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Förord
Att tänka på miljön har börjat bli en självklarhet för många husägare och
villabyggnadsföretag. För villaföretagen innebär detta att enfamiljshusen inte bara
måste fylla de  tekniska kraven som ställs på dem, utan de måste samtidigt vara bra
från miljösynpunkt.

Målsättningen med det här examensarbetet var att ge en övergripande förklaring på
problematiken ”ekologiskt byggande och boende” utifrån sex utvalda hus samt att ge
de boende en praktiska råd att kunna bo och leva mer ekologiskt. Målsättningen var
även att utifrån rapporten skulle byggföretagen kunna få en bra inblick i ”ekologiskt
byggande och boende” för framtida planering av nya byggprojekt.

Arbetet initierades av Honkarakenne Oyj, Järvenpää, Finland, och utfördes i
samarbete med avdelningen för Restproduktteknik, Luleå Tekniska Universitet.

Jag vill här passa på att tacka:

Företaget Honkarakenne Oyj som låtit mig genomföra mitt examensarbete åt dem,
speciellt min handledare Jorma Ilkka samt Lilja Levlin, som båda kommit med
värdefulla kommentarer.

Min examinator och handledare Kerstin Grennberg för engagemang, uppmuntran och
värdefulla kommentarer.

Husägarna Hurmavaara, Nüssler, Penttinen, Revenvall, Östling samt Flakberg, som
alla ställt upp och gett mig värdefull information om deras hus

Alla  andra som på olika sätt bidragit till arbetet vars hjälp jag inte kunnat vara utan.

Luleå, november 1999

Annika Repo.
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Sammanfattning
I detta examensarbete visas vad ekologiskt byggande och boende kan innebära.
Arbetet består av två delar, en litteraturstudie och en undersökning av 6 hus byggda i
Sverige efter 1995. Fem av de sex husen är timmerhus konstruerade och sålda av
Honkarakenne Oyj i Finland. Ett har byggts av Brostugans Bygg AB och är ett typiskt
svenskt småhus.

Litteraturstudien gjordes för att om möjligt kunna förklara vad som menas med
”ekologiskt byggande och boende”. Den visade att helheten består i ett vitt begrepp
om kretsloppstänkande där yttre miljö, ingående material, konstruktion, inre miljö,
resursanvändning och de boende samverkar med varandra ingår.

De sex husen undersöktes med avseende på yttre miljö, ingående byggnadsmaterial,
konstruktion, inre miljö, resursanvändning, samt hur de boende själva uppfattade sitt
hus. Ett frågeformulär skickades till alla husägare tillsammans med Honkarakenne
Oyj:s frågeformulär (marknadsundersökning). Då dessa besvarats av husägarna,
besökes de för intervju och husen undersöktes. Därefter sammanställdes resultaten av
frågorna. Varje hus har beskrivits ingående och förbättringar föreslås, t ex i yttre
miljön genom olika planteringar, som ger bättre klimat.

Husen, som har undersökts, har olika värmeförbrukning. Detta visar på svårigheten
med att beräkna värmeförbrukningen på ett reellt sätt. Beräkningarna har dock visat
att värmeåtgången  för husen minskar om de byggdes ut med ett inglasat uterum.

Examensarbetet har visat att begreppet ”bygga och bo ekologiskt” är ett svårdefinierat
begrepp. Det finns ingen universallösning som går att implementeras överlag i all
husbyggnation. Arbetet visar på att helheten är viktig och att alla sammanvägda
faktorer såsom yttre miljö, ingående byggnadsmaterial, konstruktion, inre miljö,
resursanvändning, de boende i huset samt individuella olikheter samverkar med
varandra. Faktorerna  måste tas i beaktande då nya hus byggs eller då gamla skall
konverteras till ekologiska.
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Abstract
This master thesis shows what “ecological construction an living” can  imply. The
work consist of two parts; one literature study and the other where six houses built in
Sweden after 1995 have been investigated. Five of these six houses are log houses
constructed and sold by Honkarekenne Oyj in Finland. One of these houses is built by
Brostugans Bygg AB and is a typical Swedish family house.

The literature study was performed to explain, if possible, explain what “ecological
construction an living” stands for. It turned out to be an overall view in recycling
where external environment, construction materials, the construction itself, indoor
environment, use of resources and the people who are living there depend on each
other.

The houses where investigated out of the following criteria: External environment,
construction materials, the construction itself, indoor environment, use of resources,
the people who are living there and how they feel about their houses. A questionnaire
was sent to the house owners together with the company Honkarakenne Oyj´s  own
paper with questions
(marketinvestigation). When the house owners had answered the questions they were
visited, interviewed and investigations of the houses where held. A summary of the
questions and visits were made. Each house has been described and improvements
have been given, for example in external environment with plantations, which would
give a better microclimate.

The houses has shown different results in heat losses. This implies the difficulties in
calculating heat costs satisfactory. The calculations show a decrease in heat losses if
they were enlarged with glazed verandas.

This master thesis shows that  “ecological construction an living” is difficult to define
in a satisfactory way. No solution is universal to all buildings. The work shows further
that an overall vision is important where different elements interact with each outher,
like external and internal factors, construction, resources and those who live there.
These factors have to bee considered when new houses are build or when old houses
are converted to ecological ones.
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1 Introduktion
Människor har i alla tider använt naturen för att inhämta byggnadsmaterial. Naturen
har varit och är vår störta källa för allt boende och byggande. I detta examensarbete
har försökt att uppmärksamma de problem och lösningar som vi i dag ställs inför när
vi försöker att bygga och bo på naturens villkor. Via Honkarakenne Oyj har möjlighet
getts att studera fem olika hus spridda i Sverige ur ett miljöperspektiv. Dessa är
byggda ur olika förutsättningar samt ifrån skiljande miljötankar. Dessutom har ett hus,
byggt av Brostugans Bygg AB, undersökts för att om möjligt jämföras med de övriga
husen som byggts av Honkarakenne Oyj. Företaget Honkarakenne Oyj kommer i
fortsättningen att enbart skrivas som Honka eftersom det är deras internationella logo.

1.1 Syfte
• Syftet har varit att ge de boende i husen ett vidare miljötänkande, hjälpa dem att

spara på energi och resurser.
• Dessutom har målsättningen varit att ge företaget Honka en möjlighet att förbättra

sitt miljötänkande gentemot kunder, leveranser och allmän förståelse.

1.2 Avgränsningar
I samarbete med Honka har objekt tagits fram och husägarna har fått ge sitt
godkännande för att få deltaga i miljöundersökningen. Detta har enbart ansetts som
positivt från de berörda fastighetsägarna och det har inte varit några som helst
problem att få undersöka objekten. Urvalskriteriet var från början att fastigheterna inte
skulle vara mer än två år gamla, men det har under examensarbetets gång inte följts
utan den äldsta fastigheten är byggd 1995. Huset som är byggt av Brostugans Bygg
AB är valt utifrån egen bekantskap och är medtagen för att få en bredare syn på
arbetet.

1.3 Metod
Arbetet inleddes med en granskning av olika inköpshandlingar, byggnadsritningar,
fraktsedlar samt annan dokumenterad korrespondens mellan kund och företag. Efter
det skickades ett frågeformulär till varje enskild husägare [bilaga 1] tillsammans med
ett frågeformulär som Honka arbetat fram och använder då de gör sina
kundundersökningar [bilaga 2].  Då alla besvarat formulären kontaktades
fastighetsägarna och besöksdatum fastställdes. Efter besöket sammanställdes det som
framkommit och sammanställningen skickades för kommentar åter till
fastighetsägarna för att minimera missförstånd. Därefter har analysen fortsatt, med
korrespondens med de enskilda ägarna då sådan har behövts. Husen har ritats upp på
ArchiCad  [47] och beskrivits ur deras nuvarande status. Därefter har varje objekt
beskrivits utifrån de förbättringsförslag som framkommit och slutsatser dragits.

1.4 Definitioner:
Begrepp och ord som förekommer i denna rapport och som kan behöva ett
förtydligande är skrivna i separat ordlista efter i kapitel 12. Orden som finns
förklarade är dessutom markerade med ett prefix∗ . Det kan dock vara intressant att
veta hur orden resurs och ekologisk definieras och ur Nationalencyklopedins ordbok
hittades följande definitioner:
• Resurs = ”något som finns att tillgå för viss verksamhet, från latinets resurgere =

återuppstå”.
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• Ekologisk = ”som befinner sig i eller medför ett harmoniskt samspel mellan
organismerna och deras miljö”.

I ovanstående förklaringar kan enkelt kommas fram till slutsatsen att
ekologiskt byggande betyder ”miljövänligt och resurssnålt”. Denna förklaring på
ekologiskt byggande sammanfattar ett komplext uttryck på ett enkelt och relativt
lättbegripligt sätt [2]. Ordet ekologi kommer från grekiskans ”oikos”, som betyder
hus, hushållning, och ”logi”, lära, och kan översättas som läran om hushållning i
naturen eller läran om naturen, allas vårt hus. Ekologi handlar om sambanden mellan
organismerna och deras miljö. För att inte skada naturen behöver vi kunskap om och
förståelse för sambanden i naturen. Dessa samband och ömsesidiga beroenden är
mycket komplicerade, och vi människor är naturligtvis en del av naturens väv. Vi är i
högsta grad beroende av att naturens egna system fungerar. Enligt naturresurslagen,
som numera ingår i miljöbalken, ska utnyttjande av mark och vatten ske utifrån en
ekologisk grundsyn. En sådan ekologisk grundsyn skulle kunna vara att de ekologiska
aspekterna tas i beaktande och får väga tungt vid planering och genomförande av alla
projekt, stora som små. Allt byggande innebär ingrepp i naturen. Målet för ekologiskt
anpassat byggande är att skada naturens komplexa väv så lite som möjligt [1].

Hitintills har använts ordet ”miljövänligt” men i fortsättningen utnyttjas ordet
”ekologi” oftare då det ger uttryck för ett kretsloppstänkande som hafts då detta
examensarbete gjorts.

1.5 Ekologiskt byggande och boende
Vad innebär det då, att bygga och bo ekologiskt? Det här arbetet har utgått från att
titta på hela fastigheten som ett kretslopp dvs. som ett litet ekosystem.

Att tänka sig huset som ett ekosystem är för många människor nytt och underligt. Men
det är bara ett nytt sätt att uttrycka sig på eftersom människor förr i tiden instinktivt
byggde sina hus ekologiska, efter de förutsättningar som naturen gav. En ekologisk
balans fanns. Förr var våra hus mycket nära förankrade med den närliggande naturen.
Byggda på lokala material, beroende av lokala energiflöden, flora och fauna, mat och
vatten m m. Allt avfall togs omhand lokalt för att ingå i kretsloppet.
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2. Bakgrund
I detta kapitel beskrivs kortfattat skogsindustrin idag och företaget Honka presenteras
i korta drag.

2.1. Skogsindustrin
Ungefär två tredjedelar av
Sverige och Finland är
täckt av skog, och 37% av
Norge. Skogen ägs av
privata skogsägare, stora
bolag, staten och andra
offentliga förvaltningar.
Nordisk skog är förnybar
naturresurs. Den årliga
skörden är endast 70% av
tillväxten. Detta och rätt
skogsskötsel, inkluderat
nyplanteringar, garanterar
en hållbar träproduktion.
Sköts den korrekt varar
den för evigt.

Fig 2.1. Hur skogslagret vuxit sedan 1920 till 1990 [7].

Förutom Norge, Finland och Sverige är Europa den största träimportören i världen.
Efterfrågan på träprodukter i Europa är större än tillgången. De nordiska länderna,
med dess tillväxt och skogsbruk tillgodoser endast delar av denna efterfrågan.

Fig2.2. Skog i Europa [7].

Energikonsumtionen i Sverige är låg då mycket utav avfallet som produceras
återanvänds i tillverkningen och som fossilt bränsle används knappast alls.

Växande lager 1920 - 1990

Där finns 30 gånger mer skog
per kapita i de nordiska
länderna jämfört med resten
av Europa.
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En stor del av det sågade timrets restprodukter används som biobränsle,
cellulosatillverkning, spånmaterial till byggdetaljer, jordförbättringsmedel mm.

Producenterna användning av råmaterialet
”timmer” inklusive barken är till 100%. Det
oanvända som avfallsdeponeras uppgår till
mindre än 1% och relateras till icke
utnyttjningsbar bark, se sammanställningen
fig. 2.3.

Fig. 2.3. Användningen av skogsprodukter[7].

Timmer används till huvuddelen
för produktion av möbler, trappor,
fönster, hus, broar och andra
byggnadsdetaljer, fig.2.4. Timmer
med en fukthalt på 12 – 18% kan
byggas in i konstruktionsdelar så
som väggar, tak och golv med
minimal fara för deformation.
Nordisk gran och tall är väl
utprovade material som är
användningssäkra [7]. Timret anses
som ett pålitligt byggnadsmaterial.
Materialet kan användas till
byggnationer på ett resurseffektivt
sätt. Design och ett korrekt
användande bäddar för det.

Fig. 2.4. Skogsbrukets kretslopp [7].

Växthuseffekten är något som många oroar sig för idag och en utsläppsfördubbling av
koldioxid, CO2, det närmaste 100 åren verkar vara oundviklig. Det mesta beror på vår
användning av fossila bränslen och kalavverkning av tropisk skog. Detta kommer
troligen att leda till en global uppvärmning som har en negativ effekt på den
ekologiska balansen. I kontrast till den tropiska skogens minskning ökar den nordiska
skogen. Biomassan har under lång tid ökat och fortfarande gör. Nordisk skog är
välskött jämfört med skog i övriga delar av världen. Detta gör att skogen absorberar
CO2 effektivt genom fotosyntes och syre friges [7].

Skogen är en källa som
absorberar koldioxid,
producerar syre och
kolhydrater (träd), se figur
2.5. Kolhydraterna lagras i
trädet även då det fällts och
även då det vidareförädlats.

Fig. 2.5. Skogens förmåga
att omvandla CO2 och avge
O2 [7].

Återbruk
Skogsbruk

Process

Transport och
användning

Växthuseffekten orsakas
mestadels av  att människan
använder ändliga fossila
bränslen. Dessa leder till
utsläpp av C02 till atmosfären

Sålda sekundära
produkter och
bränsle, 54%.

Jordförbättring,
avfall, 1%.

Sålt timmer,
45%.

Skogen minskar hastigheten på
växthuseffekten genom att den
absorberar CO2. Fotosyntesen
medför även att det frigörs
syre till atmosfären.
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Fig. 2.7. Honkarakenne Oyjs kvalitetsmärke.

Lagring av timmer medför emissioner. Timmerlagret hålls fuktigt under sommaren
och emissionerna reduceras med hjälp av klimatanläggningar som håller en jämn
fuktighet samt att lagerhållningen minimeras. Regionalt kan emissionerna av närsalt
vara signifikanta och medföra viss förorening. Detta kan medföra problem på och vid
själva produktionsfabrikens område. Barken medför emissioner till marken. Därför
har man på de flesta håll särskilda avfallsdepåer för barken. Barken återanvänds som
energikälla och detta medför oftast minimala depåer.  Askan returneras ofta till
skogen. Träfibrer kan avges till luften under sågning och torkning. Även den
karakteristiska lukten av terpener som ofta avges av en nysågad träyta känner de flesta
människor igen.

Timmer är ett flexibelt
material som kan återvinnas i
många olika former t ex som
konstruktionsmaterial eller
energi i effektiva
förbränningsugnar där
utsläppen i stort sett gör att
CO2 försvinner eller blir
försummande liten [7].

Fig. 2.6. A) Återanvändning av
takbjälke. B) Gammalt golv blir som
nytt [7].

2.2. Byggföretaget Honka
Honka är Finlands och hela världens största timmerhustillverkare.
Verksamheten inleddes för över 40 år sedan med serietillverkning av
små stockvillor. Bröderna som skapade företaget, Honka, på 1950-
talet står fortfarande i ledningen för detta familjeföretag. I dag
tillverkar företaget fritidsbostäder, villor och stilenliga
gårdsbyggnader. Semesterbyar samt olika projekt såsom
kyrkor, servicestationer, kaféer, småbutiker etc. ingår i
produktionen. Baselement vid all verksamhet är den traditionella finska
timmerstocken som förädlas och bearbetas i moderna fabriker runt om i Finland.
Honka är världsledande inom timmerhusbranschen och behärskar alla former av
stockhusbyggande. För att försäkra sig om virkets kvalitet köper Honka upp hela
stämplade bestånd på de områden där de bästa furorna växer. Även av dessa bestånd
kan endast cirka 50% användas som byggnadsmaterial för honkas villkor.
Kvalitetskontrollen är benhård med början från materialanskaffningen. Vid
bearbetningen tas hänsyn till att trä är ett levande material. Stockarna ugnstorkas och
hyvlas till rätta dimensioner [39].

Gammal takbjälke
blir ett fönster!

A

B
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Förnybart material.
Finland har nu mer skog än någonsin, eftersom
tillväxten är större än avverkningen. Det har blivit
en möjlighet tack vare en lag som förbjuder
misshushållning med skogen. Den gröna symbolen
(figur 2.8) står för denna princip och kallas
”Plusskog”. Alla Honkas trävaruprodukter har
denna symbol [40].

Fig. 2.8. Symbol för grön skogspolitik.

Blåmögel är ett problem som många trähustillverkare får tampas med. På Honka är
problemet relativt litet då de torkar allt sitt timmer i en speciell torkanläggning, men
naturligtvis förekommer det då en del hus byggs på fuktiga områden (mark och luft).
De hus som går till asiatiska länder drabbas lättast av detta problem. Just nu så
använder Honka inte något medel mot blåmögel, däremot har de fått klartecken från
finska hälsovårdsmyndigheterna, och andra instanser som titta på det här, att börja
använda ett medel som heter tolyfluanid*. Detta medel använder de inte i dag eftersom
Honka själva vill granska om det är miljövänligt. De vill inte att det skall ge
biverkningar för miljön och för de människor som måste handskas med det [41].
Verandor har ofta impregnerade plank som är behandlade. Detta gör inte Honka utan
de försöker att undvika alla kemikalier. Denna impregnering innehåller Ar, Cu, Br och
Honka får de redan färdigbehandlade till kunden. Kunden måste dock själv önska
behandlad verandaplank. Honka använder inte sådana eftersom det anser att det är helt
onödigt, däremot om de vet att planken kommer i kontakt med mark, som de oftast
inte gör (hos Honkas byggnader), så rekommenderas det [41].

Plåt och papper går till återvinning. Förpackningsplast och annan
återvinnings/återbrukbar plast samlas för tillfället ”på hög” (1998) eftersom det inte
finns något företag att skicka det till. Allt hänger på att Honka måste ha en maskin
som hackar det för att det skall gå att återvinna/återbruka. I Finland finns dock inte så
många företag som kan göra det. Honka anser att det vore fel att deponera och de har
utrymme att spara det ett tag till, tills frågan är löst [41]. I truckar och andra
industrimaskiner som finns på området används finsk skattefri villaolja som är 1/3 del
bättre än den som man skattar för men de maskiner som går på de allmänna vägarna
måste ha beskattad diesel.

Timmerstockarna kommer in till hyvleriet torkade och hyvlas till lämplig storlek.
Innan de kommer till hyvleriet har de genomgått en torkning på 9-16 dygn i 65-70 oC
värme. De skall ha en relativ fuktighet på 22-24 % för bästa resultat vid hyvleriet. Är
de för torra kan de spricka eller flisa sig för mycket vid själva bearbetningen. Är de
för blöta kan de få blåmögel, dessutom blir hyvelytan inte så bra samt de blir tunga att
handskas med.

Barken och en del av spånet som blir vid framställningen av timmerhusen går till
lokala energibolag. Spån går även till spånplattstillverkare och pappersillverkare.
Barken och spånen, som inte skickas iväg, ger uppvärmning till hela fabriksområden
och kontor [41].Vid tillverkningen blir det restprodukter som små timmersumpar och
hyvelspån. Finfördelat sågspån används då mink skinn bearbetas och Honka säljer
denna vara till skinnförädlarna. Sågspån säljs som burströ (husdjur) och till stuterier.
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Utav timmerstumpar gör de läckra ”jätkänkyntilä” som är små stumpar där de borrat
hål och sågat kors för att eldas utomhus (används som marschaller, finns även i
Sverige). Eko fiber är också en produkt som tillverkas och säljs till kisttillverkare för
utfyllnad i själva kistan. Fibrer används i dag inte till isolering.  Då eko fibrerna kom
till var tanken den att de skulle kunna använda det till isolering i husen och Honka
investerade över 10 milj. mark i projektet. Allt verkade bra men precis i slutskedet så
föll allt på grund av brandskyddsreglerna. Honka har inte tänkt att ta upp en sådan
produktion för isolering igen utan väntar på att någon annat företag skall visa sitt
intresse. Begravningsbranschen köper i dag all ekofiber som Honka tillverkar [41].

