med stöd av ritningar, U-värden 

för vägg och tak är beräknade ovan, värden för fönster och ytterdörr hämtas från övning B1. 

Längden på köldbryggor är beräknade med stöd av ritningar och Ψ-värden är hämtade från 

Isolerguiden (Anderlind, Stadler 2006).  

  

Byggnadsdel                  Ao (m2)      U (W/m2 K)                    A*U (W/K) 

Tak                                   332,74          1,543450064                         513,567574 
Yttervägg                      1279,8          1,11731844                        1429,94413 
Fönster         123,93              1,8    223,074                  
Ytterdörrar                       16,32  1,0    16,32               
Summa                            1752,79     2182,90571 
                                                      

 Linjära köldbryggor     l (m)            (W/mK)                      l*  (W/K) 

Takbjälklag                      54               0,090   4,86                      
Golvbjälklag                     324               0,12    38,88                       
Fönster/dörrar                  249,4             0,055    13,717                         
Summa                                                                                            57,457 
  

Ekv: (3) ger Um=  1,3 W/m2K 

  

Temperatur- och ånghaltsfördelning 
Indata för beräkningar av temperaturfördelningen och ånghaltsfördelningen för en del av 

väggen och taket. 

  

Temperatur inne (Ti):       20 °C 

Temperatur ute (Te):        -10,0 °C (DVUT) 

Ånghalt ute (Ve):             1,9902 g/m3 

Fukttillskott:                     3,5 g/m3 
 

Temperaturfördelningen beräknas enligt ekvation (8), ånghaltsfördelningen ekvation (9) och 

φ beräknas enligt ekvation (17). 

 

 

(Tabell 4) tabellen visar resultaten över temperaturfördelningen, ånghaltsfördelningen och 

den relativa fuktigheten för väggens olika skikt. 
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Då φ inte överstiger det kritiska fuktstillståndet på 75% mellan skikten behövs inte vidare 

analys av tillstånd göras. Det finns ingen risk för fuktskador.  

 

(Tabell 5) tabellen visar resultaten över temperaturfördelningen, ånghaltsfördelningen och 

den relativa fuktigheten för takets olika skikt. 

 
 

Då φ inte överstiger det kritiska fuktstillståndet på 75% mellan skikten, förutom mellan 

yttertaket och Rse behövs inte vidare analys av tillstånd göras. Det finns ingen risk för 

fuktskador.  

 

Energiberäkningar 

Transmissionsförluster Qt: 

Ekv: (10) användes där ∑ A*U och ∑ l*⍦ beräknades ovan till 2182,90571 W/K respektive 

57,457 W/K. 

Qt = 2240 W/K 
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Ventilationsförluster Qv: 

Huset ventileras med självdrag, verkningsgraden försummas och den styrda ventilationsluften 

(qv) ligger på 0,69825 beräknat från minimivärdet 0,35 l/s hämtat från Boverkets byggregler 

multiplicerat med den totala bostadsytan på 1995 kvm.  

Ekv: (11) användes med följande värden 

Qv = ⍴luft*Cp*qv*(1-ɳ) 

⍴luft=1,2 kg/m3 

Cp=1010 j/kg K 

qv=0,69825 m3/s 

ɳ= 0 

Qv=846 W/K 

  

 

Infiltrationsförluster Qov: 

Golvarea = 285 m2 

Takhöjd = 2,7 m 

Volymen=Atemp*Höjden= 769,5 m3 

Luftomsättningar per timme = 0,08 

⍴luft=1,2 kg/m3 

Cp=1010 j/kg K 

Ekv: (12) användes där qov=0,08/3600*husets volym =  0,1197 m3/s 

Qov=0,1197*1,2*1010=145 W/K 

  

Totala värmeeffektbehovet Qtot: 

Ekv: (13) gav Qtot=2240+846+145=3231 W/K 

 

För normalårstemperaturen Tun används 6,6 °C (Stockholm) och gränstemperaturen Tg antas 

vara 15 °C. (Martinac, 2018). Utifrån Tun och Tg bestäms Gt utifrån tabell till 80 280 °Ch/år. 