Det finns ett problem som diskuteras på Honka (1998) och det är om man skall fälla
träd i slutet på sommaren då de innehåller mycket vatten. Mycket utav de träden
drabbas av blåmögel och får kastas bort. Diskussioner förs och det handlar om hur
man skall arbeta vid fällningen för att undvika blåmögel och dessutom om hur
torkaningen sker på bästa sätt. Bästa tiden för fällning är på vintern då träden
innehåller minst vätska. Honka försöker att undvika att fälla på sommaren men de
fäller träd i augusti och då är det viktigt att träden snabbt kommer till torkningen.
Forskningsutbyte med universitet och högskolor pågår. Eftersom timret är runt så är
de stora problemet det att de inte blir jämntorra utan kan vara fuktigare i centrum och
det ställer till problem med  ”sommarfällt” timmer [41].

Honka har ett världsledande patent. Innan timret går in till torkning fräses ett spår ut i
”botten” på timret som sedan används för fastsättning så att timret inte vrider sig
under torken och för att det skall ligga stadigt och inte rulla. Det utsågade spåret gör
att timret ligger still. Sprickan som kan uppkomma, vid själva torkningen, leds mot
centrum i stocken. På detta sätt har Honka försökt att bemästra spänningarna som
uppstår vid torkningen. Patentspåret i ”botten” på stocken försvinner vid själva
figurhyvlingen i timmerhallen och då försvinner även sprickan som uppstått. För
säkerhets skull sågas på ovansidan ett spår på stocken så att de spänningar som finns
skall ledas till spåret som blir kvar. Spåret tar även hand om de spänningar som
naturligt uppkommer i timmerstocken vid byggnationen och dessutom förhindras att
skjuvspänningarna leder till vridning av stocken. Sprickan som uppkommer har även
ur isolersynpunkt en positiv effekt.

Honka har två huvudtypen av stock som de
bygger av. Den ena är hyvlad till en
kvadratisk form och den andra är av rund
form. Båda stockarna finns i olika
dimensioner, se figur 2.9.

Fig. 2.9. A) hyvlad timmerstock. B) Rund timmerstock [39].

A B
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2.3. Yttre miljö
Husets placering på tomten kan få stor betydelse för åtgången av uppvärmningsenergi.
Solens strålar bör nå huset så lång tid som möjligt, kall vind ska brytas innan den når
huset och kall luft, som ”rinner” neråt utefter marken, ska inte bli liggande kvar runt
huset. Ett hus som ligger soligt och i lä är betydligt mer energisnålt än motsvarande
hus i ett skuggigt och vindutsatt läge.

2.3.1. Flora och fauna
Växtligheten i den byggda miljön fyller många funktioner. Den renar luften, den tar
upp koldioxid  och avger syre, den är en förutsättning för djurlivet och den är viktig
för vår psykiska hälsa. Växter hjälper också till att bryta vind, att ge insynsskydd och
skugga för stark sol. Det kan vara klokt att behålla så mycket som möjligt av den
befintliga växtligheten på tomten när huset byggs. När huset är färdigbyggt, kan
gallras bland träd och buskar. Förr byggde människor efter en noggrann inventering
utav flora och fauna där ”rätta” växter bestämde var huset skulle stå. Vi vet inte om
växtligheten kunde avslöja om där fanns markradon eller andra gifter som inte
lämpade sig att få in i huset. Kunskapen om varför denna inventering av flora och
fauna skedde har till stora delar gått förlorad. Hur skogen ser ut och vad som växer
där påverkar naturen runt omkring. Jordbrukslandskap med bra odlingsmark
bebyggdes med stor omsorg. Odlingsmarken togs tillvara för grödor och marken med
dålig avkastning fick bli platsen där bostadshus mm stod på. Dagens
industrisamhällen har fått ge vika för den gamla traditionen och hus finns numera
även på gammal produktiv jordbruksmark [8].

Fig. 2.3.1. Klimatskärm för både hus och grödor [8].

Den mark som skall bebyggas är inte bara en plats för huset. Den är också ett stycke
natur. En inventering av flora och fauna talar om vilka djur och växter som lever där,
och kan också ge kunskap om markens beskaffenhet. Vår strävan bör vara att störa
naturen så lite som möjligt när vi bygger. Några bra tumregler är:
• Behåll varierad vegetation.
• Spara träd. Särskilt ädellöv som t ex ek, ask och bok.
• Behåll skogsbryn, snår, förvildade trädgårdar och dylikt. Där finns ofta ett rikt

djurliv.
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Klimatskärmen i figuren 2.3.1 har flera positiva effekter. Den reducerar
vindhastigheten skyddar plantor mot vind och slagregn, reducerar utarmningen av
jorden genom att jorden hålls kvar bättre, modifierar temperaturen i marken. I vissa
områden kan det skilja på upp emot 10oC jämfört med omgivande mark (mestadels i
södra regioner). Växtligheten ökar fuktigheten som binds fast i löv och andra grödor
samt ger jämnare fuktighet och ökar kvaliten runt huset både ur byggnadens och den
sociala aspekten, djurlivet runt huset ökar. För att nämna några [8].

2.3.2. Vind
Befintlig vegetation kan hjälpa till att bryta vindens framfart. Genom att ta hänsyn till
vilken vindriktning som är förhärskande, kan lämplig vegetation behållas alternativt
snabbväxande träd planteras i god tid, så att platsen för huset snabbt får en skyddande
trädridå. Det är förstårs viktigast att skydda huset från den kalla nordanvinden.
Eftersom skogen är kallare under dagen och varmare under natten kan omgivningen
dra nytta av den. I figur 2.3.2 visas några exempel på hur man kan göra och även
dåliga exempel på vindskydd.

Fig. 2.3.2. Ineffektiva (1-6) och effektiva vindskydd (7-9) [8].

1. Om vindskyddet är för brett medför det ett stort rotsystem, tomten blir svårskött
och vinden ges hjälp att ackumulera in mot tomten istället för att ge skydd.

2. Om det endast är en sorts vegetation hittar vinden passager. I detta fall finns ingen
undervegetation som stoppar upp vinden.

3. Öppningar kan leda till hastighetsökning.
4. Skyddet för kort för att vara effektivt.
5. Vegetationen är inte vinkelrät mot vinden. Detta medför att hastigheten ökar och

det tänkta skyddet snarare ökar vinden runt huset.
6. Endast en trädrad ger inte fullgott skydd.
7. Små, medelstora och stora träd i en rad ger ett bra skydd. Blandad vegetation

minskar vindhastigheten.
8. Kombinerade vindskydd och inre häckar medför optimal vindisolering (speciellt

bra för havsrelaterade vindar).  Denna lösning kan vara dålig i frostkänsliga
områden eftersom vinden inte kan transportera bort kalluft på ett effektivt sätt.

9. T-formade vindskydd för regelbunden vindriktning. På detta sätt styrs vinden via
den vinkelräta vegetationen.
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2.3.3. Sol
Att bygga så att ett gott mikroklimat uppstår kring huset innebär att man tar hänsyn
till de yttre faktorer som kan påverka  det effektiva värmeuttaget i huset. Passiv
solvärme och annan s k ”gratisvärme” är något som man försöker utnyttja [8]. Vidare
är husets placering med hänsyn till solinstrålning av betydelse för värmeförbrukning,
inomhusklimat och trivsel. Om lövträd finns söder om huset ger det en behaglig
skugga för sommarsolen samtidigt som vintersolen ger tillskottsvärme till huset på
vintern, figur 2.3.3.

Fig.2.3.3. A) Lövträd som ger skugga på sommaren förhindrar inte solens värmande
strålar på vintern. B) Olika typer av träd ger olika typer av skugga [8].

Om tomten planeras så att barrträd planteras norr om huset och lövträd till söder kan
kombinationen vindskydd och solinstrålning minska värmeförbrukningen markant i
huset. Vegetation runt fastigheten ger samtidigt skydd för insyn och är därmed en
trivselhöjande faktor. Om fastigheten är belägen så att kalluft kan samlas är det extra
viktigt att försöka planera så att kalluften försvinner, figur 2.3.4.

Kall luft flödar neråt.
Ovanför huset finns ett
vindskydd som leder den kalla
luften förbi huset. På nedre
sidan om huset har
vegetationen använts som
hastighetshöjare så att den
kyliga  luften inte stannar kvar
på tomten.

Fig. 2.3.4. Växtlighetens roll för att undvika kallras in i huset [8].

Sommar Vinter

Kylig luft
sjunker och
flödar nerför
kullen

Luften
omdirigeras av
trädbältet

Vegetationen hjälper den
kyliga luften vidare.

Kall luft
däms upp
pga ett
stoppande
trädbälte
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2.3.4. Radon
Radon är en radioaktiv, luktfri gas, som bildas när grundämnet radium sönderfaller.
Radium finns allmänt i naturen i olika koncentrationer. Radon sönderfaller i sin tur i s
k radondöttrar, som består av radioaktiva metallatomer. Vid sönderfallet avges
joniserande strålning (alfa-, beta-, respektive gammastrålning). Radon finns i större
eller mindre mängd i alla byggnader. Det är radondöttrarna som är hälsofarliga. De
följer med partiklar i luften när vi andas och kan fastna i luftrör och lungor och avge
alfastrålning. Risken att drabbas av cancer p g a radon ökar drastiskt om man även
röker. Radongashalten anges i Becquerel* per m3 luft (Bq/m3). Medelvärdet i svenska
hus ligger omkring 100 Bq/m3. Från 1994 gäller 200 Bq/m3  som gränsvärde för
radongashalten i nybyggda hus och 400 Bq/m3  i befintliga hus. Är radongashalten
högre än så bedöms det som sanitär olägenhet, och man är berättigad till bidrag för
ombyggnadsåtgärder. Radonbidragen förmedlas av länsstyrelsen efter intyg från
kommunen.

Markradon
Radioaktiv strålning kommer till 90% från naturen. Markradon finns överallt i
marken, men vissa marker kan ha en förhöjd radonhalt. Lokala variationer kan vara
mycket stora. Grusåsar innebär ofta förhöjd risk för markradon, men det finns också
områden med radioaktiva material i berggrunden. Radon kan även avges från
byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. Alla stenbaserade byggnadsmaterial (t ex
betong, tegel, lättbetong, natursten) avger radon. Normalt är halten så låg att den är
helt betydelselös, men det finns undantag, t ex blå (alunskifferbaserad) lättbetong som
tillverkades under åren 1929 – 1974.

Hushållsvatten som tas från djupborrade brunnar kan innehålla mycket radon. Detta är
en större hälsorisk än man tidigare har trott, och gränsvärdena för radon i
hushållsvatten håller på att justeras. Radonet avges till inomhusluften när vattnet
tappas upp, men det kan också vara hälsofarligt att dricka radonhaltigt vatten. Radonet
avlägsnas effektivt genom luftning i särskilda filter. Inför en exploatering bör
radonhalterna i marken undersökas, speciellt om misstanke finns att marken kan vara
radonhaltig.

Det finns flera åtgärder som kan göras för att skydda sig mot inträngande radon från
marken vid nybyggnation. Det handlar om att välja lämplig grundläggningsmetod och
föra grunden så tät som möjligt, så att radon inte läcker in i huset. Avleda gasen och
sänka lufttrycket i marken med en radonsug eller radonbrunn, och använda
luftgenomsläppligt material under och kring grunden kan vara ett sätt att skydda sig.
Motsvarande åtgärder kan också tillämpas för befintliga hus [4].

Kommunens miljökontor bevakar förekomsten av radon, och gör kartor som redovisar
radonläget. Är man osäker på hur stor risken är för höga radonhalter i marken bör
göras en radonmätning. Kommunen kan ibland ställa upp med mätutrustning. Inför en
exploatering inventeras marken av en geotekniker. Om man finner att marken har
skadliga halter radon, finns det en rad åtgärder som kan vidtas för att förebygga
radonproblem [6].
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2.4. Byggnadsmaterial
Allt byggande och boende innebär uttag av jordens resurser. När huset byggs används
energi och råvaror. Under husets livstid ska det värmas upp, underhållas, renoveras
och kanske byggas om. Till allt åtgår energi och material. När huset till slut måste
rivas, bör det vara möjligt att använda byggnadsmaterialen igen.

2.4.1. Allmänt
Vid val av byggnadsmaterial bör strävas efter att välja material som:
• Ger så liten miljöbelastning som möjligt under sin totala livscykel.
• Inte fodrar onödigt mycket energi vid tillverkning eller transport.
• Kan tillverkas utan skadlig miljöpåverkan.
• Inte kommer från ändliga råvarubestånd utan från förnybara fonder.
• Ger ett sunt inomhusklimat.
• Inte är skadliga för människor eller natur.
• Har lång livslängd.
• Kan återanvändas, återvinnas eller brytas ned i naturliga kretslopp [9].
Det går oftast att hitta miljövänligare alternativ än de konventionella
byggnadsmaterial som idag används (laminat, plaster mm) . Förr användes lokala
byggnadsmaterial som fanns på orten. Dessa var oftast ”råa” och marginellt
bearbetade. Ekonomin har tills nu spelat en stor roll i vårt byggande och kommer att
få  omvärderas i framtiden. Att tänka ekologiskt är att tänka ekonomiskt. Det är inte
alltid det billigaste alternativet som är ekologiskt och dessutom mest hållbart. Att
tänka i kortsiktliga ekonomiska vinster kan bli dyrare i längden då det kan krävas mer
omfattande reparationer längre fram [31]. Betydelse för miljöpåverkan har även:
• Byggnadsmetod och konstruktion.
• Genomförande: noggrannhet under byggnadsskede, framför allt för att undvika

fuktproblem.
• Drift- och underhållsaspekter.
• Vad som händer med material vid rivning [9].

2.4.2. Begrepp
Följande begrepp används flitigt i detta kapitel och förklaras här:
• U-värde – anger värmeförlusterna genom en konstruktion eller genom ett enskilt

byggnadsmaterial (tidigare kallades det för k-värde). Ett lägre U-värde är bättre än
ett högre ur energisparsynpunkt. U-värdet anger hur mycket värme som under en
viss tid passerar en kvadratmeter av konstruktionen om temperaturskillnaden
mellan ytter- och innersida av konstruktionen är en grad. U- värdet anges i W/m2

oC [11].
• Värmekonduktivitet, λ,  är en materialegenskap. Den värmemängd i Wh (watt

timmar) som per timme, h,  passerar genom en meter tjockt skikt med en yta av 1
m2, när temperaturskillnaden över materialet är 1 oC [11].
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Figuren 2.4.1 till vänster
illustrerar denna definition som
matematiskt kan skrivas
W*h*m/h*m2*oC vilket
förkortas till W/m oC. Vid
användning resulterar formeln
ett siffervärde för
värmekonduktiviteten[10]. Ju
lägre värde på λ desto bättre
isolering.

Fig. 2.4.1. värmekonduktiviteten genom ett material [10].

2.4.3. Byggnadsmaterial
Här följer en översikt över några av de vanligaste byggnadsmaterialen för bostadshus
och något om deras miljöpåverkan.

Trä
Trä är tillsammans med sten och jord vårt äldsta byggnadsmaterial. Det används som
helträ i konstruktioner, som timmer eller sågat virke i olika dimensioner. Som ytskikt
utomhus eller inomhus på väggar, tak, golv och i inredningar. Som spån och fibrer i
isolering och skivor. Trä är så gott som alltid bättre ur kretsloppssynpunkt än de
material som används som ersättningsmaterial (plast, aluminium mm.). Det kan
återanvändas, återvinnas, förbrännas eller brytas ned efter användningen.
Energiåtgång för att få fram sågat trävirke är c:a 150 - 270 kWh/ton. Ur miljö och
hälsosynpunkt är trä ett av de allra bästa materialen [9].

Natursten
Natursten används som byggnadsmaterial i form av block, plattor, skivor, och som
singel, makadam och sand. Energianvändningen vid framställningen är mindre än för t
ex betong, c:a 200 kWh/ton. Sten har också en större motståndskraft mot  t ex
luftföroreningar än betong. Stenbrott kan innebära svåra ingrepp i naturen.
Stenmaterial bör kontrolleras innan användning p g a att det kan innehålla radioaktiva
grundämnen som torium och radium [9].

Tegel och keramiska material
Tegel och andra keramiska material framställs genom bränning av lera.
Energiåtgången är relativt hög vid framställningen, 700 - 1400 kWh/ton. Lågbränt och
mellanbränt tegel drar mindre energi. Keramiska material har bra brand och
värmelagrande egenskaper. Kalkhaltigt tegel eller lågbränt tegel har dessutom
fuktbuffrande egenskaper [9].

Cement och betong
Cement används till betong, mursten, puts och som bindemedel i olika produkter. Det
drar en del energi (cement c:a 1200 kWh/ton, färdig betong c:a 450 kWh/ton) vid
framställning och transporter. Mursten och takpannor av cement kan återanvändas,
medan gjuten betong kan återvinnas genom nermalning. Betong är ett viktigt
konstruktionsmaterial som är värmelagrande och bullerdämpande. Tillsatsämnen i
betongen gör den tveksam ur miljösynpunkt [9].



15

Lättbetong
Lättbetong framställs av finmald kvarts eller kiselsyrerik kalksten som blandas med
kalcinerad kalk, cement, vatten och eller en del kemikalier, bl a aluminiumpulver som
jäsmedel. Framställningen förbrukar över 1200 kWh/ton. Lättbetong har goda
isoleringsegenskaper och är lätt att hantera som byggnadsmaterial [9].

Lättklinker
Lättklinker framställs av lera, som pelleterats och bränns på ett sådant sätt att den
expanderar. I leran kan kemikalier tillsättas, som lut och fosfat i små mängder. Den
gjuts med cement till block och balkar och kan användas som isolering i väggar och
bjälklag, markisolering eller som dränerings- och jordförbättringsmaterial.
Lättklinkerkross används även för att t ex effektivisera markbäddar vid avloppsrening.
Energibehov vid framställningsprocessen är ungefär densamma som för tegel, 1000 -
1400 kWh/ton [9].

Gips
Det finns två sorters gips, rågips och fosforgips. Fosforgips är en avfallsprodukt från
olika industriprocesser, och kan innehålla föroreningar medan rågips, eller naturgips,
bryts i naturliga gipsfyndigheter. Energiåtgång c:a 2400 kWh/ton [9].

Järn och stål
Järn och stål används framförallt i konstruktioner, som stålbalkar och armeringsjärn,
som tak- och fasadmaterial, men också i ledningar och i olika byggnadsdetaljer.
Framställningsprocessen drar mycket energi samt ger utsläpp av försurande gaser och
växthusgaser till atmosfären. Energiåtgång c:a 9000 kWh/ton [9].

Aluminium
Energiåtgången vid aluminiumframställning är mycket större än vid stålframställning,
mer än 20 000 kWh/ton. Råvaran är framförallt Bauxitmalm, som bryts i Sydamerikas
regnskogsområden. Vid aluminiumframställningen bildas stora mängder skadliga
gaser, bl a koldioxid och svaveldioxid. Aluminium används till tak- och fasadmaterial,
lister, fönster, dörrar och i en rad andra byggnadsdetaljer. Omsmältningen av Al- skrot
tar enbart 10 % av energin som krävs vid nyframställning ( då man använder sig av
Al-malm) [9].

Plast
I en normalbyggd lägenhet finns i dag 2,5 ton olika plastmaterial. Som material är det
relativt nytt och prövat. Plast ingår som tillsatsmedel i en mängd olika
byggnadsmaterial, t ex mineralull och olika skivmaterial, fönster och dörrmaterial,
ytmaterial, isolering, rör, beslag mm. Plast tillverkas i dag så gott som uteslutande av
olja och naturgas. Både oljeutvinning och plasttillverkning är energikrävande och i
många fall starkt förorenande processer med utsläpp av bl a lösningsmedel, organiska
klorföreningar (PVC), svavelsyra och tungmetaller. Vid tillverkning av t ex polyeten
används c:a 32 000 kWh/ton. På några områden kan plast vara det enda alternativet, t
ex för vissa vatten- och avloppsledningar [9].

I diagram 2.4.1. på nästa sida beskrivs energiåtgången för de olika materialen grafiskt.
Det är lätt att lägga märke till att det i särklass bästa byggnadsmaterialet ur
energisynpunkt är trä. Det visar på att timmer kan vara ett alternativ till ekologiskt
byggande vid husbyggnation.
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Som tidigare nämnts har tegel och lättklinker två olika framställningssätt. Därav
dubbelstaplarna vid dessa två material.

Diagram 2.4.1. En sammanställning av energiåtgång vid tillverkning av olika
byggnadsmaterial [9].

2.4.4. Isoleringsmaterial
Det finns många olika sorters isoleringsmaterial som anses helt miljövänliga t ex
träspån, porösa oinpregnerade träfiberskivor, cellulosafibrer, halm och torv. Det finns
även ”halvmiljövänliga” som anses acceptabla  ur miljösynpunkt som t ex Perlit,
vermikulit, lättbetong, cellglas och kork. Dessa är inte helt acceptabla p g a att det på
ett eller annat sätt påverkar naturen negativt även fast de inte i sig själva är farliga ur
hälsosynpunkt[9].

Träspån, träfiber
λ= 0,06 W/m*K (mycket välpackad kutterspån)
     0,08 W/m*K ( packad sågspån)
Lösfyllnad med kutterspån var vanligt innan mineralullen slog igenom. Materialet tar
upp och lagrar fukt på samma sätt som helträ. Där massivt trä inte skadas av svamp
eller mögel, skadas inte heller spånet. Kutterspånet, som skall vara torrt behöver
packas noga. Man kan tillsäta 5% kalk för att minska risken för insektsangrepp och
borax för att minska brandrisken. Vart 20:e år behöver man se om spånen och ev fylla
på mer [9].

Träfiberskivor
λ= 0,0456 - 0,065 W/m*K
Träfiberskivor finns oinpregnerade eller impregnerade med asfalt eller harts. Skivorna
fästs i ett eller flera skikt på vägg eller i tak [9].

Energiåtgång vid framställning 
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Cellulosafiber
λ= 0,039 W/m*K
Cellulosafibrer är finfördelat material av träfiber eller papper som fylls i väggar och i
bjälklag. Materialet levereras som lösull och  det behövs kunnigt folk för att
isoleringen skall packas på rätt sätt.(Auktoriserade och kunniga installatörer).
Materialet är fuktreglerande och därför behövs inte plastfolie. Det gör konstruktionen
diffussionsöppen. Materialet minskar kravet på ventilation p g a diffusion och det
räcker oftast med självdragsventilation. Cellulosafiber är även tungt och gör det
ljudisolerande. Fibrerna framställs av papper eller pappersmassa som sönderdelas och
impregneras ofta med borsalt för att det skall bli motståndskraftigare mot brand och
röta [9].

Träull
λ=0,075 W/m*K
Träullsplattor framställs av hyvlad träull som fixeras i skivor med cement som
bindemedel. Materialet är ljudisolerande och har god motståndskraft mot brand.
Används i tak, väggar och bjälklag, utvändigt eller invändigt [9].

Kork
λ=0,045 W/m*K
Kork importeras från Sydeuropa och saluförs som löskork eller som skivor för
värmeisolering och som ytskikt. Korken är motståndskraftig mot svamp och fukt och
används för isolering av golv, väggar och tak, speciellt utvändigt [9].

Torv
λ=0,05 W/m*K
Torv kan användas som isolermaterial i form av block, lösfyllnad (λ=0,08 W/m*K),
mattor eller plattor. Dessa kan även staplas på varandra [9].

Cellglas
λ= 0,042W/m*K
Värme- och vattenisolerande material gjort av glas och kol. Används till markskivor
och takisolering. Är obrännbart, tål fukt och hög belastning, har små
temperaturrörelser och mycket lång livslängd. Används som markisolering,
grundisolering och som isolering under platta på mark. Materialet är gastätt och kan
därför bidra till radonskydd. Det kan recirkuleras efter användning eller krossas till
sand [9].

Expanderande bergarter
λ=0,062-0,065W/m*K
Vermikulit är en expanderande bergart som har mycket stor yta och låg volymvikt.
Den är ett obrännbart material som tål mycket höga temperaturer. Det har goda
värmeisolerande egenskaper och används som byggnadsmaterial i form av
ballastmaterial i puts och betong mm [9].

Lättklinker
λ=0,130 W/m*K
Lös lättklinker kan användas som isoleringsmaterial. Eftersom det är fukttåligt har
den sin största tillämpning mot mark. Lättklinkerblock används i grundmurar, väggar
och bjälklagselement [9].
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Diagram 2.4.2. En sammanställning av de olika isolermaterialens
medelvärmekonduktivitet [9].

Av sammanställningen i diagram 2.4.2 framgår att cellulosafibrer och gullfibrer har
relativt lika λ-värden.

2.4.5. Timmer
Timmerhus, plankhus och skiftesverk är konstruktioner av massivt trä, som har
använts länge i vårt land och är en väl utvecklad teknik. Liggtimmer med knuttimring
är den kanske mest välkända tekniken. Timmerväggar är i allmänhet bra ur
värmesynpunkt, bättre än vad värmegenomgångskoefficienten ( U ) anger, förutsatt att
väggarna är vindtäta. Massivt timmer har en värmebuffrande förmåga , goda
hydroskopiska* egenskaper och timret kan magasinera och fördela fukt. Det är
mycket ovanligt med kondensskador från fuktutfällning i gamla hus. För att bygga ett
timmerhus går det åt en hel del timmer och dessutom tid eftersom timret mår bäst av
att ligga och torka  i 1-2 år [9]. Även om trä är ett miljövänligt byggnadsmaterial kan
det orsaka hälsoproblem. Allergiska reaktioner förekommer hos sågverksarbetare i t
ex fanértorkar, där kan man utsättas för mycket höga halter av  terpener*. Det är dock
stor skillnad i hur mycket avges, om virket är färskt jämfört med åldrat virke,
emissionen avklingar relativt snabbt. När virket sitter på plats i huset är emissionerna
obetydliga om virket har tillåtits torka. Även behovet av att impregnera kan i stor
utsträkning ersättas av ett medvetet kvalitetsurval och kloka konstruktioner,  t ex.
kärnved för utsatta byggnadsdetaljer [9].

2.4.6. Regelstommar
Konstruktioner i regelverk där den bärande konstruktionen består av ett system av
reglar och balkar är idag helt dominerande när det gäller trähus i Sverige.
Isoleringsmaterial fylls i utrymmet mellan reglarna. Skivor, panel eller annan
beklädnad fästs mot reglarna med spik- eller skruvförband.

Medelvärmekonduktivitet för olika isoleringsmaterial
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Konstruktionselementen finns antingen som massiva reglar i hållfasthetsklassificerat
konstruktionsvirke (K- virke), som lättreglar, som limträ- eller fanerträbalkar. I
välisolerade hus med tjocka väggar använder man dubbla reglar, eller s k lättreglar för
att tå tillräckligt djupa fack i väggarna och minimera köldbryggor. K- virke finns hos
de flesta trävaruhandlare. Det finns ett antal olika snickerifabriker som tillverkar
taksolar, väggelement, etc. av trä. Sådana element kan även byggas på plats [9].

2.4.7. Limträ
Det finns en mängd olika limmer i bruk i byggnadssammanhang. Många av dem
innehåller ämnen, bl a formaldehyd* och lösningsmedel, som kan avges till
inomhusluften och ge hälsoproblem, både under limningsarbetet och under
brukningstiden. Att ersätta limfogar med spik- eller helst skruvförband där det är
möjligt underlättar för framtida rivning och återanvändning. Om limträbalkar används
i en byggandskonstruktion bör man sträva efter att använda limmer som inte avger
farliga ämnen och att de dessutom är miljövänliga. Benlim och kaseinlim är exempel
på sådana limmer och som länge har använts med goda resultat i
byggnadssammanhang. De stora limträbalkarna i Stockholms Centralstation är t ex
limmade med kaseinlim [9].
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2.5. Inre miljö
2.5.1 Allmänt
Dagens människa vistas ungefär 90% av dygnet inomhus. Inomhusklimatet har därför
en stor betydelse för vårt välbefinnande. Antalet nya typer av material och kemiska
komponenter som används i byggnader har ökat kraftigt från mitten av 1950-talet.
Samtidigt har självdragventilation alltmer ersatts av mekanisk ventilation i bybyggda
hus. Besvär av allergier i sjuka hus har ökat sedan 1960-talet. Närmare en miljon
människor är idag så besvärade av inneklimatet att de får symtom av olika slag [3].
Det inomhusklimat vi upplever är en helhet som påverkas av flera faktorer, bl a:
- Ventilationssystemet
- Värmesystemet
- Byggnadsmaterial och ytbehandlingar
- Fönster, solinfall, dagsljus.
- Elinstallationer
- Belysning
- Inredning, textilier.
- Ljud [3].

Fig. 2.5.1. Förorenat vatten och dålig luft, kemiska emissioner, syntetiska
byggnadsmaterial och elektriska fält gör oss alla oroliga över hur hälsosamma våra
hus egentligen är. I figuren illustreras en del av alla flöden som förekommer[3].

Plastiska ångor (polyetylene, polystyrene), betonggolv, lufttäta fönster och dörrar,
isolerskum, och impermeabla* skikt av plastfärg och adhesiver*, alltihopa så tätt
byggt att byggnaden inte kan andas. Blir ett slutet system, fångar in gifterna och de
kemiska ångorna att till slut kan koncentrationerna bli så höga att det medför
sjukdomar. De naturliga material som använts i det förflutna har i stor skala ersatts
eller behandlats med syntetiska material. Inte enbart det att dessa kan ge upphov till
sjukdomar, de är inte så bra för miljön heller då de oftast orsakar en ökning på
miljöpåverkan [3].

2.5.2. Upplevt inomhusklimat
Ett antal undersökningar har gjorts under de senare år för att undersöka hur människor
upplever inomhusklimatet.

Vårt hus är en del av jordens
ekosystem. Det tar emot värme, ljus ,
regnvatten, vind och kosmisk strålning
från solen samt strålning från material
och mark mm. Precis som levande
organismer konsumeras energi,
material, luft och vatten. Dessa för med
sig bl a avfall tillbaka till naturen.

Avloppsvatten, skräp, värme,
oljud och andra föroreningar.

Gas, kol, trä, olja, el,
byggnadsmateria, mat
mm.

Jordens strålning
och magnetism.

Kosmisk strålning
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Undersökningarna visar att det var i de äldsta byggnaderna man hade minst problem
med inomhusklimatet. Ju nyare byggnaden var desto större problem med damm, torr
luft, klåda, sveda, irritation i ögonen, osv. Undersökning av ett stort antal skolor i
Almö kommun 1988 visar att:
- Det var mer än dubbelt så många klagomål i skolbyggnader byggda efter 1960, än

i äldre byggnader. Bäst var de allra äldsta skolbyggnaderna, med enbart
självdragventilation.

- Klagomålen var nästan dubbelt så många i förskolor och skolor med
till/frånluftssystem än i övriga.

- Fler besvär i skolor och förskolor förekom med högre luftflöde än 2,0
omsättningar/timme än i byggnader med lägre flöde. Fler klagomål från förskolor
och skolor erhölls med högre uppmätt infraljud än 60 dB* , än i byggnader med
lägre.

- Fler hälsobesvär i skolor där lägre CO2- halter än 1200 ppm* uppmäts, än i skolor
med högre halter [9].

Flera andra undersökningar ger liknande resultat, t ex professor Christer Harryssons
jämförelser mellan ett antal enfamiljshus med olika ventilationssystem, Göteborgs
Stads kartläggning av inomhusklimatet i skolor och daghem, och Karin Engvalls
undersökning av bostadshus i Stockholm [9]. De undersökningar från bl a skolor och
daghem som refereras ovan tyder inte på att hög CO2-halt skulle vara något akut
hälsoproblem i inomhusklimatet. CO2-halten är en god indikator på luftomsättningen,
vid hög luftomsättning hålls CO2-halten på en låg nivå. Men uppenbarligen finns det
andra faktorer som är viktigare för hälsan än CO2-halten, faktorer som bl a ger utslag
vid hög luftomsättning.

2.5.2.1. Inomhustemperaturen
Inomhustemperaturen är en av de viktigaste faktorerna för hur vi upplever
inomhusluften, den har bl a ett samband med luftfuktigheten. Ju högre temperatur –
desto lägre blir den relativa fuktigheten* (RF) i luften [9]. Bäst mår vi vid en
inomhustemperatur på 20 – 21oC i arbetsrum, och något lägre i sovrum. Den vanliga
inomhustemperaturen i skolor och kontor är i dag 23 – 24oC. Den sänker
prestationsförmågan och ger lätt problem med för torr luft. Om man sänker
temperaturen från den nivån till 20oC minskar andelen som klagar på för torr luft från
70% till 10%. Samtidigt sparas stora mängder energi (6%energibesparing per grads
temperatursänkning i detta intervall). I ett rum med stora kalla fönsterytor kan den
upplevda temperaturen vara flera grader lägre än den faktiska. Trots att det redan är
varmt vill man kanske höja temperaturen ytterligare. I ett rum med golvvärme kan
tvärtom den upplevda temperaturen motsvara c:a 22oC, trots att den uppmätta
temperaturen bara är 20oC [3]. Flera undersökningar visar följande:
- När det är för torrt i luften, torkar de normalt fruktiga slemhinnorna på läppar, i

näsa och ögon snabbt ut. Flimmerhårens renande funktion i andningsvägarna
försämras.

- Den torra luften känns också kallare än den är, eftersom fukt förångas snabbare
från huden, det för att man vill höja rumstemperaturen ytterligare – vilket ger ännu
torrare luft.

- Luftens dammhalt och den elektrostatiska uppladdningen ökar, bakterier och virus
tillväxer snabbare då rumstemperaturen ökar och håller sig lättare svävande i
luften samtidigt som människans motståndskraft minskar.

- Även när det blir för fuktigt i luften ökar risken för tillväxt både av
mikroorganismer, kvalster och mögel.
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- Kemiska reaktioner går också snabbare – därför ökar t ex emissioner från olika
material i rummet. Benägenheten för astma och allergier ökar.

Vi trivs bäst i en relativ fuktighalt* mellan 40 – 60%. Denna fukthalt är också optimal
ur flera synpunkter: bakterier, virus, mögel och kvalster trivs som sämst. Risken för
allergiska besvär är som lägst vid RF 50%. Målsättning är att det bör vara konstant
50% RF i en byggnad [9].

2.5.2.2. Ventilation
Förutom ventilationssystemets utformning och funktion är det ett antal tekniska
detaljer i byggnaden som är av betydelse för fuktigheten bl a:
- Fuktreglerande material i väggar och tak kan ge värdefull hjälp att hålla

luftfuktigheten på rätt nivå.
- Högisolerande fönster undanröjer problem med kalldrag och kalluftsstrålning, och

gör det möjligt att sänka inomhustemperaturen och anpassa ventilationen efter
luftfuktigheten så att den hålls på en behaglig nivå [9].

2.5.2.3. Fuktavsättning
Fuktavsättning på fönsterglasets insida sägs ofta vara en indikation på för hög
luftfuktighet. Det finns flera skäl till att det blir imma på fönsterglaset:
- Att ytan är för kall. Fukt kondenserar på kalla ytor, så fuktavsättning på glasets

insida vintertid är ett tecken på att ytan är för kall, och att ett värmeläckage pågår.
Är det tvåglasfönster bör man överväga att komplettera fönstret med ett tredje
glasskikt.

- Att materialet på innerväggar och innertak inte är hygroskopiska*. För täta skikt,
tex. plastfärg och plastbelagda tapeter på dessa ytor förhindrar ett fuktutbyte
mellan luften och materialen. Ersätt de täta skikten med diffusionsöppna
ytmaterial.

- Att inomhusluften har för hög fukthalt. Imma på fönstren sommartid är ett tecken
på att ventilationen kan behöva ökas. För självdragshus bör övervägas att
komplettera med fläktförstärkning sommartid [9].

2.5.2.4. Luftfuktare
Upplevs problem med för torr (eller för fuktig) luft kan det vara en god idé att skaffa
en hygrometer* som kontinuerligt mäter luftfuktigheten, (Det går ibland att få låna
mätutrustning hos kommunens hälsovårdskontor, om man bara vill mäta en enstaka
gång). För fuktig inomhusluft kan leda till bakterietillväxt som sprids med
vattendropparna och bör tagas i beaktande då man funderar på luftfuktare. Det är inte
bra att under en längre tid vistas i inomhusmiljö under eller över en RF 40 – 60%.
Är luftfuktigheten under längre tid lägre än RF 30% är den för låg. Undersök då om
någon av följande åtgärder kan vidtas:
- Sänk inomhustemperaturen. Är inomhustemperaturen för hög blir luften lätt för

torr. En bra temperatur i sovrum är 18 – 19oC, i arbetsrum 19 - 20 oC.
- Öka mängden inomhusväxter
- Undersök om luftväxlingen är för hög. Är luftväxlingen för hög blir

inomhusluften lätt för torr vintertid.
- Undersök ytmaterialet i rummet. Plastmaterial på väggar och golv, syntetiska

mattor och textilier har inte så bra hygroskopiska egenskaper, och kan även bidra
till ökad statisk elektricitet, vilket kan förvärra upplevelsen av för torr luft.

Går det inte att justera luftfuktigheten inomhus på annat sätt, kan en luftfuktare hjälpa
upp situationen lokalt.
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Allergiker och astmatiker kan vara speciellt känsliga för torr luft. Ett omsorgsfullt
byggt hus med bra material, som kan magasinera en viss fuktighet och avge den till
rumsluften, bidrar till att förebygga problem med för torr luft. En luftfuktare måste
med skötas omsorgsfullt för att fungera tillfredställande. De fuktbemängda och varma
behållarna kan lätt bli bakteriehärdar [9].

2.5.2.5. Material
Hygroskopiska∗  material har förmågan att absorbera, transportera och avge fukt.
Överskottsfukt i inomhusluften absorberas av ytmaterialet, och avges igen då
luftfuktigheten sjunker. Denna förmåga är värdefull för inomhusklimatet – den hjälper
till att hålla en jämn och bra fuktighet. Homogena, hygroskopiska material kan
fungera som långtidsbuffert längre in i väggen, dvs. utjämna olika fukttillstånd i
väggen över året. Exempel på hygroskopiska material är trä och träfiberskivor,
papperstapet, textilier som bomull, jute, kokos, sisal m fl., gips, träullcement,
lerbetong och lerputs, obränt, lättbränt eller kalkhaltigt tegel, lättbetong och betong,
kalk- samt cementputs [6].

2.5.3. Sjuka hus- syndromet
Idag blir människor sjuka i helt nybyggda hus, offentliga byggnader och skolbarn
samt lärare klagar på periodiska sjukdomar så som huvudvärk, trötthet, sömnlöshet,
irritation i ögon och hals och allmänt svårt att koncentrera sig. Studier visar att
inomhusluften i dessa hus oftast innehåller en blandning av olika föroreningar –
formaldehyd, radon, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon och partiklar från tobaksrök.
Men symtomen kan också härröras från fluoroserande* ljus, luft som är för varm eller
för torr,  för mycket positiva jon- laddningar, och bristen av att individuellt kontrollera
, ställa in, luften. Miljömässigt kallas denna företele för ”sjuka hus syndromet”. Det
finns en ökande förståelse i den västerländska medicinen att detta inte bara beror på
mikroorganismer och virus utan till miljöfaktorer. Dessa kan vara kemiska (organiska
eller oorganiska substanser), biologiska (mikroorganismer) och fysiska
(elektromagnetism, ljus, temperatur och buller). Med den massiva ökningen av
kemikalier i miljön har den kemiska sensiviteten* blivit en huvudfråga i den
miljömedicinska (kliniska) ekologin. Sensiviteten är beroende av faktorer som
koncentrationer, vilken del av kroppen som utsätts och för hur lång tid samt
individens motståndskraft mot dem. En person som påverkas lätt har därför en större
sårbarhet och detta medför att personen kan insjukna  även om koncentrationerna är
små. Flera olika ämnen med låga koncentrationer kan utlösa sjukdom [3].

Vår hud är vital för vår hälsa och komfort. Huden har
en unik kapacitet att andas. Genom att de ytliga
nerverna arbetar tillsammans med resten av kroppen,
blodkärl mm. har vi oftast, utan att vi tänker på det,
en inbyggd klimatanläggning som fungerar helt
automatiskt. Vårt andra hudlager är våra kläder som
även de måste andas för vårt välbefinnande. Slutligen
är vårt hem det tredje hudlagret. Detta skall ge våra
två första ett komfortabelt skydd [3].

Fig. 2.5.2. Våra omedvetna ”hudlager” (huden, kläderna och huset)[3].
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2.5.3.1. Utlösande faktorer
Det finns fyra principiella mekanismer (utlösande faktorer) som tenderar att influera
när en person reagera.  Dessa är beskrivna, utav otal specialister, noterbart den
amerikanska konsulten Dr William J Rea och brittiska allergifysikern Dr Jean Monro:
• Totala mängden
Varje person har en individuell utlösningspunkt av hur mycket föroreningar han/hon
tål. Denna varierar tillsammans med stress, infektioner, sömnlöshet och fattigdom.
• Adaption
En person har ofta en fysiologiskt motstånd till en förorening men kan bli så van vid
den så att han/hon inte längre är medveten om den. Detta medför upprepade
exponeringar och kroppen har till slut utsatts för mer än den tål och det kan resultera i
sjukdom.
• Bipolaritet
Kroppens naturliga reaktion mot en förorening är att aktivera dess försvar, immunitet
och icke immunitet (enzym) system. Först sker en metabolisk tillväxt för att stöta bort
föroreningen efter en lån tids exponering kommer  när försvaret ”säckar ihop” (den
kan inte längre försvara kroppens celler). Denna höga – låga  motståndskamp kan
fortgå i flera år och utarma kroppens immunsystem  och dess livsviktiga
näringsämnen, som slutligen kan leda till sjukdom.
• Biokemisk individualitet
Varje individs immunsystem är olikt alla andras. Motståndskraften varierar med
individen. Det är känt att där finns över 1500 medfödda metaboliska defekter och
dessa påverkas av föroreningar och i slutändan kroppens försvarskapacitet [3].

2.5.4. Miljögifter inomhus
Vilka olika former av gifter kan vi då träffa på i inomhusluften? Det finns olika
former av utsläpp som kan finnas och i 2.5.4.1 tom 2.5.4.8  kommer ett litet urval av
dessa. Denna rapport har försökt att endast beröra miljögifter som förekommer i
Svenska hus eftersom byggnadstekniken och boende skiljer sig från land till land.