 

Ekv: (14) gav Euppv  = 259442 kWh/år 

 

Energibehovet för varmvattenberedning beräknas enligt ekv: (15) med 

Antal lgh: 46 st 

Atemp: 1995 m2 

Som ger EVV= 94872 kWh/år 

 

Etot = Euppv + Evv = 354314 kWh/år 

 

Energianvändningen per m2 = 177 kWh/m2år enligt ekvation (16). 

 

Energianvändningen per m2 uppvärmd golvarea uppgår till 177 kWh/m2 år. Ytterväggen 

saknar väl fungerande isolering som bidrar till ett högre u-värde på 1,1 W/m2 K. 

Transmissionsförlusterna för ytterväggen beräknas med ekvation (10) där det höga u-värdet 

för ytterväggen påverkar resultatet, ett skikt med isolering i väggen skulle bidra till en 

minskning av u-värdet och därmed en lägre transmissionsförlust. Vid tillägg av 70 mm 

mineralull med värmekonduktiviteten 0,036 W/mK blir u-värdet ungefär en tredjedel av det 

beräknade värdet, 0,35 W/m2K. Transmissionsförlusterna utan isolering är 2240 W/K och 

med 1261 W/K. Detta minskar Qtot, Euppv, Etot och slutligen byggnadens specifika 
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energianvändning till 138 kWh/m2år. Dock bör hänsyn tas till den minskade boarean vid ökad 

tjocklek på ytterväggen.  

 

Ett annat alternativ till reducering av energianvändningen är att byta ut nuvarande fönster till 

fönster med ett lägre u-värde, ett värde på 0,60 W/m2K istället för 1,8 W/m2K. 

Transmissionsförlusterna uppgår då till 2091 W/K och byggnadens specifika 

energianvändning minskar till 171kWh/m2 år.  

 

 

 

4   Diskussion 
Som underlag för beräkningar och beskrivningen av Veterinären 5 så har vi inte behövt utgå 

från några egna antagande kring husets uppbyggnad då vi har haft tillgång till tydliga 

moderna ritningar, beskrivningar samt god kontakt med byggherren av detta objekt. Värden 

för materialens tunghet, värmemotstånd, värmegenomgångstal för linjär köldbrygga med fler 

är schablonvärden som kan bidra till ett mindre avvikande värde från verkligheten.   

 

För en såpass nybyggd villa som Veterinären 5 är, så finns det mindre isolering än vad hus 

från samma period brukar ha. De flesta husen från samma period brukar ha en extra 45 mm 

liggandes isolering på utsidan av stommen för att öka väggens isoleringsförmåga och även 

minska köldbryggorna som uppstår på grund av reglarna. Genom att ha denna extra isolering 

skulle transmissionsförlusterna kunna minska och även energianvändningen för huset. Villan 

är utrustat med en FTX-värmeväxlare med en verkningsgrad på 80 % som minskar 

ventilationsförlusterna och därmed kompenserar för transmissionsförlusterna.  

 

Vid beräkningar av lasten från Markeliushuset har en del antaganden gjorts för att förenkla 

beräkningen. Den nyttiga lasten har inte beräknats med hänsyn till förskole- och 

restaurangverksamheten. Därför är den beräknade nyttiga lasten i själva verket något högre 

än vad som framgår av lastnedräkningen. Husets snitt har förutom två bärande ytterväggar 

även två bärande hjärtväggar (se figur 2, sektionsritning över Markelius). Taket över 

Markeliushuset har antagits vara ett symmetriskt sadeltak. I själva verket finns där en 

takterrass vilket gör att värdena i verkligheten skiljer sig en aning från de som gjorts i denna 

rapport. Ett annat antagande som gjorts är att bjälklagen ser likadana ut från bottenvåning till 

och med vindsbjälklag. Beräkningarna av bjälklagen har utgått ifrån att det är samma material 

och tjocklek som vid uppförandet av huset. Idag har de boende dock invändigt renoverat 

bostaden och många har lagt in trägolv istället för linoleummattor. Ordförande Gunnar 

Akners bostad har dock bibehållit linoleummattan i lägenheten (Eva Göransson, 2018). Det 

har även byggts in värmegolv i husen och inomhustemperaturen är därför 

behagligare/varmare än i de äldre lägenheter från samma tidsepok.   
 