2.5.4.1. Gaser
• Olja, förbränningsmotor som använder olja.
Spill vid tanken som ger ånga som är svårt att utplåna och som, om tanken är i
källaren, går upp i huset. Bilavgaser kan leda till döden, om där finns för mycket med
CO och bly. Idealet är att garaget är separerat från bostadshuset [3].
• Ved och kol
Röken från ved eller kol eldning kan innehålla många föroreningar. Den mest dödliga
är CO. Det mesta borde gå upp genom skorstenen (förorenar luften utomhus), men
ineffektiva, dåligt byggda, oisolerade eller spruckna rökkanaler, kan hämma
fullständig förbränning och tillåta att toxiska föroreningar hamnar i inomhusluften.
Rök från vedeldning innehåller också cancerogena föroreningar*. Rök från kol
(vedrök) innehåller höga värden av sulfat – som är orsak till försurning (sulfat bildas
då SO2 reagerar med vatten). Spisar kan vara så effektiva att de sker en nästan
fullsändig förbränning och detta minimerar föroreningarna [3].

2.5.4.2. Gaser från hushållsprodukter.
Moderna hus innehåller många organiska kemikalier. I hushållen används en rad olika
ämnen i tvätt och rengöring. Mest är det från den petrokemiska industrin. Många
gången olösliga i vatten.
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Gaserna kan vara i fast och flytande form. Problemet är att många av dem tillhör
klassen VOC* (flyktiga organiska ämnen) som enkelt frigörs som ånga vid
rumstemperatur eller under. Både genom förångning och via gas, från fasta
syntetiska* ämnen. Ackumulerade ångor, är ofta toxiska* och nästan alla irriterar. Vi
utsätts för en ”kocktail” av dessa i höga koncentrationer. I en ny bil t ex kan över
hundra föreningar finnas [3].
- Formaldehyd
Bindemedel, byggnadsmaterial, pappersprodukter, möbelkomponenter, tapeter och
mattor, kosmetika och deodoranter. Även om mängden formaldehyd är liten i varje
enskild produkt kan de sammantaget bli en stor mängd i inomhusluften. Irriterar hud,
ögon, näsa och hals. Formaldehyden förknippas ofta med andningssvårigheter,
näsblod, huvudvärk, trötthet. Ångan agerar som aktivering, både till sig själv och till
andra kemikalier,  och ökar allergifrekvensen.  Mycket använd i mitten på 70-talet i
isolering och är i vissa länder nu förbjuden. Värme och fukt kan öka problemen,
medans tid sakta reducerar den [3].
- Organiska klorider
Byggstenar av hydrokarboner och klor. De är toxiska och cancerogena och reagerar
med levande fettvävnad där den ackumulerar i livskedjan. Många pesticider*,
lösningsmedel, och rengöringsvätskor som avgiver skadliga ångor är organoklorider
(polyvinylklorid, PVC), och det mycket cancerogena PCB (polyklorerade bifenyler)
- Fenoler
Inkluderar rena fenoler eller kolföreingar- syror. En vanlig desinfektonslösning som är
starkt irriterande samt i många komponenter funna i rengöringsmedel, luftfräschare,
polisher, och hygienarticklar. Fenoliska konstharts, innehåller formaldehyd, används i
hårdplast, färger, fabriksfärdiga ytskikt och fernissa. Fenol orsakar många obehagliga
symtom på huden, från utslag till sår samt andningssvårigheter och borde undvikas
lika strängt som formaldehyd [3].
- Hemdekorationer (t ex tapet)
Involverar ofta färg, fernissor, betser, borttagningsmedel, adhesiver∗ , alla innehållande
VOC∗  som lösgör stora mängder koncentrationer av ånga, en del även efter det att de
torkat. Borttagningsmedel för målarfärg är dessutom farligt eftersom de oftast är
brandfarliga och cancerogena. En av dessa, bensen, är förbjuden i många länder [3].
- Hemarbete
I polish, rengöringsmedel, mattrengörare, ugnsrengörare, och luftfräshare osv finns
potentiellt skadliga VOC som t ex ammoniak, terpentin, naftalen, aceton, klorin, mm
som kan det ge hudirritationer.  I vissa av dessa rengöringsmedel finns aerosoler som
även skadar ozonskiktet [3].
- Plaster
Finns i hundratals typer och former, hård, mjuk, flytande, torr, och i hinnor, filmer,
ytbeläggningar. Används till nästan vad som helst i ett hem. Mjuka plaster är de mest
skadliga eftersom de används i matförvaring och kan ge ifrån sig gas. PVC är den
värsta eftersom det kan ge fosterskador, cancer, kronisk bronkit och husåkommor.
Akryler innehåller akrylat, ett misstänkt cancerogent ämne, som polyetylen.
Polyetylen kan irritera ögon, näsa, och hals. Polyetylenskum i möbler kan orsaka
bronkit, hosta, och hudproblem. Mer dödlig är dock brandröken om olyckan skulle
vara framme. Många plaster ger ifrån sig dödliga gaser (ibland upp till 500ggr mer)
vid brand och dessutom brinner de dubbelt så fort än konventionella material.  Ibland
antänds de mycket snabbt [3].Dessa ovan nämnda gaser är endast en del utav allt som
finns. För att göra det mer överskådligt (för läsaren) har en sammanställning gjorts
nedan.
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2.5.4.3. Sammanställning av gaser,
enligt samma modell som [3].
SUBSTANSER BIOLOGISKA EFFEKTER
Ozon (O3)
Instabil, giftig gas med stickande lukt, skyddar
jorden mot UV-ljus, genereras i fotokopiatorer, d i v
förbränningsmotorer.
Radon (Rn)
Färglös, luktlös, inert∗  gas. Finns i vissa geologiska
områden. Skadlig då den kommer inomhus via dam,
vatten, bergrund och vissa byggnadsmaterial.

(O3)
Sönderfaller snabbt till syre, men även små mängder
är irriterande för ögon, näsa, hals och
andningsorganen.

(Rn)
Inandning skadar lungvävnader och långvarig
exponering kan leda till cancer.

FÖRBRÄNNINGSGASER
Kolmonooxid (CO)
Färglös, luktlös, giftig gas från ofullkomlig
förbränning av gas, trä, kol och tobaksrök mm.
Kväveoxider (NO och NO2)
Starkt luktande toxiska gaser från ofullständig
förbränning av gasspisar och kokare.
Svaveldioxid (SO2)
Stickande lukt, representerad i kol och trärök,
emitteras av paraffin (kerosene) värmare. SO2 var
en gång i tiden boven för stadssmoggen, nu ökar
den på försurningen (surt regn).
Koldioxid (CO2)
Färglös, luktfri gas. En förbränningsprodukt.
Orsakar ”unken och instängd” luft i dåligt
ventilerade rum.

(CO)
Reducerar syre, orsakar huvudvärk, yrsel, förlorad
hunger mm. De med hjärt-, lung- och
cirkulationsrubbningar är mest utsatta.
(NO2)
Är mest skadlig av kväveoxiderna, påverkar
andningsorganen.
(SO2)
Finns sällan i höga farliga koncentrationer men den
kan orsaka andningssvårigheter.

(CO2)
Kontinuerlig exponering kan påverka nervsystemet
och sakta ner reaktionsförmågan.

VOC∗

Formaldehyd (HCHO)
Bunden och lagrad gas med stickande lukt. Vid
rumstemperaturer, giftig ånga frigörs och förorenar
luften. Vida använd som bindemedel och lim i
timmer och plastprodukter. Ett konserveringsmedel
i pappersprodukter, mattor, möbler. Ytbehandling
för kläder och sänglinnen.
Organiska klorider
Byggstenar av hydrokarbonater∗  och klorider som
formar basen av många olika synteser. Funnet i
gasformiga rengöringsmedel, luftfräshare, polisher.
Organokloriderna är de mest giftiga och mest
bestående VOCer som hittats. Dessa inkluderar
polyklorinerade bifenyler (PVB), känt cancerogen,
polyvinylklorider (PVC), en plast som kan ge gas in
i förvarad mat; kloroform och kloraminer båda
giftiga gaser.
Kloraminer är frigorda genom hushålls blekmedel
och amoniebaserade tvättmedel blandas. Andra
farliga VOCer inkluderar ammoniak, terpentin, och
aceton i rengöringsmedel och lösningsmedel,
naftalen blekmedel.
Fenoler
Eller kol -syror är brännande förorening som hittats
i desinfektionsmedel, harts, plaster, och fernissa,
tobaksrök. Fenolisk syntetisk harts i hårdplast, färg ,
fernissa mm innehåller dessutom formaldehyd.

 (HCHO)
Potentiellt irriterande för huden, ögon, näsa, hals
med medföljande huvudvärk, yrsel och
andningssvårigheter. Det kan ge näsblod. Misstänks
vara cancerogen.

Stickande gas från flyktiga organiska kolväten∗  är
mycket irriterande för hud, ögon och lungor, de ger
huvudvärk och är skaldigt för centrala nervsystemet.
Alla är potentiellt cancerogena.

Organokloriderna

Organoklorid –ånga i lösningsmedel,
bekämpningsmedel orsakar depressioner och
huvudvärk och kan skada lever samt njurar.

Kloramid kan vara dödligt.

Fenoler
är frätande för huden och skadar andningsvägarna.
Inandas aldrig pentaklorfenol, funnet i
konserveringsmedel för trä och svamphämmande
medel.
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2.5.4.4. Partiklar inomhus
En sexrummare i en stad kan ackumulera så mycket som 18 kilo damm per år. Detta
damm är inte enbart smuts utan en mycket komplex blandning av restprodukter från
människor, husdjur, kläder, möbler, byggnadsmaterial, mat, luftburen sot och
mikroorganismer. Findamm är den värsta risken eftersom den kan undgå kroppens
flimmerhår och komma in i lungorna. Även vatten bär med sig partiklar, både
organiska och oorganiska. Få av dessa är hälsofarliga, livshotande, men många ger
upphov till allergier då vi inandas dessa.
- Giftiga partiklar
Finns i luften, dammet. Asbestfibrer, som användes förr och som fortfarande finns i
en del byggnader, inhaleras över en lång tid och kan resultera i cancer. Glasfibrer, från
isolering, är mindre giftigt, men de kan irritera lungorna. Pesticider och en del plast –
damm och rök- partiklar är både irriterande och giftiga. Känsligheten mot damm
varierar mellan individerna men är ofta funnen som orsak till andningssvårigheter och
astma [3].
- Organismer
Organismer burna i damm inkluderar virus och bakterier som ger sjukdom från enkel
influensa till tuberkulos (dock ej något känt fall här i Sverige). Dålig
luftkonditionering kan vara en grogrund för många mikroorganismer och detta medför
att det kan spridas infektioner lättare. Den mest dödliga i detta fall är legionärssjukan
från stora kylanläggningar. Kondensation i badrum och kök ger möjlighet för tillväxt
för svamp. Sporerna förflyttar sig tillsammans med dammet och medför otrevlig lukt
som kan utlösa allergiska reaktioner [3].
- Metaller
Metaller kommer in i kroppen genom inandning, vatten och mat. Bly från
vattenledningar, trafikångor samt gammal färg, som är speciellt farlig för små barn.
Dess motsvarighet i dagens färg är titanoxid, som är endast lite mindre skadlig.
Aluminium i kokkärl reagerar med mat, och absorberas, i vissa fall har det
sammankopplats med alzheimers sjukdom. Kadmium, kvicksilver och koppar är även
det giftigt, men de är sällsynta i hus [3].

2.5.4.5. Sammanställning,
enligt samma modell som [3].
Asbest
Naturligt förekommande skadliga fibrer som finns i
brytning av kalcium- magnesium silikat, använd i
isolerings- och brandsäkringssyfte. Förbjuden i
många länder, däribland i Sverige.

Mikroorganismer
förekommer i luftens dammpartiklar. Bär med sig
sjukdomar (bakterier och virus, sporer, pollen mm).

Metaller
Spårämnen från bly, kadmium, kvicksilver,
aluminium, och koppar kan absorberas och
ackumulera till giftiga mängder i kroppen. Bly finns
i gamla vattenledningar, avgaser (utifrån), bly och
kadmium i färg, kvicksilver i förtennade varor.

Asbest
Luftburen asbest – fibrer är en allvarlig hälsorisk,
kan orsaka lungcancer.

Mikroorganismer
Sprider infektioner och sjukdomar. De orsakar även
allergier.

Metaller
Bly och kadmium kan skada hjärna och nervtrådar.
Kadmium kan även påverka synen. Toxiska värden i
kroppen ger orsak till huvudvärk och
andningssvårigheter.
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2.5.4.6. Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiskt skräp är nyligen upptäckt problem. Idag är vi omgivna av EMF
(elektromagnetiskt fält) i form av elektrisk apparatur. Risken av att leva nära
högspänningsledningar är nu upptäckt att det kan ge cancer (leukemi och
hjärntumörer). Där finns en växande men inte avgörande bevis att långvarig
exponering till lågspänning EMF- armatur är hälsofarligt åtminstone finns där en
allergi- utlösare i det hypersensitiva och växande stressnivån [3].

2.5.4.7. Radioaktivitet
Partiklar som bär elektroner kan via inandningsluften komma in i våra lungor och
orsaka ohälsa. Radioaktiv strålning är till 90% från naturen, medicinskt nästan allt
resterande. Den naturliga kommer mest ifrån marken. Lokala variationer kan vara
mycket stora. I vissa fall kan de komma från lokala kärnkraftverk men oftast kommer
den från bergrunden. Mikrovågsugn kan läcka radioaktivitet från dåligt isolerade
dörrar. Det är därför rekommenderbart att de blir undersökta regelbundet. Om ugnarna
sköts ordentligt så är exponeringsnivåerna långt under gränsvärdet. Gränsvärdena
varierar dock emellan olika länder [3].

2.5.4.8. Syntetiska∗  material
Produktionshastigheten av syntetiska kemikalier har ökat oroväckande snabbt. Från en
i stort sett syntetsfri värld, 1915, upp till 1960 fenomenala ökning. Enbart Amerikas
produktion har tiodubblats vart tionde år. Oljeembargot 1974 har medfört att
tillverkningskurvan har fått en långsammare ökningskoefficient. Även om hastigheten
har minskat noteras att  ökning fortfarande sker, t ex 1980 tillkom 4 miljoner nya
kemikalier, av vilka 60 000 var i offentlig användning och 1000 av dem var ämnade
att användas varje dag. Vi är omgärdade av materialen och vi vet inte exakt vilken
påverkan de har på oss människor, eller miljön i stort. Det pågår forskning, och det
har kommit alarmerande forskningsrön om dessa, men det är för tidigt att dra några
gemensamma slutsatser.    

2.5.5. Lite olika förslag för att göra ditt hem lite hälsosammare
Det moderna hemmet är inte det trygga himmelriket som vi tror. Ju nyare huset är
desto större sannolikhet att föroreningsgraden är hög. Från skorsten till grund, t o m ut
i trädgården kan vi räkna med giftiga ämnen. Källaren kan samla radon, gaser från
oljepannan mm. Olika ytbehandlingsmedel byggs in i konstruktionen och emitterar till
luften. Målarfärg, vinylmattor, olika rengöringsmedel  mm. hjälper till att öka den
sammanlagda föroreningsnivån. Skum i soffor och andra möbler avger höga
koncentrationer av giftiga gaser vid brand [3]. Alla dessa kemikalier ackumulerar till
en sammanlagd nivå. Denna nivå lever vi människor i utan att tänka nämnvärt på det.
Hur kan vi då skydda oss eller minimera föroreningarna i vårt hem? I tabellen 2.5.5.1
finns några förklaringar och förslag på hur föroreningar kan minimeras.
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2.5.5.1. Åtgärder,
som kan vidtas för att minimera föroreningar inomhus, enligt samma modell som [3].
Källa Skadlighet Åtgärd
Värmesystem
Förbrännare, vattenvärmare, (ved,
kol, olja mm)

CO, NO2, CO2, SO2
Läcker från sprickor och
håligheter.

Ventilera, ersätt med elektriska
modeller eller förslut
förbränningskammaren och se till
att inte ha några sprickor i
skorsten mm så att
förbränningsångorna går ut. Se
till att ha service med jämna
mellanrum.

Vedspisar, öppna spisar CO- rök Se till att med jämna mellanrum
kontrollera spisen. förslut
sprickor i skorsten. Installera
luftkanal direkt till spisen.

Elektricitet
Elektriska ledningar och
apparatur (TV, hårtork,
matberedare mm)

Låg värdig elektromagnetisk
radiation. Ozon .

Använd mindre elektriska
apparater och se till att inte ha det
nära sovplatser. Försäkra er om
bra ledningar och armaturer.

Kyl och frys CFC kan läcka från kylsystemet. Nya CFC – fria  modeller finns.
Använd gärna skafferi i stället för
stort kylskåp.

Mikrovågsugn Strålning via dålig passform på
dörr.

Använd andra
matlagningsmetoder t ex
ångkokare. Se till att kolla ugnen
regelbundet.

Vatten
Vattenförsörjning

Bly och andra tungmetaller från
gamla rör. Nitrat och andra spår
av förorening och kemikalier.
Bakterier och radon via duschar.

Ta bort blyrör och blyförsedda
förslutningar. Se till att få vattnet
testat. Använd filtreringssystem.

Luft
Luftkonditionerare,
ventilationssystem, värmefläktar
mm.

Luftburna mikroorganismer,
svamp, bakterier mm. CFC
frigörs från vissa system.

Behåll en lagom nivå
luftfuktighet inomhus, ventilera
”fullt drag och kort tid”. Ha
mekaniska system kollade
regelbundet.

Byggnadsmaterial
Jord, sten, granit, pimpsten,
betong, cement, eldfast tegel,
kalciumsilikat mm.

Radon. Koncentrationen varierar
lokalt och varifrån materialet
kommer.

Kontakta lokala hälsokontor för
att få reda på om ni bor i ett
radonrikt område. Där så är
nödvändigt, täta sprickor i
fundament, öka ventilationen
inomhus (utsuget).

Plaster, cement, plastlaminat gjort
av fosforrikt gips.

Formaldehyd. Kan innehålla höga
värden av radon.

Använd naturligt gips vid
väggputs, eller gipsskivor.

Asbestos, isolering och
brandsäkra material runt rör,
kokare och tankar. Vägg och
takfodringar.

Mineralfibrer. Blå och brun
asbestos är farligare än vit.

Asbestos är numera förbjuden i
många länder men hittas
fortfarande i många äldre hus.
Bearbeta och rör ej asbestos, sök
experthjälp.

Timmer och timmerprodukter
Tall(massa)ved, gran(massa)ved

Hartsångor Använd äldre, återvunnet trä,
förslut med ogiftig finish.

Fiberboard, plywood (i möbler,
golv mm)

Formaldehyd ångor från
hartsbindningar, speciellt när
produkterna är nya, och i varmt
inomhusklimat, och fuktigt

Använd homogent trä eller
lågemissions – formaldehyd
skivor.

Timmerbehandlingsmedel Lindan, pentaklorfenol (PCP). Undvik dessa giftiga
behandlingsmedel, mot svamp
och röta, använd mindre giftiga
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Fibrer
Syntetiska material (polypropen,
polyester) som används i mattor,
tapeter, underlag, kläder

Formaldehydångor, även
insektsmedel, mjuka plaster,
flamskyddsmedel.

Undvik syntetiska fibrer, speciellt
vägg mot vägg snickerier.
Använd naturliga obehandlade
material, så som bomull, lin, ylle,
juteväv. Tvätta före användning.

Fjädrar, dun, hår Ger allergier för känsliga
personer

Använd naturliga latexkuddar,
madrasser osv. Skydda med tät
bomull, naturligt ull.

Målarfärg
Borttagningsmedel mm
Används i hela hemmet, i väggar,
tak, träsnickerier, möbler mm.

VOC,  giftiga ångor och lukt i
torkfasen, målarborttagning/tvätt
är giftigast. Om det är tillsatt
svampdödande medel och
insektsbekämpningsmedel.
Metaller

Undvik petrokemiska färger, om
ni måste andvända dem se till att
ha dragigt, öppna fönster och
dörrar.

Bindemedel, lim för väggar, och
tak, möbler, tapeter mm

VOC, speciellt formaldehyd.
Giftiga gaser under
användningsfasen, vid
påstrykning och torkning.

Använd traditionella
ickekemikaliska limer, eller
vattenbaserade akrylater,
lättlösliga.

Metallprodukter
Matlagningskärl, målarfärg, rör,
möbler mm.

Läcker små spårmängder till
omgivningen så som bly,
kadmium, kvicksilver,
aluminium, järn, magnesium,
koppar. Bly och kadmium finns i
färg. Aluminium kan läcka in i
maten. Metallmöbler kan öka det
elektromagnetiska fältet.

Byt till nickelfritt stål, glas,
emaljerat eller gjutjärn.

Plaster
Skumplast i möbler, madrasser
och kuddar

Polyuretan, brandfarligt Förbjudet i vissa länder. Använd
mindre lättantändliga material,
ex vis naturliga fibrer.

Vinyl, i golv och väggar,
elektrisk armatur, träimitationer,
tapeter.

Formaldehyd och andra giftiga
gaser. Vinylklorid.

Använd naturliga alternativ.

Mjukplast (termoplaster) används
i otaliga hushållsprodukter,
matförvaringsprodukter.

Ångor, speciellt vid varma
förhållanden. Matförorenare.

Använd naturliga alternativ som t
ex cellofan, smörpapper. Förvara
mat i glas, keramik (blyfritt
naturligtvis) eller kinaporslin.

Olika hushållsmedel
Rengöringsprodukter,
ugnsrengörare, polisher,
blekmedel, dessinfektionsmedel,
luftrenare, hygienprodukter mm.

Formaldehyd. Fenoler,
vinylklorid, aldehyder, bensener,
toluener, ketoner, ammoniak,
kloriner, lut. Är alla stora
irritationsmedel och giftiga vid
förtäring. Gamla aerosolsprayer
med CFC.

Använd naturliga alternativ. Om
ni måste använda giftiga
rengöringsmedel, använd
handskar och skydda huden för
övrigt. Ventilera noggrant.

Bekämpningsmedel och medel
mot svamp.

Giftiga, irriterar och kan vara
cancerogena

Försök att praktisera biologisk
ohyra- och svampkontroll.

2.5.5.2. Krukväxter
Alla gröna växter påverkar luftens kvalitet inomhus genom att ta upp koldioxid från
människor och djur och avge syre. USA:s rymdstyrelse, NASA, har dessutom genom
forskning visat att vissa växter har god förmåga att absorbera giftiga gaser genom
klyvöppningarna i bladen. För att de skall fungera effektivt är det viktigt att hålla
klyvöppningarna rena, dvs. hålla växterna dammfria. För att absorbera koldioxiden
som en person utandas behövs mellan 5 – 10 m2 bladyta, beroende på vilken växt det
är och dess effektivitet. Formaldehyd, bensen, trikloretylen är exempel på giftiga
gaser som är vanliga i våra bostäder och kontor [6].
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Följande växter är bra på att ta upp formaldehyd:
Mikrogram/cm2 bladyta och dygn

- Klätterkalla (Philodendron scandens-oxycardium) 4,99
- Klätterkalla (Philodendron domesticum) 4,31
- Ampellilja (Chlorophytum capanese) 4,15
- Jätteblad (Philodendron selloum) 3,65
Andra formaldehydätare som rekommenderas är banan, Svärmors tunga, murgröna,
bergspalm, banddracena, kantdracena, gullranka, aloe och vandrande jude.

Följande växter är bra på att ta upp bensen: Mikrogram/cm2 bladyta och dygn
- Gerbera (Gerbera jamesoni) 8,79
- Krysantemum (Chrysanthemum morifolium) 7,18
- Fredslilja (Spathiphyllium ”Mauna Loa”) 2,14
- Dracena (Dracaena deremensis ”Warnecki”) 2,01

Även övriga varianter av dracena är bensenätare, liksom murgröna, Svärmors tunga,
Silverkalla och bergspalm. Följande växter hör till de bästa  på att ta upp trikloretylen:
fredskalla, fredslilja, krysantemum, banddracena. Det bör tilläggas att krysantemum
kan vara olämplig för pollenallergiker. Den kan ge hudutslag, och även angripa
luftvägarna [6].

2.5.6.Vatten
Vatten är av avgörande betydelse för alla kända former av liv. En levande cell består
vanligen till minst 70% av vatten. Det vi kallar människa består till c:a 60% av vatten.
Vi är för vår överlevnad helt beroende av tillgång till rent, drickbart vatten. Rent
vatten är en av de allra viktigaste resurserna för människan. Hoten mot vattnet växer
genom överutnyttjande, rubbad vattenbalans och föroreningar. Strävan måste vara att
hantera vår livsmiljö så att tillgången på dricksvatten säkras. Det kommer att bli allt
viktigare att hushålla med vatten [6].

2.5.6.1. Vattenkvalitet
Eget vatten ger ett större oberoende i förhållande till de samhälleliga näten, men också
ett eget ansvar för bl a vattenkvalitén. Kommunens miljökontor kontrollerar
vattenkvaliteten både i kommunens egna vattennät, och privata vattentäkter. De kan
också upplysa om vilka problem som kan finnas i kommunen med vattentäkter, både
vad gäller vattentillgång och vattenkvalitet [6]. Många vattentäkter har problem med
olika typer av föroreningar. Det kan märkas på smak och lukt, det kan synas i form av
avlagringar och missfärgningar vid tappställen. Förutom att påverka hälsan kan vissa
föroreningar orsaka korrosion på ledningar och vattenutrustning. Lämna vattenprov
till analys om föroreningar misstänks. Speciellt allvarligt är förekomsten av radon i
hushållsvatten. C:a 60 dödsfall om året anses kunna ha radonhaltigt dricksvatten som
orsak. Faran för radon är störst i bergborrade privata vattentäkter. Radon i
hushållsvatten kan orsaka skada på två sätt: dels avges det som radongas till
inomhusluften från vatten som tappas upp i hushållet, och är alltså en hälsorisk som
radonhaltig inomhusluft (1000Bq/l i hushållsvatten gen en radonhalt på 400 Bq/m3
när det avges till luften). Dels tas det upp av kroppen direkt från vatten som dricks.
Det är den joniserande strålning som avges från radon och dess sönderfallsprodukter
som kan ge upphov till cancer [6].
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Tre nya gränsvärden är på väg att införas i dricksvattenstadgan: 100 Bq/l anges som
gränsvärde för kommunalt vatten, 599 Bq/l för privata vattentäkter. Över dessa
gränsvärden betraktas vattnet som tjänligt, men med anmärkning. Vid halter över
1000 Bq/l anses vattnet vara otjänligt. Statens strålskyddsinstitut uppskattar att av
landets bergborrade brunnar har 5% otjänligt vatten. Kommunens miljö- och
hälsoskyddskontor kan ge närmare upplysningar [20].

Mikroorganismer
Legionella pneumophila, i figur 2.5.3, nästa sida,  är en av flera olika bakterier och
mikroorganismer som kan förekomma i vattenledningsrör. Normalt fins
legionellabakterier i naturliga vattendrag.  De trivs som bäst vid vattentemperaturer på
mellan 20 oC och 45 oC, om det finns rätt sorts näring för dem i vattnet. Näring kan
vara vissa plast- och gummimaterial, som släpper ifrån sig kolföreningar.

Fig. 2.5.3. Till vänster: Legionella pneumophila, till höger: Eschericha coli [21].

Bakterien kan angripa människan via luften, när den följer med vattnen i form av
aerosoler* från duschar, bubbelbad och befuktningsanläggningar. Bakterien ger
upphov till den s k legionärsjukan hos personer med nedsatt immunförsvar (ovanligt
här i Sverige). Bakterien överlever inte om vattnet värms till minst 55 oC [21].
Det är viktigt att skilja mellan dricksvatten- och avloppsledning. Escheria coli∗, till
höger i figur 2.5.3, är en bakterie som vi naturligt har i vår ändtarm. Denna bakterie
kan orsaka magsjukdomar och andra liknande obehag om den finns i dricksvatten.
Escheria coli används ofta som indikatorbakterie av vattenanalysföretag. Om E.coli
förekommer i vattnet indikerar det på förorening [20]. En annan vattenledande
bakterie, Thermus, trivs bäst vid vattentemperaturen 70 oC. Den kan orsaka allergier
och hudbesvär. Råden för att undvika infektioner av mikroorganismer via vattnet är:
- Håll kallt vatten kallt.
- Håll varmt vatten varmt: 55 – 60oC.
- Var försiktig med aerosolbildande* ledningar [21].

PH
Ur hälsosynpunkt är det viktigt att ta reda på vilken vattenkvalitet man har på platsen
och anpassa vattenledningens material efter det. Vid aggressivt vatten är ofta plast att
föredra. Korrosionen på vattenledningar ökar när vattnets pH sjunker, dvs. vid
försurning. Ett surt vatten löser ut mer metaller både från mark och ledningar. En
ökad metallhalt är ett stort hälsoproblem – men också ett problem för
avloppsslammets kvalitet: ju mer metaller som fälls ut i vattnet desto större problem
med metallhaltigt slam. För att minska risken för vattenskador (p g a pH- korission)
kan synliga rördragningar i våtrum vara att föredra framför inbyggda rör [42].
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2.5.7. Ljud
Vad örat uppfattar som ljus är oftast orsakat av en vibrerande yta. Ytan producerar
ljudvågor som når örat. Antalet ljudvågor per sekund  bestämmer frekvensen. Dessa
cykler (eller alternerande vågor) som produceras mäts i hertz (Hz). Det mänskliga örat
uppfattar vibrationer mellan 20 och 20 000 Hz. De högre ljudvågorna blir svårare att
uppfatta med åldern. Människan störs mest av ljudvågor mellan 500 och 6000 Hz,
lågfrekventa ljud är oftast mer avslappnande. Intensiteten, eller ljudnivån, av ett ljud
är mängden av transmitterad energi genom luften, och mäts i decibel (dB) [3]. Ljudets
intensitet i ett hus kan vara så störande att det anses som olägenhet. Detta kan bero på
elektrisk armatur, trafik utifrån, musik mm. Välisolerade hem har oftast bättre
förutsättningar för att sortera bort störande ljud utifrån, samtidigt som för lite ljud
utifrån kan göra att känslan av isolation blir stark inomhus. Internt ljud blir då mer
påtagligt och kan leda till störning [3]. Några vanliga oljud:
• Bil i ett garage
• Väckarklocka
• Luftkonditionerare
• Damsugare
• Matberedare
• Diskmaskin, tvättmaskin mm.
Oftast är det svårt att förutspå oljud i hemmet och problemen uppkommer inte förrän
man bor i huset. olika form av isolering mellan rummen kan vara en hjälp samt att
punktisolera runt den störande apparaturen [3].
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2.6. Resurssnålhet
2.6.1. Allmänt
Insikten om att mänskligheten överskrider gränserna för Jordens bärkraft, d v s
konsumerar och bryter ned mera resurser än vad som samtidigt återskapas, fick sitt
politiska uttryck under Riokonferensen om miljö och utveckling 1992. Där
konstaterandes att den totala bärkraften, d v s resursförnyelseförmågan, minskar
samtidigt som det krävs att den ökar, när Jordens befolkning ökar. Sverige har, genom
att anta handlingsprogrammet Agenda 21, förbundit sig att medverka till att jordens
bärkraft inte överskrids. Det ska ske genom att Sverige ska bli ett s k
kretsloppssamhälle [2]. Eftersom Sverige förbundit sig att inte bryta ned mera resurser
till avfall än vad som samtidigt byggs upp ur avfall, måste klargöras följande:
-. Allt människan gör, inklusive vårt byggande, innebär att vi antingen bygger upp
eller bryter ned resurser [2].
Karaktäristiskt för ett resurssnålt hus är att det har:
• hög isoleringsgrad och låg värmekonduktivitet,
• få köldbryggor,
• välisolerade fönster, samt
• ventilationsanläggningar med en mycket effektiv värmeåtervinning ur frånluften

(återvinningsgraden är oftast högre än 80%) [22].
Karaktäristiskt för ett resurssnålt boende är att:
• allt återbörda till naturen borde vara en tillgång för den, exempelvis kompost,
• mindre energi används, så att vi inte använder ändliga energitillgångar (olja, kol

mm.)
• undvika giftiga kemikalier som skadar djur och natur samt
• sträva efter att skapa ett kretslopp i boendet [6].

2.6.2. Termodynamikens lagar
Termodynamikens lagar är en viktig grund för förståelse av varför vi behöver arbeta
för ett kretsloppssamhälle, varför vi måste försöka spara på resurserna:
1. Energi kan inte skapas eller förintas, bara förflyttas eller omvandlas. Detsamma

gäller all materia: ”ingenting försvinner”.
2. Entropin∗  ökar i varje slutet system, d v s vi går mot större och större oordning -

”allting sprider sig”.
Detta betyder bl a att alla material som vi använder förr eller senare kommer ut i
naturen. I ett uthålligt samhälle behöver vi lägga stor vikt vid val och hantering av
material. Även energins kvalitet ( exergi* ) behöver uppmärksammas (den minskar i
samma takt som entropin ökar) [6].

2.6.3. Energianvändningen i en byggnad
”Den miljövänligaste kilowatt- timmen är den sparade kilowatt- timmen”. Detta är
grundläggande för all planering av värme och annan energianvändning i ett
miljöanpassat hus. Om man byggt värmeeffektivt då kan värmeanläggningen
dimensioneras efter ett mindre uppvärmningsbehov, den kan göras enklare och
billigare. Värmeeffektivt byggande* handlar om att bygga husen så att de kräver så
lite energi som möjligt för uppvärmning. Det innebär bl a:
• Att bygga så att ett gott mikroklimat uppstår kring huset.
• Att arbeta med husvolymer som är så effektiva som möjligt.
• Att göra effektiva planlösningar t ex genom att tänka på zonindelningsprincipen∗ .
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• Att bygga välisolerade hus med bra fönster, effektiv ventilation och
värmeåtervinning.

• Att utnyttja passiv solvärme och annan s k ”gratisvärme” så långt det går [6].
Energianvändningen i landets byggnader har inte ökat under de senaste 25 åren, trots
att den uppvärmda ytan ökat med mer är 40 %. Detta är bl. a ett resultat av en rad
energihushållningsåtgärder som satts in allt sedan oljekrisen i början av 1970- talet.
Men det finns även andra orsaker. Vi har under 1973 – 1990 – talet också haft en
allmän övergång från olja till eluppvärmning. Eluppvärmning har hos användaren en
verkningsgrad som ligger nära 100%, jämfört med olja som har c:a 70%. En stor del
av ”energibesparingen” totalt sett beror därmed på  - inte en minskad
energianvändning hos brukarna – utan på övergång till el som energibärare och ett för
elanvändningen gynnsamt sätt att räkna energi åtgången i kWh, där bl. a
distributionsförluster och produktionsförluster inte ingår. Det finns alltså fortfarande
mycket att göra när det gäller energihushållning, och det är oftast lönsamma åtgärder,
som betalar sig på några få år. Dagens målsättning , som den uttrycks av bl. a
regeringens Kretsloppsdelegation , är att energianvändningen i våra byggnader ska
minska med 80% i ett 10 –15 årsperspektiv. All energihushållning har stor betydelse
för miljön [6].

Det är när vi bygger eller förändrar fastigheten som vi anger ramarna för hur brukarna
ska kunna använda sitt hus, och hur mycket energi som behövs tex. för uppvärmning.
Energianvändningen under drift är den allt dominerande posten när det gäller den
totala energianvändningen under en byggnads livscykel. 41% av landets totala
energianvändning går idag till drift och uppvärmning av byggnader. 75% av den
energin används till uppvärmning och kylning. Fastighetsägarna har mycket att vinna
på att vidta energihushållande åtgärder, framförallt när det gäller husets
värmeekonomi [30].

2.6.4. Energieffektiva byggnader
Energieffektivisering i byggnader kan delas upp i värmeeffektivt byggande, som har
med förändringar i själva huskroppen att göra, effektiva uppvärmningssystem,
ventilation och eleffektivitet [6].

2.6.4.1 Värmeeffektivt byggande
Att bygga så att uppvärmningsenergin blir minimal innebär bl. a:
1. Att bygga så att ett gott mikroklimat* uppstår kring huset. Ett bra mikroklimat kan

spara 10 –15% av värmebehovet.
Strävan är att skapa ett så gott närklimat som möjligt för både människor, växtlighet
och djurliv. Men närklimatet betyder också mycket för husets energianvändning. Om
möjligt välj en plats som:
- inte är utsatt för vind, dvs. som har skydd av topografi∗  och/eller vegetation mot

förhärskande vindriktning, framförallt kalla vintervindar.
- Har bra läge för solinfall, dvs. ligger i sluttning mot söder ± c:a 30o mot söder.
- Inte befinner sig i botten av en sänka, där det är risk att kalluft och fukt samlas till

s k kalluftssjöar.
En genomtänkt markanvändning kan ge synergieffekter som gynnar allt, både
växtlighet, människa och djur [6].
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Den ideala platsen varierar och beror på den
lokala klimatregionen. I kalla klimat är platsens
förutsättningar avgörande både för
huskonstruktion samt energiåtgången. Sträva
efter att finna en väl skyddad plats för huset
bäddar för en resurssnålare energianvändning
under husets livstid [3].

Fig. 2.6.1. Naturligt vindskydd kan minimera värmeförbrukningen i ett hus [3].

2. Att arbeta med husvolymer som är så effektiva som möjligt. Ett kubiskt hus har
betydligt mindre ytterytor än en långsträckt eller vinklad byggnadsform och avger
därför mindre värme till omgivningen. Allra effektivast är klotet som form.
Förhållande mellan husets boendeyta och husets omgivande ytterytor. Ett
flerfamiljshus är därför värmeeffektivare än ett radhus, som i sin tur är bättre än ett
kedjehus eller friliggande småhus. Att bygga ett friliggande småhus i två plan i
stället för ett minskar värmeförlusterna genom omslutande ytterytor med c:a 10%.

3. Att göra effektiva planlösningar. Onödiga ytor betyder också onödigt stort
uppvärmningsbehov. I en öppen planlösning sprids värmen lättare mellan olika
utrymmen från en central värmekälla. Möjlighet till zonering bör studeras, alla
utrymmen behöver inte vara lika varma. Svalare utrymmen kan ligga som ett
”skal” runt en varmare kärna. De behöver då kunna stängas mot de varmare
utrymmena [6]. I äldre tider stängde man ofta av en del av huset vintertid för att
minska uppvärmningsbehovet. Något liknande kan vi även planera för i dag. De
utrymmen som behöver normal rumstemperatur bör ligga väl samlade centralt i
huset. Utanför den varma kärnan kan man lägga utrymmen som klarar sig med
något lägre temperaturer. Slussar utåt i form av vindfång och förstugor. Kalla
förråd kan läggas åt norr, ev. glasveranda mot söder. Klädkammare och skafferier
är exempel på utrymmen som bör vara svalare. En del utrymmen klarar sig kanske
med enbart spillvärme från den uppvärmda zonen. Ett sätt att åstadkomma
temperaturzonering är att utnyttja det faktum att värmen stiger uppåt. På
bottenvåningen läggs de rum där det kan vara lite svalare, på övervåningen de där
man är mer beroende av värme. En uppdelning av enbyggnad i olika
temperaturzoner kan ge en del energivinster, men det förutsätter att nyttjarna
förstår och accepterar lösningen, så att man inte försöker hålla ett oisolerat eller
halvisolerat utrymme fullt uppvärmt [3].

4. Att hålla kvar värmen i huset genom välisolerade ytterytor, tillräcklig och hälsosam
ventilation och energieffektiv värmeåtervinning.

5. Att utnyttja passiv solvärme och andra okontrollerade värmetillskott så långt det
går. Se till att värmeregleringen fungerar effektivt, så att överskottsvärmen
kommer huset till godo. Använd material och system som kan lagra värme, så att
huset får en värmebuffert [6].

2.6.5 Solenergi
Flödande och förnyelsebara energikällor som sol (och biomassa) lämpar sig bra för
små anläggningar med lågtemperatursystem för uppvärmning. Ett sådant värmesystem
kan bestå av: värmekälla (t ex solfångare), värmelager (t ex ackumulatortank) och
värmefördelningssystem (t ex vatten i radiatorer eller golvslingor) [1]. Sol är en
ypperlig förnybar energikälla som lämpar sig väl till uppvärmning av byggnader [25].



38

2.6.5.1. Passiv solvärmeteknik:
Passiv solvärmeteknik, figur 2.6.2, nedan, innebär att ta tillvara den värme som
genom solljuset strålar in genom fönstren så effektivt som möjligt. Principerna för
passiv solhusteknik är:
- Att släppa in så mycket solvärme som möjligt när det behövs. Huset öppnar sig

mot söder och sluter sig mot norr. Sydorientering av huset: södervända glaspartier
bör avvika högst 30 – 45 grader från syd.

- Att ha solavskärmning som utestänger den alltför heta sommarsolen.
Avskärmning kan ordnas genom takutsprång, markiser eller lövträd.

- Att hålla solvärmen kvar i huset
genom att ha bra isolering i alla
ytterytor och vid behov, genom
extra nattavskärmning.
- Att skapa ett regelsystem som
stänger av eller minskar annan
uppvärmning när solvärmen räcker
till.
- Att använda golv, väggar och
tak som kan magasinera
värmeöverskottet, och fördela det i
tid och rum, så att det kommer hela
huset till godo under den kallare
delen av dygnet.
- Att huset har en form och en
planlösning som gör att solvärmen
kan fördelas så effektivt som
möjligt i hela huset.
- En miljö som tillåter
temperaturen att variera. Ju större
tillåten variation (mot kallare) desto
mer passiv solvärme kan
tillgodogöras. Här har ett antal
faktorer betydelse: de boendes
inställning, regelsystemet, fönstrens
kvalitet, materialval i golv,
värmekällans utformning, etc [6].

Fig. 2.6.2. Sokrates solhus a) Sommarsolens strålar värmer endast upp delar av
huset. b). Vintersolens värmande strålar når längre in i huset. c). Planskiss [23].