När energiberäkningar och beräkning av U-värden gjorts har material och mått på ytterväggar 

och tak har baserats med stöd av ”Så byggdes husen”. Denna förenkling kan komma påverka 

resultatet i förhållande till verkligheten. U-värdet som beräknas för vägg och tak är högt och 

bidrar till att vidare beräkningar blir höga. Materialskikten på väggen i Så byggdes husen 

saknar isolering som påverkar resultatet. En noggrannare analys av vägg och tak kan ge bättre 

värden för huset och därmed ett mer korrekt resultat.  
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Vid beräkning av ventilationsförlusterna har minimivärdet för qv antagits med stöd av BBR. 

Om qv istället beräknas med ett högre värde påverkar det slutresultatet av husets 

energianvändning.  

 

 

5   Slutsats 
 

Jämförande tabell 

Veterinären 5  Markeliushuset 

Um    0,31 W/m2K  1,28 W/m2K 

Energianvändning 77,2 kWh/m2år 171,62 kWh/m2år 

 

Um och energianvändningen jämförs för två-plans huset Veterinären och flerbostadshuset 

Markelius. Veterinären med byggår 2015 har ett lägre u-värde i förhållande till 

Markeliushuset med byggår 1935. Markeliushusets höga U-värde beror främst på dålig 

isolering medan Veterinärens låga värde beror på god isolering. Att flerbostadshuset är åttio 

år äldre än villan har även det en betydelse för resultatet. Det är ett tecken på ökad kunskap 

inom byggteknik och på att forskningen för att få fram nya och mer beständiga material 

fortsätter. Det beräknade u-värdet för de olika byggnaderna påverkar i sin tur resultatet för 

energianvändningen/m2år.  
 

Den dimensionerande lasten för villan Veterinären är 171 kN med avseende på påle P13, 

pålen tål belastningen 180 kN. Pålen håller för den beräknade lasten. Den dimensionerande 

lasten för Markeliushuset är 3823 kN och snittet som är beräknat ligger på nio stycken 

armerade betongpålar. Enligt information från konstruktionsritningar tål en armerad 

betongpåle ca 200 kN. Det uträknade värdet överstiger dock detta vilket innebär att pålarna 

inte håller för den dimensionerande lasten. Men enligt uppgift från läraren ska en armerad 

betongpåle tåla 450 kN vardera. Beräkningar visar att pålkraften för varje betongpåle är 425 

kN. Detta är ett rimligt värde och visar att pålarna håller för det beräknade snittet. 

 

Utifrån ånghaltsfördelningen samt tekniska beskrivningar för material finns ingen fara för 

fuktskador gällande villan Veterinären. Ånghaltsfördelningen för Markeliushuset visar även 

den att det inte finns risk för fuktskada. Däremot finns risk för fuktskador i fasaden och 

lägenheterna i och med att byggnaden är gammal. Detta kan dock förhindras genom att torka 

golv och väggar efter bad.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att Markeliushuset står stabilt på sin grund och kommer 

hålla många år framöver trots den höga åldern. Det är svårt att spå i framtiden och det kan 

visa sig att materialen som används idag även kan komma att behöva bytas ut. 
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A   Bilagor 
A.1  Delbilaga 
 

Delbilaga 1:1 

kN/m3 m m m

Material	 Tunghet Djup Bredd Höjd cc kN/m

Gips 9,5 0,013 1 5 1 0,6175

OSB 7 0,012 1 5 1 0,42

45x45 6 0,045 0,045 5 1,66666667 0,10125

Min.ull 0,2455 0,215 1 5 1 0,2639125

Plast 6,4 0,0002 1 5 1 0,0064

45x170 6 0,17 0,045 5 1,66666667 0,3825

Weather 7,856 0,01 1 5 1 0,3928

Spikläkt 6 0,034 0,07 5 1,66666667 0,119

Panel	 6 0,012 1 5 1 0,36

Tot 2,6633625

Yttervägg

Tot 2,6633625

kN/m3 m m m

Material	 Tunghet Djup Bredd Längd cc kN/m

Ö-golv 6 0,02 1 2,3915 1 0,28698

Spånskiva	 8 0,022 1 2,3915 1 0,420904

Kerto 5,0082 0,26 0,045 2,3915 1,66666667 0,23355365

Min.ull 0,2455 0,17 1 2,3915 1 0,09980925

Gles 6 0,028 0,07 2,3915 3,33333333 0,0937468

Gips	 9,329 0,013 1 2,3915 1 0,29003395

Tot 1,42502765

Bjälklag
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Delbilaga 1:2 

 
 