2.6.5.2. Aktiv solvärmeteknik
I ett aktivt solvärmesystem fångas solvärmen upp i solfångare, och värmen förmedlas
till huset via ett rörsystem med vatten, eller ibland via luft. Värmen i ett aktivt system
kan användas både till varmvatten och rumsvärme. För att effektivt ta tillvara värmen
måste den kunna lagras. Sverige är ett av de ledande länderna i världen vad gäller
utvecklingen av bra och effektiva solfångare.
De problem som fanns i början av 80-talet har åtgärdats, och solfångare får idag
betecknas som en väl etablerad teknik. Man räknar med en livslängd på 30 år eller
mer för solfånare. En solfångarinstallation är en relativt stor investering, men i och
med att driftskostnaderna är nästan obefintliga är de totalt sett konkurrenskraftiga i
pris. För villasystem och liknande kan kostnaderna reduceras genom självbygge [23].
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2.6.5.3. Solvärmeanläggningar
Solvärmeanläggningar finns för
småhus, flerfamiljshus och
värmecentraler. Ca 30% av
uppvärmningsbehovet för rumsvärmen
och 50% av tappvarmvattnet kan
tillgodoses av solfångare i ett småhus
om ackumulatortank installeras se
figur 2.6.3. Under sommarhalvåret kan
solfångarna vara så gott som  enda
värmekälla. Den naturligaste
placeringen för solfångare är takytor.
De flesta tak har en lutning som
fungerar bra för solfångare. Tak är
också för det mesta outnyttjade ytor,
där solfångare ligger väl 
skyddade mot åverkan [26]. Fig. 2.6.3. Ett exempel på anläggning i en vanlig

villa [25].

Solfångare kan också monteras på väggar, eller på en ställning på marken. Solfångare
orienteras mot söder, med en avvikelse från syd på högst ± 45o. Ju mer rakt mot söder
solfångaren riktas, desto effektivare blir den, men skillnaden är liten i riktningar från
SO till SV. Solfångare bör ha en lutning på mellan 25 – 60o, dvs. de flesta normala
taklutningarna fungerar bra. För att solvärmeanläggningen ska ge ett bra utbyte
behöver den kompletteras med ett energilager. Dygnslager i både större och mindre
system baseras på lagring i ackumulatortank [25]. Statens provningsanstalt testar
solfångare för godkännande och sk P- märkning∗ . De har även sammanställt råd för
den som är intresserad av solfångare. Råden avser vattenburna solfångarsystem men
en del av dem är tillämpliga även på luftburna [48].

2.6.5.4. Vattenburna solfångarsystem
I solfångaren absorberas solvärmen av absorbatorn som leder över värmen till ett
transportmedium (värmebärare). Det kan vara luft, glykolblandat vatten eller någon
annan vätska. Vatten är ett av de effektivaste medierna för att transportera och lagra
värme. Solvärmen behöver kunna lagras åtminstone över dygnet. Normalt används en
ackumulatortank som värmelager. Tanken behöver vara tillräckligt stor för att värmen
som solfångarna ger ska tas emot och magasineras i tanken så effektivt som möjligt.
70 – 80 l tank/m2 solfångaryta är ett fungerande förhållande (dvs. för en normalvilla
500 – 1000 liter). Det finns två huvudtyper av solfångare för vattenburna system,
plana solfångare respektive vakuumsolfångare. De solfångare som beskrivs är alla P-
märkta∗  eller godkända av statens provningsanstalt, och har ett beräknat årsutbyte på
minst 400kWh/m2 och år vid 25oC medeltemperatur, och mer än 100kWh/m2 och år
vid 75oC. Årsutbytet blir lägre om man vill ha ut vatten med högre temperatur från
solfångarna, eller om värmelagret är så litet att arbetstemperaturen i solfångarna stiger
[9].
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2.6.5.5. Plana solfångare

Fig. 2.6.4. principiell uppbyggnad av plan solfångare [23].

Plana solfångare (figur 2.6.4) är den vanligaste typen av solfångare. De kan köpas
färdigmonterade från fabrik eller monteras ihop på plats. De kan vara fristående eller
takintegrerade (de ersätter då annat taktäckningsmaterial för den yta de täcker).
Absorbatorn är placerad i en låda bakom en täckskiva av glas eller plast. Lådan är
isolerad för att minska värmeförlusterna mot omgivningen. Konvektionshinder
minskar förlusterna ytterligare. 2 – 2,5 m2 solfångaryta per person ger en
värmeproduktion som motsvarar c:a 50% av varmvattenbehovet, och ett 30% tillskott
till rumsvärmen. Det ger en anläggning som klarar hela varmvattenbehovet under
sommaren, så att annan uppvärmning kan stängas av. Det är vad som idag brukar
anses ekonomiskt, med tanke på dagens energipriser. Ett intressant läge uppstår när
investeringskostnaderna för solvärme blir lägre per m2 än idag, samtidigt som priserna
på övriga energislag går upp. Då kan det vara försvarbart med lite större yta per
person. Det innebär visserligen ett överskott av värme under sommaren – men
solvärmen skulle då kunna klara en större andel av rumsvärmen under vår och höst
[9]. Genom att bygga solfångaren själv kan en hel del pengar sparas. Svenska
solgruppen har kurser på många platser i landet i samarbete med studieförbunden
[24].

2.6.5.6. Vakuumsolfångare
Vakuumsolfångare är utformade som långa glasrör, där metallabsorbatorn ligger
innesluten i vakuum, vilket ger en god värmeisolering av värmekollektorn.
Vakuumrören sitter monterade bredvid varandra i färdiga enheter. Det finns två
huvudtyper av vacuumrör
1. System med tvåfasmedium, där varje rör är en sluten enhet, och värmen överförs

via värmeväxlare till ett anat värmemedium.
2. System med ett och samma värmemedium, som både strömmar igenom

vacuumrören och transporterar värmen ner genom huset.

2.6.5.7. Luftburna solfångarsystem
I luftburna system transporteras värmen med luft. Systemet undviker den frysrisk som
kan finnas med vattenburna system, men har ett mindre effektivt transportmedium.
Värmen kan växlas över till vatten och lagras i ackumulatortank, men används
vanligtvis direkt, dvs. den värmda luften sprids i det utrymme man vill värma.
Luftburen solvärme kan dessutom integreras i konstruktionerna i tak och vägg.
Tillämpningar finns också för fritidshus, samt torkanläggningar i t ex lantbruket. I ett
fritidshus kan en solfångare i ett mycket enkelt system bidra till rumsvärmen under
vår och höst. Varm luft leds direkt från solfångaren, ibland med hjälp av en
solcellsdriven fläkt som startar när solen lyser. Den varma luften torkar ut och värmer
ett annars ouppvärmt hus. Solfångarpanelerna kan fästas upp på tak eller yttervägg
mot söder [6].

A Täckskiva
B Absorbatoryta
C Värmebärarkanaler
D Isolering
E hölje
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2.6.6. Värmepumpar
En värmepump fungerar efter samma principer som ett kylskåp – kyler på ett ställe
och värmer på ett annat. Värmepumpen drivs vanligtvis av el, och kan i bästa fall ge
tre gånger större utbyte i form av värmeenergi (1 del högvärdig el + 2 delar lågvärdig
värme = 3 delar rumsvärme). En värmepump kan ta värme från uteluften
(luftvärmepump), från sjö- eller grundvatten (sjövärme), från ytligt liggande slangar i
marken (ytjordsvärme), eller från djupa borrhål (bergvärme). Men den kan också
användas för värmeåtervinning, och ”krama” värme ur ventilationsluft, avloppsvatten
etc. Det finns tre huvudtyper av värmepumpar: Luft/luft (tar värme från luft, och
avger uppvärmd luft), luft/vätska och vätska/vätska. Värmepumpar som tar värme
från uteluft eller ytliga marklager ger sämre utbyte, eller inget utbyte alls under de
kallaste vintermånaderna, medan pumpar som tar värme från grundvatten, sjövatten
eller djupa borrhål i berg ger ungefär lika bra utbyte året runt. Med tanke på att
elpriserna sannolikt kommer att öka, ökar naturligtvis driftskostnaderna för
värmepumpen. Eftersom värmepumpar är elberoende bör de ur miljö- och
resurssynpunkt användas med urskiljning. Ur miljösynpunkt värderas el till tre gånger
värdet av olika bränslen. Eftersom värmepumpen i bästa fall ger ett värmeutbyte på
ungefär tre gånger av den elenergi som matas in så är det ur exergisyn* tveksamt att
jämställa den med t ex biobränslen [6]. I kommande kapitel, 2.6.6.1 – 2.6.6.4, berörs
kort ytjordvärme, bergvärme, sjövärme och grundvattenvärme. Alla dessa typer av
uppvärmningssystem sparar på den totala resursförbrukningen för en fastighet.

2.6.6.1. Ytjordvärme
En ytjordvärmeanläggning
utnyttjar den värme som lagras på
cirka en meters djup. En slang
grävs ned och i den cirkulerar en
vätska som värms upp några
grader. Vätskan avger värme till
värmepumpen som höjer
temperaturen på vattnet som
sedan blir varma element och
varmvatten för dusch och tvätt
[26]. Ett ytjordvärmesystem tar
tillvara den värme som
sommartid genom nederbörd och
solinstrålning lagras i markens
ytskikt. Vilket exakt system för
ytjordvärme som lämpar sig på
den enskilda fastigheten beror på
jordart, klimatzon, vattenmängd i
jord och som regn mm [23].

Fig. 2.6.5. Principskiss på ytjordvärme [26].
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2.6.6.2. Grundvattenvärme
En borrad brunn med bra vattenflöde av
grundvatten kan bli en bra värmekälla. En
pump pumpar vatten till värmeväxlare i
värmepump som producerar radiatorvärme
och varmvatten[26]. Grundvatten som
värmekälla är ett s k öppet system.
Värmeuttaget beror helt på det möjliga
grundvattenuttaget. För utvinning av
grundvattenvärme används konventionell
brunnsborrningsutrustning. I norra Sverige är
möjligheterna att utnyttja grundvattenvärme
betydligt sämre än i södra Sverige på grund av
de lägre grundvattentemperaturerna [23].

Fig.2.6.6. Principskiss på
grundvattenvärme [26].

2.6.6.3. Bergvärme
I ett bergvärmesystem utnyttjas den lagrade
värmen i bergrunden som värmekälla till en
värmepump. Värmeenergin tillförs till den
borrade brunnen genom värmeledning i
bergmassan. Man skiljer på öppna och slutna
system. I ett slutet system kan temperaturer
under 0oC utnyttjas [23]. Metoden med
bergvärme påminner om ytjordvärmesystemet.
Systemet är perfekt för den som har berg i nära
anslutning till huset. den yttre påverkan på
tomten blir minimal [23].

Fig. 2.6.7. principskiss på bergvärme [26].

2.6.6.4. Sjövärme
Med sjövärme  avses värmepumpteknik
där värme i vatten och bottensediment
utnyttjas som värmekälla. Man skiljer på
öppna och slutna sjövärmesystem. I ett
öppet sjövärmesystem pumpas sjövattnet
direkt till värmepumpens förångare. Två
intagsledningar medför att sommarvarmt
ytvatten kan utnyttjas på sommaren och
att bottenvatten kan utnyttjas på vintern.
Ett slutet system för sjövärme liknar
ytjordvärmesystemet [23].

Fig. 2.6.8. Principskiss på
sjövärme [26].
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2.6.7. Biobränslen
Biobränslen är bränslen som bygger på material från levande växter, eller annan
biomassa. Här finns framförallt torra bränslen i form av trä, halm etc., som eldas i
vanliga förbränningsanläggningar, eller förgasas. Till biobränslen räknas också oljor
som pressats ur oljerika växter, och biogas som framställs ur fuktig biomassa, gödsel,
avloppsslam, slakteriavfall, etc. När vi eldar med ved eller andra biobränslen som
skördas ur bestånd där återväxten är säkerställd, finns det en levande växtmassa som
absorberar samma mängd koldioxid som frigörs vid förbränningen. Den koldioxid
som släpps ut när vid eldning med fossila bränslen belastar däremot atmosfären, och
bidrar till växthuseffekten – nettoutsläppen av koldioxid ökar. Det finns en bred
enighet att så snabbt som möjligt komma bort från all användning av fossila bränslen
för uppvärmning och transport [34].

2.6.7.1. Biobränslen och miljön
Att ersätta fossilbränslen med biobränslen är en viktig åtgärd för en bättre miljö. Men
det får inte göras på ett sådant sätt att nya (eller nygamla) miljöproblem uppstår. Även
om biomassa är förnybar är det en begränsad resurs, och om utnyttjandet nu kommer
att öka väsentligt är det viktigt att det sker med tillräcklig kunskap om de oönskade
miljöeffekter som kan uppstå:
- Ett för stort uttag av skog och andra växter, liksom stora monokulturer med

energigrödor, kan leda till en utarmning av den biologiska mångfalden.
- Återföring av näringsämnen efter nyttjandet (aska, rötrester) måste säkerställas.
- Hälsofarliga och miljöskadliga utsläpp från förbränning, rötning etc. måste

minimeras [6].

2.6.8. Fastbränsleeldning
Att större krav ställs nu på fastbränsleeldning, både på utrusningen och på den som
eldar. Några vanliga fel, som kan ge upphov till störande utsläpp från eldningen:
- Att elda i en panna med dålig förbränning. Många äldre vedpannor, samt sk

kombipannor och dubbelpannor kan vara helt olämpliga att elda i.
- Att använda dåligt bränsle, t ex fuktig ved, virke med rester av färg eller

kemikalier. Mögel på veden kan även ge allergiproblem.
- Bristande kunskap om hur man eldar effektivt.
- Att elda med strypt förbränning, s k ”pyreldning” [34].
Problem med dålig förbränning uppstår i första hand i mindre eldstäder, i enfamiljshus
och mindre hyreshus. Många villavedpannor i landet är slitna och ger dålig
förbränning, det finns flera viktiga skäl för en allmän upprustning av
fastbränsleanordningarna i enfamiljshus:
- Miljön: biobränslen är en alldeles för viktig resurs för vår framtida

energiförsörjning för att slarvas bort genom ineffektiv och miljöstörande
förbränning.

- Ekonomin: att elda så att störande utsläpp erhålls innebär också ett dåligt
utnyttjande av bränslet, av eldarens tid och ekonomi. Det är lönsamt att byta
panna, installera ackumulatortank och elda miljövänligt.

- Hälsan: dålig förbränning kan ge över 1000 gånger så stora utsläpp av bl a
polyaromatiska kolväten, tjära och sot som dagens bästa, miljögodkända
eldningsanläggningar [6].

Rätt använd och med rätt teknik är bioenergin både en tillgång för villaägaren, och en
nödvändighet om vi ska klara målet med sänkta utsläpp av koldioxid.
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2.6.8.1. Miljögodkännande av fastbränsleeldade uppvärmningsanordningar
Vedpannor, kaminer, kakelugnar och andra fastbränsleeldade
uppvärmningsanordningar i villastorlekar måste vara miljögodkända vid nyinstallation
inom tätbebyggelse. Miljögodkännandet innebär att utsläppen får vara högst 30 mg
tjära/MJ tillfört bränsle för värmepannor och 40 mg tjära /MJ för kaminer, kakelugnar
och spisar (MJ = Mega Joule =106  Joule). Statens provningsanstalt utför testerna för
miljögodkännande. Miljögodkännande för villapannor (med något enstaka undantag)
förutsätter anslutning till ackumulatortank [6]. Kommunen kan av miljöskäl
föreskriva ytterligare restriktioner, t ex att icke miljögodkänd utrustning inte får
användas inom tätbebyggt område, eller tom förbjuda vedeldning inom tätbebyggt
område. Naturvårdsverket föreslår skärpta miljökrav för vedeldning, som bl a innebär:
- Krav på miljögodkännande vid nyinstallation även utanför tättbebyggt område.
- Krav på utbyte av gamla vedpannor
- Krav på att vedpannan ansluts till ackumulatortank senast år 2005
- Krav på miljögodkännande även för småskalig förbränning av flis och pellet.
- Generellt krav på bygganmälan även vid utbyte av utrustning.
- Fortsatta bidrag för installation av ackumulatortank.
Förslag finns även att anpassa de svenska normerna till europeisk standard (CEN).
Detta medför dels att gränsvärdena mäts i totalkväve (THC) och CO, dels en
skärpning av gränsvärdet med 30% (från dagens värde på 30 mg tjära/MJ) , dvs. till
motsvarande 20mg tjära /MJ [6].

2.6.9 Ved
Energiinnehåll i ved: 1kg torr ved ger c:a 4 kWh. 1 m3 travad, torr ved ger från 950 –
1500 kWh. Normal brasved ger c:a 1200 kWh/m3. Gran har lägst energiinnehåll, bok
och ek högst. En normal 80 – talsvilla förbrukar c:a 10 – 20 m3 travad ved/år. Villor
med sämre isolering kräver mer, kanske uppemot 25 m3 ved, medan en välisolerad
villa kan klara sig på betydligt mindre. Värmen från vedeldningen sprids i huset via
rumsluften eller i ett vattenburet värmesystem. I båda fallen behövs någon form av
energilagring. Tunga material i eldstaden och i byggnaden fungerar som värmelager. I
ett vattenburet system bör en (eller flera) ackumulatortankar ingå [34].

2.6.9.1. Lokala eldstäder
Lokala, rumsanknutna eldstäder värmer luften i det rum de står. Oftast sprider sig
värmen även till andra rum, och eldstaden har i många fall tillräcklig kapacitet att
värma hela huset om det är välisolerat. En öppen planlösning underlättar för värmen
att sprida sig. Med hjälp av luftkanaler och små fläktar kan den varma luften också
spridas till fler rum, fläktar finns som tillbehör hos tillverkare [6].

2.6.9.2. Sol och vedvärme
För att fungera bra för solvärme bör tanken rymma 70 – 80 l per kvm solfångaryta
(dvs. för en normalvilla 500 – 1000 liter). Denna tankvolym räcker för inkoppling av
en eller flera lokala, mindre eldstäder. För vedpanna behöver tanken ha större volym.
Pannan ska under kort tid eldas med så intensiv förbränning som möjligt.
Huvudregeln är att tanken ska rymma den energimängd som eldstaden ger när den är
välfylld. (för småhus minst 1500 liter om man har en modern miljögodkänd
keramikpanna). För kombinerad sol- och vedvärme kan två eller tre ihopkopplade
tankar behövas. Vedeldning kräver en större tankvolym – så vintertid används hela
tankvolymen. Under sommarhalvåret vill man hålla solvärmen i en volym som inte är
för stor då används bara en av tankarna [6].
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2.6.10. Elanvändningen vid uppvärmning
Energifrågorna står nu åter i centrum för intresset. Elpriserna kommer sannolikt att gå
upp, framförallt som en anpassning till prisnivån i övriga Europa. Det kommer att ge
mycket starka incitament för alla fastighetsägare med elvärmda hus att konvertera till
andra energislag. El är en alldeles för värdefull resurs för att användas till en så enkel
uppgift som att värma luft till 20o. Vi har i vårt land, bl a på grund av låga elpriser,
byggt in elvärme i våra byggnader i en ohållbart stor utsträckning. El är en högvärdig
form av energi och bör därför endast användas i processer där det krävs sådan energi.
El skall bara användas till det som verkligen kräver elektrisk energi. Internationellt
sett är elanvändningen i Sverige mycket hög. Av elanvändningen i tabell 2.6.1, på
nästa sida, används c:a 5000kWh* per capita och år i Sverige till uppgiften att värma
luft till 20oC, och vatten till 50oC (dvs. totalt över 40Twh per år!), medan den
genomsnittlige tysken använder 400 kWh årligen för samma ändamål. Det betyder
alltså att sparpotentialen på elsidan i vårt land är utomordentligt stor [9].

Tabell 2.6.1. Energianvändningen i olika länder.

Förnybara energislag
För den uppvärmning som behövs borde användas, i första hand, energi från oändliga,
förnybara energislag: solvärme, vindkraft, vattenkraft och biobränslen. Detta
kombinerat med ackumulering och reglering, så att värmekällorna kan användas så
effektivt som möjligt [49].

2.6.11. Kretsloppsanpassad avfallshantering
I naturen förekommer inget avfall. Rester efter växter och djur multnar ner och blir
näring för markens mikroorganismer. Vittrande material deltar i en långsam omdaning
av landskapet. Allt används som byggstenar för nya strukturer, och för nytt liv. I den
av oss människor skapade verkligheten har vi länge vant oss vid att se på en del
produkterna av verksamheten som avfall. Det fasta och det flytande avfallet har vi
varit ganska duktiga på att ”städa bort” från vår vardag, medan det gasformiga avfallet
har svårare att ”få syn på”. Både vid källan och i avfallshanteringen sker ständiga
överföringar mellan fasta, flytande och gasformiga tillstånd. Genom förbränning
överförs fast avfall i gasform. I samhället finns nu en allmän acceptans att arbeta på
bred front för att åstadkomma ett kretsloppssamhälle. Det betyder bl a att lära oss att
betrakta avfallet som resurser. Källsortering av det fasta avfallet är idag en realitet i de
flesta kommuner i landet [6].
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En kretsloppsanpassad avfallshantering handlar inte bara om hur själva avfallet
hanteras, utan minst lika mycket om att förebygga och undvika att producera onödigt
avfall, vare sig fast, flytande eller gasformigt. En viktig faktor att tänka på är att de
flesta transporter förorsakar stora volymer gasformigt avfall. Tänk på att:
 Minimera flödet av material. Ersätt engångsartiklar med produkter som kan användas
länge. Undvik onödiga förpackningar. Varor av hög kvalitet med lång livslängd är att
föredra framför varor med dålig samt kort livslängd.
Välj produkter som kräver lite energi. Välj t ex produkter som producerats lokalt och
som inte kräver onödigt mycket energi vid tillverkning, transport osv.
Undvik miljöfarliga ämnen∗.
Välj produkter som går att återanvända eller återvinna.
Källsortera det avfall som uppstår. Det är grunden för att de olika fraktionerna ska
kunna tas om hand på ett miljömässigt bra sätt.
Ta vara på det brännbara och komposterbara avfallet på ett sådant sätt att dess energi-
och näringsinnehåll kan nyttiggöras [6].

2.6.11.1. Hushållsavfall
I genomsnitt produceras mellan 200 – 250 kg hushållsavfall per år och person + c:a
100 kg/pers och år från kontor och arbetsplatser.  I tabell 2.6.2 visas den procentuella
viktmässiga fördelningen mellan olika avfallslag:

Tabell 2.6.2. Hushållens olika avfallsfraktioner, procentuell viktfördelning  [6].

Mängden hushållsavfall per person varierar mellan olika orter beroende på bl a
morgontidningens omfattning. I storstadsområden väger en prenumeration c:a 100
kg/år, medan den på mindre orten kan väga bara 40 kg/år. Därför varierar den
procentuella fördelningen mellan olika avfallslag från ort till ort [6].

2.6.11.2. Källsortering
Källsortering innebär en sortering av olika restprodukter∗ och avfall∗ direkt vid
källan, i hushållen och på arbetsplatser. Grunden för dagens satsning på källsortering
är bl a att tidigare försök att med maskinella metoder återvinna material och kompost
ur osorterat avfall i stor utsträckning misslyckades. Idag är källsortering av det fasta
avfallet väl spridd över landet, accepterad av de flesta. En basnivå för källsorteringen
är en uppdelning av avfallet i grupperna farligt, brännbart samt komposterbart avfall.
Därtill kommer de olika fraktioner som samlas in via producentansvaret. I praktiken
kan det alltså handla om följande grupper [6]:
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1. Avfall till kompostering:
Trädgårdsavfall
Köksavfall (matrester)

2. Avfall till återvinning eller återanvändning:
Papper
Wellpapp
Glas
Kläder
Metaller
Återvinningsbar plast
Möbler, husgeråd, etc
Elektronik

3. Avfall till förbränning
Brännbart material

4. Farligt avfall:
Batterier
CFC- haltiga kylskåp/frysar
Kvicksilverhaltiga lysrör och lysrörslampor
Övrigt farligt avfall

2.6.11.3. Källsortering i bostaden
Hittills har den bostadsanknutna
utrustningen mest handlat om utrustning
för placering i diskbänksskåp med
uppsamlingskärl för olika fraktioner.
För komposterbart och övrigt köksavfall
är det en naturlig placering, medan
papper, glas, metaller, batterier och
annat lika väl kan placeras i andra
utrymmen i bostaden för att minska
trängseln under diskbänken [6].

Fig. 2.6.9. Hur det kan se ut under diskbänken [18].

2.6.12. Kompostering
Kompostering av den nedbrytbara avfallet kan ske lokalt på fastigheten, i kvarteret
eller grannskapet. Det kan också ske centralt i kommunen, eller gemensamt för flera
kommuner i en storskalig, central kompostering- eller biogasanläggning.
Erfarenheterna hittills är entydiga: ju närmare slutanvändaren komposteringen sker,
desto lättare är det att få en kompostprodukt av hög kvalitet och utan inblandning av
främmande ämnen, dvs en produkt som är väl lämpad att återföra till jorden. Fördelar
med kompostering:
• Vi tar vara på en stor mängd mullämnen samt de välbalanserade

växtnäringsämnen som ingår i det komposterbara avfallet. Genom
kompostprocessen byggs näringen upp till former som växterna har lätt att
tillgodogöra sig

• För odlingsmarken innebär tillskottet av kompost många fördelar: Den får bra
struktur, och behåller vatten bättre när både näring och mullämnen tillförs. En
långvarig gödseleffekt uppnås, försurning motverkas (pH-värdet ökar) och ett
vitalt mikrobiologiskt liv etableras. Jorden får också bättre motståndskraft mot
sjukdomar, behovet av bekämpningsmedel minskar och jordens bördighet ökar.
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• Ett minskat transportarbete: det fasta avfallet från hushållet minskar med mer än
50%. Avfallstransporterna från hushållen kan totalt minska med upp till 30%,
vilket innebär ungefär 800 000 sparade transportmil per år i landet.

• Svenska trädgårdsodlare skulle slippa köpa c:a 300 000 ton konstgödsel och c:a
200 000 ton blomjord per år, vilket också minskar transportarbetet.

• Intresset för miljöfrågor och för odling stimuleras, vilket leder till ytterligare
minskning av transportarbetet [6].

Komposteringen kan ske utomhus i hög , i mer eller mindre öppen låda, eller i en
sluten behållare. Behållaren kan vara isolerad eller oisolerad. Det finns också
behållare eller system för kompostering inomhus. Vid kompostering av animaliskt
hushållsavfall bör användas en sluten behållare så att smågnagare och fåglar inte
kommer åt innehållet. Det är ett minimikrav i de flesta kommuner. En del kommuner
kräver dessutom att behållaren ska vara isolerad. Kontrollera med miljö- och
hälsoskyddskontoret vilka regler som gäller i kommunen innan anskaffning av
kompostutrustning. I vissa kommuner finns ett generellt tillstånd för kompostering, i
andra krävs någon form av anmälan till hälsoskyddskontoret vid kompostering t ex
vegetabiliskt- och animaliskt köksavfall [27].

2.6.13. Odling
Lokalt producerad mat sparar energi. Dagens matproduktion och –distribution är
oerhört energikrävande. Undersökningar visar att den mat vi får på bordet tar 10
gånger så mycket energi att framställa och distribuera som matens eget energiinnehåll.
En genomsnittlig fyra personers familj använder ungefär fyra gånger så mycket energi
för att få fram maten på bordet som vad deras totala resande drar, eller dubbelt så
mycket som ett genomsnittshus drar totalt i uppvärmning och el. Att förändra det här
betyder bl a att söka efter så lokalt producerad mat som möjligt, att ersätta en del av
köttdieten med grönsaker, och att odla själv. Att byta ut en kötträtt i veckan mot en
lokalt odlad grönsaksrätt kan spara lika mycket energi som att tilläggsisolera
ytterväggarna i ett vanligt småhus, eller halvera varmvattenanvändningen (c:a
2000kWh/år för en fyrapersoners familj) [6].

2.6.13.1. Fritidsodling
Husbehovsodling kommer att ha en allt viktigare funktion att fylla när det gäller att
åstadkomma kretslopp, spara på resurser och minska transporterna. Sammantaget kan
odling spara stora resurser för samhället, samtidigt som det ger ett meningsfullt och
berikande innehåll till människornas vardag. Uppskattningsvis 2,5 miljoner hushåll i
landet ägnar idag både tid och intresse att åt odling [6].

2.6.13.2. Köksträdgård
Vi äter varje år mer än 50 kg grönsaker, 68 kg potatis och drygt 100kg frukt och  bär
per person och år i vårt land. En icke föraktlig del av detta skulle kunna odlas i en
fritidsodling, förutsatt att man har tillgång till bra förvaringsmöjligheter. Ett
odlingsland för köksträdgårdsväxter bör ha bra solförhållanden, minst 6 – 8 soltimmar
per dag. Söderläge är därför den  bästa placeringen. Jorden kan ha olika karaktär, från
lätt sandjord till tung lerjord. Genom att kontinuerligt tillföra kompostmaterial kan
den mest hopplösa odlingsmark efter några år förvandlas till en prunkande trädgård.
Regelbunden tillförsel av organiskt material är viktig för att bibehålla jordens
bördighet. Förutom kompost är stallgödsel, torv, domposterad flis och  spån, samt
nedmyllade växtdelar efter gröngödsling bra sätt att öka jordens mullhalt [6].
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2.6.14. Vatten
Av allt vatten på jorden är endast 3% sötvatten och utav allt sötvatten är endast 0,01%
tillgängligt för en rimlig kostnad. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I många
länder är det en bristvara. Strävan måste vara att hantera vår livsmiljö så att tillgången
på dricksvatten säkras. Det kommer att bli allt viktigare att hushålla med vatten [19].

2.6.14.1. Vattenbesparing
Att hushålla med vatten innebär bl a följande:
- Att använda vattenbesparande teknik.
- Att utveckla vattensnåla vanor.
- Att undvika att använda dricksvatten till bl a toalettspolning, biltvätt, bevattning,

mm, speciellt i områden där det råder brist på rent vatten [6].
Motiv att spara på vatten
- Att hushålla med rent färskvatten, en allt mer begränsad resurs på jorden. För

kommunala vattenverk kan en minskad vattenanvändning innebära att befintliga
anläggningar räcker bättre, behovet av utbyggnad minskar. En tätare bebyggelse
kan genomföras med befintliga ledningar. Gamla vattenrör kan användas som
foderrör för nya ledningar med mindre dimensioner. För enskilda anläggningar
kan behovet att spara vara akut i vissa områden i landet, och ett minskat uttag kan
innebära räddningen för vattentäkter som hotas av t ex saltvatteninträngning.

- Att hushålla med energi: det går åt stora mängder energi att pumpa, värma och
rena vatten. Att besparing av varmvatten minskar energianvändningen är lätt att
inse. Men även kallvattenanvändningen drar värme: det kallvatten som passerar
igenom ett hus stjäl värme från rumsluften innan det spolas vidare ut i avloppen.

- Att spara pengar. Minskad vatten- och energianvändning minskar
driftskostnaderna. Vattenbesparande åtgärder är vanligtvis mycket lönsamma för
fastighetsekonomin. Utbyte av armaturer kan betala dig på två-tre år,
spolreducering i befintliga WC-stolar på någon månad.

- Högre komfort genom nya, bekväma  och vattenbesparande installationer.
- Vattenmängden påverkar hela avloppssystemet. Mindre vattenmängder kan

innebära besparingar vad gäller utbyggnad och  underhåll av avloppsnät och
reningsverk.

- För enskilda avloppsanläggningar kan en mindre volym avloppsvatten vara av
avgörande betydelse för möjligheten att på ett bra sätt omhänderta och rena vattnet
[6].

2.6.14.2. Avlopp och toalettsystem
En central fråga för att åstadkomma ett kretsloppssamhälle är att resurser, bl a i form
av näring, återförs till den ursprungliga källan. Kretsloppet av näring som ska ge oss
föda är ett av de allra viktigaste för ett uthålligt samhälle. För att ett kretslopp ska vara
ekologiskt hållbart ska det uppfylla de kvalitativa kraven för uthållighet – de ska vara
energieffektiva, inte läcka ut viktiga resurser och inte läcka in föroreningar. De
kvantitativt viktigaste växtnäringsämnena är kväve, fosfor och kalium, som måste
tillföras jorden i samma mängder som de växande grödorna behöver.
Dagens avloppssystem är däremot inte byggt för att på effektivast möjliga sätt
återbörda näringen från vår föda tillbaka till jorden [19].Målsättningar för ett
kretsloppsinriktad avloppshantering:
- Näringsämnen i avfallet ska kunna återgå till biologisk produktion.
- Miljögifter av olika slag ska tas om hand så att riskerna för vidare spridning i

naturen minimeras.
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- Hälsovådliga mikroorganismer ska tas om hand och oskadliggöras effektivt så att
människors hälsa och välbefinnande inte riskeras.

- Tekniken som används ska vara så effektiv som möjlig ur energi-, material- och
kretsloppssynpunkt.

- Hanteringen av avfallet berör brukarnas dagliga vanor och rutiner. Tekniken måste
vara lätt att förstå och använda, och den bör underlätta för användarna att ta ett
eget ansvar för sin del av hanteringen.

Idag är var sjätte sjö i landet allvarligt övergödd – utsläpp av avloppsvatten är en av
de viktigaste orsakerna [19].

2.6.14.3. Lokalt omhändertagande av avloppsvatten
Med lokalt omhändertagande avses att systemet
är slutet inom fastigheten, kvarteret eller
området. Att näringsämnena i avloppsvattnet kan
ingå i ett kretslopp och återföras till biologisk
produktion så nära källan som möjligt. Det
måste inte innebära att restprodukterna ska tas
om hand inom fastigheten, den kan behöva
transporteras åtskilliga mil för att komma till
nytta. Strävan bör dock vara att hitta avsättning
så nära som möjligt[6]. Figur 2.6.10 visar ett
exempel på lokalt omhändertagande av
avloppsvatten där urinet används av en lokal
bonde som gödsling till grödan han odlar medan
fekalierna återbördas till naturen genom
kompostering. Figuren är ett exempel från
Charlottendals gård i Sörmland [28].

Fig. 2.6.10. Från toalett till vall. Om en liten gård ska bära det avfall den själv
producerar, krävs praktisk hantering med tekniskt enkla lösningar [28].

2.6.14.4. Urinsortering
Urinen är den mest näringsrika delen av toalettavfallet. Den är till sin sammansättning
ett näst intill perfekt gödselmedel, som lämnar näringen i en form som är lätt för
växterna att ta upp. När urinet lämnar kroppen, är vätskan nästan helt steril och helt
ren från tex. tungmetaller. En människa utsöndrar ungefär 500 l urin/år.
Sammansättningen av närsalter i denna mängd urin är i det närmaste exakt densamma
som behövs för att producera de c:a 250 kg spannmål som motsvarar en människas
årliga behov av kalorier och de viktigaste proteinerna. Många jordbrukare har
uppbyggda system för att ta tillvara och sprida urin från djurstallar. Det är en teknik,
som relativt enkelt skulle kunna anpassas för att fungera i ett mänskligt
urinhanteringssystem, det som krävs för ett sådant system ska fungera är:
1. Toalettstolar som sorterar avskiljer urinen.
2. Separat uppsamling av urin i tank.
3. Avtal med en jordbrukare eller lokal lantbrukarförening som tömmer tanken med

jämna mellanrum och transporterar bort urinen till en förvaringstank för senare
användning som gödsel.

Har man egna odlingar eller en tillräckligt stor tomt kan urinen spridas där. För en
persons årproduktion av urin behövs 500m2 odlingsmark för att näringsinnehållet i
urinen skal kunna tillgodogöras av växtligheten. Spridning på skogsmark kräver lite
större areal, ungefär 1200 m2 /person [6].
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2.6.14.5. Regnvattenanvändning
Allt vatten som distribueras från allmänna vattenanläggningar i Sverige håller
dricksvattenkvalitet. Vattnet används för många olika ändamål där egentligen bara en
del behöver vara av dricksvattenkvalitet. Vatten används idag till ändamål som:
• Toalettspolning
• Tvätt
• Biltvätt
• Trädgårdsbevattning, bevattning av idrotts- och sportanläggningar
• Industriella ändamål.
Regnvattenanvändning till ändamål som dessa är idag tekniskt möjligt och skulle ge
en möjlighet att spara dricksvatten speciellt där det råder lokal brist på sådant.
Regnvattnets låga hårdhetsgrad medför minskade kalkavlagringar och missfärgningar
och bidrar också till minskad användning av tvättmedel [19]. En förutsättning för
effektivt utnyttjande av regnvatten är att det är relativt enkelt att samla upp den
tillgängliga regnvattenmängden. Det är troligtvis i första hand inom
bostadsbebyggelse som utnyttjande av regnvatten kan bli aktuell i större skala i
Sverige. I Danmark räknar man med att maximalt ca 75% av de danska bostädernas
takyta kan utnyttjas för ändamålet. Olämpliga takmaterial eller konstruktioner kan
vara ett hinder för uppsamling av regnvatten [19].  Regnvatteninsamling ger även en
ekonomisk fördel för fastighetsägaren då vattenkostnaden betalas i kubik, mindre
kubik ger mer pengar i plånboken, och regnvatten är gratis.

Principen för regnvattenanläggningen är
relativt enkel. Regnvatten från tak leds
via stuprör till en lagertank. Filter
avlägsnar partiklar och andra oönskade
ämnen från regnvattnet. Normalt
placeras filtret på stupröret. Tanken kan
antingen placeras inomhus i husets
källare eller garage eller vara nedgrävt
utomhus. I tanken förvaras regnvattnet
kortare eller längre tid beroende på
nederbördsmängden. Vattnet i tanken
bör hålla en så låg temperatur som
möjligt för att inte befrämja alger- eller
mikroorganismers tillväxt och den bör
därför inomhus vara väl isolerad [19].

Fig. 2.6.11. Principskiss av regnvattenanläggning [19].

2.6.15. Material
En klok och medveten projektering av huset kan spara material och pengar, inte minst
på längre sikt. Strävan bör vara att hushålla med materialen. För att spara resurser
måste försök att återanvända så mycket som möjligt ligga till grund [1]. Tänk på att:
- det finns inga underhållsfria material,
- använd begagnat material,
- det skall vara rivningsvänligt,
- materialsnåla konstruktioner är att föredra [4].
I tidigare kapitel om byggnadsmaterial och inre miljö har olika materialers
energiåtgång vid tillverkning och även miljöpåverkan tagits upp. Därför kommer inte
detta kapitel att mer ingående beröra byggnadsmaterial.
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2.7. Ekonomi
Mycket utav det som en enskild person kan göra för ett mer hållbart boende handlar
om ekonomi. Att spara på resurser i form av elektricitet, vatten, mathantering mm. ger
oftast en bättre privatekonomi utan att människor tänker på det. Det är enkelt att
motivera individer att spara samtidigt som det är svårt för den enskilda individen att
se, att de faktiskt lever mer ekologiskt genom att göra det. Detta kapitel handlar om
relativt enkla knep för att spara på resurser, bli mer ekologisk i boendet, samtidigt
som det ger ekonomiska fördelar.

2.7.1. Eleffektivitet
El är en högvärdig form av energi och bör därför endast användas i processer där
energi ska omvandlas till arbete (som i motorer), belysning eller processer som kräver
höga temperaturer. Rumsvärme är energi av mycket låg kvalitet. För att åstadkomma
den kan och bör man använda sig av mindre högvärdiga energislag. Miljö- och
hälsoanpassad elanvändning bör bl a omfatta följande aspekter:
1. Använd elenergi bara där den inte kan ersättas med lågvärdiga energislag.
2. Hushållning. Med relativt enkla medel kan elanvändningen minskas radikalt, och

samtidigt få en högre komfort.
3. Miljöanpassad elproduktion, ”miljömärkt el”. Den elenergi som ändå behövs bör i

ökande omfattning produceras på ett uthålligt sätt, dvs. genom de förnybara
energislagen: sol, vind, biobränslen, och vatten.

4. Hälsosamma elinstallationer. Installera och hantera el med omsorg, så att inte
människor som vistas i lokalerna utsätts för onödiga hälsorisker.

5. Välj elapparater som går att återbruka eller återvinna, och som inte innehåller
skadliga material [9].

2.7.1.1. Hushållning med el
Energieffektivitet handlar dels om att förändra sitt beteende, dels om att välja
utrustning och system för bästa eleffektivitet. Sparpotentialen är stor, både i boendet
och i arbetslivet. Enligt studier som gjorts av NUTEK kan vi minska elanvändningen
med i genomsnitt 25% enbart genom att använda effektivare utrusning. På vissa
områden är sparpotentialen betydligt högre. Idag är el relativt billig i Sverige men i
framtiden får vi räkna med en ökning av priserna, troligtvis till den nivå som råder i
övriga Europa. Att avvecklingen av kärnkraften nu har inletts är också en kraftfull
signal från statens sida att energihushållning åter kommer att bli ett högprioriterat
område [6].

2.7.1.2. Hushållsel
I ett genomsnittligt, normalisolerat småhus utgör hushållselen ungefär en femtedel av
all energianvändning. Den fördelar sig så här på olika användningsområden:
Hushållsapparat Procentuell förbrukning
Kyl, frys, sval 25%
Disk 9%
Matlagning 18%
Tvätt och tork 18%
Belysning 16%
Övriga apparater 13%
Tabell 2.7.1 ≈100%
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De övriga 4/5-delarna av energin används alltså till uppvärmning. Ungefär 1/5 till
tappvarmvatten och 3/5 till rumsvärme. På dessa områden finns stora möjligheter att
spara el genom att gå över till andra värmekällor [9]. I ett välisolerat småhus bör
fördelningen se annorlunda ut, uppvärmningen bör ta en betydligt mindre andel av
energin. Räknat i kWh/år kan det, mycket överslagsmässigt se ut så här:

1: Normalisolerat småhus 2: Välisolerat småhus
Uppvärmning 15 000 kWh 7 000 kWh
Varmvatten 5 000 kWh 5 000 kWh
Hushållsel 5 000 kWh 5 000 kWh
Totalt 25 000 kWh 17 000 kWh
Tabell 2.7.2

Om dessutom solvärme installeras (c:a 10m2), ackumulatortank, och 25% av
hushållselen och 30% av vattenanvändningen sparas genom elsnåla och vattensnåla
installationer ser bilden ut så här:
Uppvärmning 4 000 kWh + sol
Varmvatten 1 500 kWh + sol
Hushållsel 3 500 kWh
Totalt 9 000 kWh + sol
Tabell 2.7.3.

Exemplet stämmer väl med de energisnåla småhus som vann NUTEK:s tävling som
2000-talets småhus [9].