Delbilaga 1:3 

 
Delbilaga 1:4 

 
 

Delbilaga 1:5 

Tot 1,42502765

kN/m3 m m m

Material	 Tunghet Djup Bredd Längd cc kN/m

Min.ull 0,2455 0,07 1 3,95 1 0,06788075

Gles 6 0,028 0,07 3,95 3,33333333 0,15484

Gips	 9,329 0,013 1 3,95 1 0,47904415

Tak 0,6 - 1 5,254 - 3,1524

Tot 3,8541649

Tak

Tot 3,8541649

kN/m3 m m m

Material	 Tunghet Längd Bredd Höjd cc kN/m

Cellplast	100 0,2 0,4 1 0,1 1 0,008

Cellplast	250 0,2 1,8855 1 0,25 1 0,094275

Cellplast	400 0,2 0,106 1 0,4 1 0,00848

Betong	150 25 1,8855 1 0,15 1 7,070625

Betong	300 25 0,4 1 0,3 1 3

Tot 2,3915 10,18138

Summa Egt	per	m 18,123935

Platta	på	mark

Summa Egt	per	m 18,123935

Last	 kN/m^2 l	(m) KN/m kN/m

Nyttig	Last 2 4,783 9,566 9,566

Snölast	 2 5,254 10,508 10,508

Variabla	laster

Snölast	 2 5,254 10,508 10,508

m

Last	 kN/m Längd kN

Platta 10,18138 3,944 40,1553627

Vägg 2,6633625 3,944 10,5043017

Bjälklag 1,42502765 3,944 5,62030905

Tak 3,8541649 3,944 15,2008264

Nyttig	Last 9,566 3,944 37,728304

Snölast	 10,508 3,944 41,443552

Laster	för	en	påle	
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Delbilaga 1:6 

 
Delbilaga 1:7 
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Delbilaga 1:8 

 
Delbilaga 1:9 

 
Delbilaga 1:10 
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Delbilaga 1:11 

 
Delbilaga 1:12  
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Delbilaga 1:13 

 
Delbilaga 1:14 

 
Delbilaga 1:15  

Golvarea 108 m^2

Höjd 5 m

Volym 540 m^3

Luftomsättningar 0,08 1/h

p 1,2 kg/m^3

Cp 1010 j/kg*K

Qov 14,544 (W/K)

Qtot 147,55415 (W/K)

GT 80280 (Ch/år)

Euppv 11845,6472 (kWh/år)

Infiltrationsförluster	

Antal	lägenheter	 2 st

Atemp 216 m^2

Evv 4832,6 (kWh/år)

Evv

Evv 4832,6 (kWh/år)

Etot 16678,2472 (kWh/år)

Atemp 216 m^2

Tot 77,2141072 (kWh/m^2.år)

Byggnadens	specifika	energianvändning
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Delbilaga 1:16 

 
Delbilaga 1:17  

Evv 4832,6 (kWh/år)

Etot 14510,6872 (kWh/år)

Atemp 216 m^2

Tot 67,1791072 (kWh/m^2.år)

Byggnadens	specifika	energianvändning
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Delbilaga 1:18 

 
Delbilaga 1:19 
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Delbilaga 2:1 

 
 

Delbilaga 2:2 
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Delbilaga 2:3 
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Delbilaga 2:4 
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Delbilaga 2:5 

 
 

Delbilaga 2:6 

 
Delbilaga 2:7 
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Delbilaga 2:8 
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Delbilaga 2:9  

Antal	lgh 46 st

Atemp 1995 m^2

Evv 94872,63 (kWh/år)

Etot 342376 (kWh/år)

Atemp 1995 m^2

Tot 171,6171 (kWh/m^2.år)

Evv

Byggnadens	specifika	energianvändning
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