2.7.2. Mat
Ibland förekommer påståenden som att lokala råvaror alltid är ett klokt miljöval. Ur
råvaru- restprodukt- hänseende kan detta gälla, dvs. att ett lokalt material kan utvinnas
och deponeras lokalt utan speciell bearbetning eller omhändertagning [31].
Byggnadsmaterialens transport tar mindre än 1% av den totala energin av en byggnad,
se vidare under 2.7.10 senare i detta kapitel. Att producera tomater i Sverige vintertid
tar mer energi än transportenergin för importerade tomater från Holland.
Oftast är holländska tomater billigare än svenska i affären vintertid (gäller även andra
grönsaker). Detta medför att om en person köper holländska tomater under
vinterhalvåret gör personen en ekonomisk vinst och sparar samtidigt energi.
Rekommenderbart är ändå att äta säsongsproducerad mat. Vitkål och andra
”höstgrönsaker” då de är som billigast, rotfrukter, som har en låg lagringskostnad (låg
lagringsenergi), under vårvintern. På detta sätt sparas mest ur ekonomisk synvinkel.
Om privatpersoner tänkte, framförallt grönsaker och frukt, när det är ”säsong” för
dem och köpte dem då skulle de kunna utnyttja de typiska ”extrapriserna” mer
optimalt, som helt automatiskt ger en bättre hushållskassa. Om det dessutom finns bra
energisnål förvaring hemma finns det mycket att spara på matkassan.

2.7.3. Matförvaring
Matförvaringen svarar för den klart största delen av hushållselen. Här lönar det sig
verkligen att spara på strömmen. En del av de konstkylda förvaringsutrymmena kan
mycket väl ersättas av t ex jordkällare eller skafferier. Andra konserveringsmetoder än
kyla, t ex torkning, mjölksyrning och konservering kan också bidra till ett minskat
elberoende [1].
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2.7.3.1. Skafferi
Ett skafferi bör ligga mot en norrvägg, det kan isoleras, förses med en isolerad dörr
med tätningslist, och ventileras med uteluft. För att få ner temperaturen sommartid
kan ett jordrör för ventilationsluft dras till skafferiet. Röret bör vara 10 – 15 m långt
och grävas ner på frostfritt djup. På sommaren kyls uteluften, på vinter värms den
under passagen genom röret [6].

2.7.3.2. Jordkällare
Jordkällare är en utmärkt förvaringsplats för bl a rotsaker. Jordkällare kan byggas på
plats av tegel, murblock av betong, lättbetong eller lättklinker, eller gjutas i betong.
De kan också byggas av olika byggelement, som kan köpas mer eller mindre färdiga
och mer eller mindre avsedda för just jordkällare. En enkel jordkällare kan föras
genom att gräva ner brunnsringar av betong i backen, antingen liggande eller stående.
Några grundläggande råd om placering av jordkällare:
• Placera om möjligt jordkällaren åt norr, så skuggigt som möjligt.
• Utnyttja sluttande mark om det finns i lämpligt läge
• Dränering och ventilation är viktigt för att förebygga mögelväxt. Mer ventilation

på hösten, mindre på vintern och våren.
• Jordkällaren ska täckas med minst 60 cm jord runt om.
• Bygg ett förrum, en svale, så blir temperaturen jämnare i källaren [6].

2.7.3.3. Matkällare
Matkällare kan byggas i källarvåning och ev. förses med
jordledning. Det finns många prefabricerade
volymenheter i betong som kan byggas in även i
källarlösa hus under bottenbjälklaget, figur 2.7.1. Man
når då matkällaren genom en lucka i golvet.

Fig. 2.7.1. Principskiss på matkällare [30].

Kyl-, sval-, och frysenheter är de mest energikrävande av alla hushållsapparater. De
svarar för ca 25% av hushållselen, eller ca 1400kWh/år av totalt 5500kWh/år för ett
genomsnittligt hushåll på fyra personer. Genom att konsekvent välja effektivast
möjliga utrusning kan man minska den delen av elnotan till mindre än en fjärdedel.
Har man ett skåp av äldre modell är besparingen större än så. I genomsnitt drar ett
gammalt kylskåp 1850 kWh/år, eller c:a 1100:-/år. Med ett nytt energisnålt skåp
kommer man ner i c:a 200:-/år [6]. Skillnaden i energikostnad blir då 900:- på ett år,
ungefär samma summa som 130,4 liter (6.90:-/l) ekologisk lättmjölk skulle kosta
under ett år! Investeringen i ett nytt skåp är inbesparad på mellan 5 och 10 år.

2.7.4. Matlagning
Några energisparråd vid matlagning:
- Använd en platta som är något mindre än kastrullens botten. Är kastrullen ca 1 cm

mindre än plattan ökar elanvändningen med 20%
- Använd planslipade kokkärl.
- Använd lock och minsta möjliga mängd vatten
- Stäng av plattan och ugnen några minuter innan maten är färdig, och laga färdigt

på eftervärmen.
- Glaskeramikhällar ställer högre krav på plana kokkärlsbottnar
- Öppna inte ugnsluckan i onödan [9].

Fig. 2.7.2.
 Ekologisk lättmjölk
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2.7.5. Diskning
Handdisk står sig fortfarande bra ur ett miljöperspektiv, men jämfört med dagens
energieffektivaste diskmaskiner måste man vara ganska snål med disk- och
sköljvatten för att kunna tävla med diskmaskinen ur energisynpunkt, och får definitivt
inte skölja under rinnande varmt vatten. För diskmaskiner gäller att låg
vattenförbrukning också medför låg energianvändning. Stora modeller av
diskmaskiner drar mindre energi per kuvert än de mindre modellerna, men det
förutsätter att man diskar bara när maskinen är fylld. För små hushåll kan det därför
vara bättre med en liten diskmaskin. Förutom energianvändningen har också
diskmedelsdoseringen och val av diskmedel betydelse för miljön. Se till att maskinen
har diskprogram för 55 grader. Det räcker normalt och spar 25% energi jämför med
65 grader. Se även till att torkprogrammet kan väljas bort. Disken torkar lika bra om
luckan öppnas. Kallvattenanslutning drar mellan 20 – 40% mindre energi än
varmvattenanslutning men diskningen  tar längre tid. Finns tillgång till solvärmt eller
vedvärmt  varmvatten är detta miljömässigt bättre än det elvärmda som maskinen
producerar själv. Samma sak kan gälla om man har fjärrvärme eller värmepump [9].

2.7.6. Tvätt
Även för tvättmaskiner gäller att låg vattenförbrukning medför en låg
energianvändning. Hur maskinen används har stor betydelse för energiåtgången.
Energisparprogram kan spara energi samtidigt som tvättemperaturen sänks, från 900
till 60o och från 60o till 40o. Att välja bort förtvätten sparar och så energi, liksom att
alltid fylla maskinen [6].

2.7.6.1. Tork
Att torka i torkskåp, torktumlare eller i torkrum med aggregat drar energi – minst
dubbelt så mycket el som själva tvättningen. Finns möjlighet att torka utan el,
utomhus, på en torkvind eller på en torkställning sparas alltså mycket el [6].

2.7.7. Belysning
Belysningen i bostäder tar ungefär 16% av hushållselen. Det finns goda möjligheter
att spara både i bostäder, kontor och andra lokaler. Här är de viktigaste metoderna:
• Utnyttja dagsljuset så mycket som möjligt.
• Utveckla elsnåla vanor.
• Välja bra armaturer och placera belysningen optimalt.
• Använda energilampor och lysrör med HF-don*.
• Utnyttja de möjligheter till styrning och reglering som finns.
Lysrör och lågenergilampor drar en femtedel så mycket energi som vanliga
glödlampor och har 8 ggr längre livstid. En del av lågenergilamporna har kraftigare
magnetiska fält än gamla klotlampor med säkring och spiral. Undvik att ha dem som
sänglampor eller i lägen där de en längre tid finns nära kroppen. Jordade armaturer
minskar de elektriska fälten [9].
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Fig. 2.7.3. Diagram över solstrålning i en byggnad [3].

För att utnyttja det naturliga ljuset så effektivt som möjligt kan figur 2.7.2 användas
som hjälp i planeringen. Sovrum och ”frukostrum” får den naturliga morgonsolen
medan förvaringsrum ligger i det skuggiga området. Förvaringsrummen blir
automatiskt lite kallare än i övriga huset, samtidigt som solljus fås in i de utrymmen
som kräver mest ljus samt att man tar tillvara solens värmande förmåga. På detta sätt
kan man spara mycket i både uppvärmning och elektricitet [3].

2.7.8. Vatten
En genomsnittlig svensk använder c:a 200 l vatten/dygn, som fördelar sig ungefär så
här:

Normalförbrukning (liter) Sparpotential (%)
Personlig hygien 60 30
Disk 40 30
Matlagning, dryck 10 -
WC 40 80
Tvätt 30 30
Övrigt 20 30
Summa: 200
Tabell 2.7.4.

Sammanlagd sparpotential enbart med användande av vatteneffektiv utrustning är c:a
40%. Boende i villor har oftast en avsevärt lägre vattenförbrukning än boende i
lägenhet. Sannolikt beror det på debiteringssystemet, de som betalar för sin egen
vattenförbrukning har ett större incitament att spara vatten [9].
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2.7.8.1. Snålspolande toaletter
En standardtoalett förbrukar c:a 2 l vatten per spolning. För c:a 10 år sedan användes
6 l. Dagens nya standardtoaletter är utrustade med en sk sparknapp, där man kan välja
mellan hel- och halvspolning 4 resp. 2 l. En familj med fyra personer kan göra
följande vattenbesparing vid byte till en sådan, reglerbar WC-stol, med
förutsättningen att man spolar 24 spolningar per dygn, 4 ggr hel- och 20 ggr med halv
spolning:
Byte från Ungefär besparing, liter/år, med en 2+4-

stol
9 liters WC 60 000 l
6 liters WC 32 000 l
4 liters WC 15 000 l
Tabell 2.7.5.

Med urinseparerande toalett går det att spara ännu mer vatten. En urinseparerande
toalett spolar urin med 0,1 – 0,2 l spolvatten, och fekalier med 4 – 6 liter vatten. Med
samma förutsättningar som ovan sparar en fyrapersoners familj ytterligare c:a 10 000
liter vatten per år med en urinseparerande dubbelspolande vattentoalett. Urinen är
näringsrik och bör helst tas om hand som näring, men även besparingseffekten kan
alltså vara skäl att installera urinseparerande toaletter. Finns inte möjligheten att ta om
hand urinen leds den tillbaka in i avloppsrören. Förbered dock gärna installationen så
att någon gång i framtiden systemet kan ta till vara urinen. Med en urinseparerande
enkelspolande torrtoalett sparar samma familj ytterligare c:a 10 000 l/år [6]. Finns en
gammal vattentoalett installerad och inte möjligheter att byta till en snålspolande
toalett kan man med en enkel åtgärd minska vattenförbrukningen genom att lägga en
halv- eller hel tegelsten i vattenbehållaren. På detta sätt minskas vattenåtgången vid
varje spolning.

Fig. 2.7.4. Spola toaletten med handtvättsvatten [8].

Ett annat sätt att spara på vatten kan vara att använda handtvättsvattnet, se bild 2.7.3
ovan, vid toalettspolning. Detta är en relativt enkel åtgärd för villaägaren och kan vara
billigare att göra än byta till urinseparerande system. Det går naturligtvis att även
kombinera med ett urinseparerande snålspolande toalettsystem. Då blir besparingen
optimal men för den enskilda husägaren kanske det är mer ekonomiskt lönsamt att i
initialskedet endast installera så att handtvättvattnet återanvänds [8].

2.7.8.2. Vattenarmaturer
För att spara vatten vid tappställena kan arbetas med två typer av åtgärder. Det ena är
att använda snålspolande kranar och armaturer, där vattenflödet är mindre än i vanliga
kranar. Det andra är att se till att det går att lätt stänga av vattenflödet, medan
intvålning sker. En- greppsblandaren är en svensk uppfinning som kan spara c:a 30%
vatten. Att spara varmvatten ger förutom vattenbesparingen även en energibesparing.
En sparad m3 kallvatten är värd 15 -20 kr, medan en sparad m3 varmvatten är värd 50
–60 kr [6].
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2.7.8.3. Regnvatten
Att ta tillvara regnvatten för bevattningsändamål under sommarhalvåret är oftast en
enkel åtgärd som är möjlig på de flesta fastigheter. En tunna invid stupröret är
egentligen allt som behövs. Önskas lite större mängder vatten för stora
bevattningsbehov får byggas en cistern eller damm för regnvattenuppsamling. Det kan
ges en elegant lösning i samband med andra åtgärder för lokalt omhändertagande av
dagvatten. I avsnittet 2.6.14.5 har principen berörts [19].

2.7.8.4. Räkneexempel, regnvattenbesparing
Förbrukningskostnaden för tvätt och WC-spolning uppgår till:
- 70 l/pers * 4 pers * 365 dagar/år * 16 kr/m3 = 1 632 kr/år.
- Med en besparingspotential av 80% och med avräkning för driftskostnader (102

m3/år * 0,5 kWh/m3 * 0,5 kr/kWh) blir besparingen: ca 1000 kr/år,
till detta skall läggas en minskad tvättmedelsförbrukning av ca 50%. Vilket motsvarar
ca 1000 – 1200kr/år. (360 tvättar * 1,5dl/tvätt * 70g/dl * 30kr/kg = 1 134kr/år).
Med en regnvattenanläggning finns således en besparingspotential av ca 2000 – 2500
kr/år [19].

2.7.9. Uppvärmning
I avsnitten 2.6.4.1 – 2.6.9.2 har olika uppvärmningssystem tagits upp. Att
rekommendera något uppvärmningssystem för en enskild husägare kräver kännedom
om huset och dess nuvarande system. Det finns en besparingspotential i de flesta hus.
Det bästa en husägare kan göra är att sätta sig in i sitt eget uppvärmningsbehov och
utifrån det se vad marknaden har att erbjuda [26].

Tabell 2.7.6. [31]
2.7.9.1.Värmeisolering
Ur miljösynpunkt är det fortfarande möjligt att
vinna på att värmeisolera husen mer än vad som
görs idag. Tabellen 2.7.6 visar på hur
energianvändningen fördelas då ett hus t ex ges
olika antal glas i sina fönster. I första fallet
simuleras ett hus med 3-glas fönster, U-värde
1,63 W/(m2*K). I det andra fallet simuleras
samma hus men med 2+2-glas fönster, dvs ett
fyrglasfönster, med ett U-värde på 0,85
W/(m2*K). Genom att förbättra
värmeisoleringen för fönstren minskas den
totala energianvändningen från 8500 till 7900
kWh/m2 per 50 år, en minskning med 7%.
I tabellen visas även att tillverkningsenergin
ökar från 900 kWh/m2 till 910 kWh/m2, men
att energibehovet under bruksskedet minskar
från 7100 till 6400 kWh/m2 per 50 år. Den totala energianvändningen under
småhusets livslängd minskas alltså genom att öka värmeisoleringen i fönster. Samma
resultat fås för övriga konstruktioner i klimatskärmen: grundläggning, yttervägg och
tak, om deras värmeisoleringstjocklek ökas [31].
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2.7.10. Byggnadsmaterial
Ibland förekommer påståenden som att material som kräver liten energimängd vid
tillverkning ska användas i byggnader [31]. En fråga som bör ställas är då hur mycket
energi används för att både bygga, bruka och riva ett hus, det vill säga, hur ser
energianvändningen ut under husets hela livslängd? Detta är speciellt intressant för
köparen av ett hus (eftersom energi kostar pengar). Är det så att om ett hus kostar
mycket att tillverka, att det sedan blir billigare att bruka det? Detta är en svår fråga att
generellt besvara men 85% av all energi som åtgår under en byggnads livslängd
används under bruksskedet. Resten, ca 15%, används för att tillverka
byggnadsmaterialet, för uppförande och renovering samt för transporter och rivning.
För transporter och rivning åtgår mindre än 1% av den totala energianvändningen.
Slutsatsen är alltså att tillverkningsenergin utgör en liten andel av den totala
energianvändningen för såväl småhus som flerbostadshus. Vad som verkligen har
betydelse är energianvändningen, och således kostnaden för den enskilda husägaren,
under bruksskedet, det vill säga uppvärmning, varmvatten, hushålls- och fastighetsel
[31].
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2.8. Sammanfattning
Det mest avgörande för hur miljöanpassat ett boende blir, är hur de boende lever sina
liv. Det hjälper inte med aldrig så sofistikerade lösningar för att till exempel spara
energi om de inte används rätt eller om varmvattenkranen står och droppar i
badrummet. Att bo långt utanför samhället för att bo ”nära naturen” är inte särskilt
miljövänligt om det till exempel kräver två bilar och dagliga transporter med dem.
När vi människor handlar mat är vi ganska duktiga och medvetna konsumenter och
läser noga på innehållsförteckningen vad det är vi stoppar i oss. När vi köper vår
boendemiljö är det sämre ställt med medvetenheten, trots att det handlar om minst lika
hälsopåverkande faktorer och betydligt större ekonomiska satsningar [1].

2.8.1. Husköparen/ägaren
De bästa förutsättningarna för ett ekologiskt byggande och boende skapas av
husköparens/ägarens önskemål. Detta kan skapas om köparen/ägaren förstår hur huset
fungerar till alla delar och vet vilka material som ingår. Att köpa ett hus är dyrt!
Många gånger är ett husköp en ekonomisk fråga och det kan var motiverbart för
köparen att veta att det som kostar mycket att bygga kan vara billigt i drift om
konstruktion, isolering mm. görs rätt.

2.8.2. Yttre miljö
Val av tomt är oftast redan gjord då husköparen kommer med sina önskemål. Detta
kan försvåra planeringen av huset, men kan också vara en möjlighet, för konstruktör
och arkitekt att utforma ett energisnålt hus tillsammans med köpare. Att undersöka
platsen noga innan huset placeras, för att undvika skugga, fukt, vind och temperatur,
att påverka fastigheten negativt borde vara en självklarhet vid ekologiskt byggande.
Det är viktigt att huset placeras torrt, soligt och vindskyddat. Träd, andra växter och
vackra utblickar måste på ett tidigt stadium vägas in i valet av byggplats liksom att
spara odlingsbar mark.Markplaneringen bör börja tidigt, med trädfällning och
plantering av nya läande buskar, häckar mm. Grannskapets historia och bebyggelse
spelar också roll för hur och var huset skall placeras och utformas.

2.8.3. Byggnadsmaterial
Valet av konstruktion beror oftast på beställarens önskemål. Trähus med träpanel är
den vanligaste hustypen i Sverige och många väljer det trots att panelen kräver en del
underhåll. I denna rapport har endast ett typiskt Svenskt trähus undersökts. Resterande
objekt är olika former av timmerhus. Med en växande miljömedvetenhet och
tilltagande strävan att utveckla sunda och stabila material, bör intresset för trä kunna
bestå eller kanske rentav öka inom byggsektorn. Eftersom trä är en naturprodukt
passar det också väl in i det kretsloppssamhälle som är en förutsättning för vår
långsiktliga överlevnad [30].

2.8.4. Inre miljö
Olika byggnadsmaterial har använts i riklig mängd som experiment och dagens hus är
ofta fyllda med olika former av materialemissioner. Att sträva efter hälsosamma
byggnadsmaterial är en förutsättning för det ekologiska byggandet. Människor skall
inte bli sjuka av sitt boende. Den inre miljön handlar även om hur de boende upplever
sitt boende [32].
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2.8.5. Resurssnålhet
Massor av produkter passerar in och ut ur huset. kraven på källsortering av avfall ökar
och det måste finnas ett rymligt och praktiskt system i eller vid huset för att göra
sorteringen enkel. Att spara på resurser, energieffektivitet, uppvärmning, vatten, mm.
redan vid byggskedet och även under användningen gör det mer ekologiskt. Att
kretsloppsanpassa helheten är oftast ekonomiskt försvarsbart.

2.8.6. Ekonomi
Kretsloppet sluts när det egna avfallet blir till en viktig resurs för matproduktionen
samtidigt som det minskar utgifterna för matkassan. Att spara på vatten, el och
uppvärmningsenergi är bra ekonomiska ”morötter” för ett ekologiskt boende. Det kan
i byggskedet kosta mer att bygga ett värmeeffektivt hus men med tanke på att 85% av
all energi som ett hus åtgör under sin livslängd kan den enskilda husägaren tjäna in
många sköna tusenlappar.
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3. De undersökta husen
Hus A – hus E är byggda av företaget Honka.
Hus F är ett svenskt trähus, byggt av företaget Brostugans bygg AB.

Uppgifter om husen bygger på en granskning av olika inköpshandlingar,
byggnadsritningar, fraktsedlar samt annan dokumenterad korrespondens mellan kund
och företag. Ett frågeformulär till varje enskild husägare [bilaga 1] tillsammans med
ett frågeformulär som Honka arbetat fram och använder då de gör sina
kundundersökningar [bilaga 2] har även använts. Då alla besvarat formulären
kontaktades husägarna och besöksdatum fastställdes. Efter besöket sammanställdes
det som framkommit och sammanställningen skickades för kommentar åter till
husägarna för att minimera missförstånd. Därefter har analysen fortsatt, med
korrespondens med de enskilda ägarna då sådan har behövts.

För varje hus har följande beskrivits:
1. Yttre miljö
2. Byggnadsmaterial
3. Inre miljö
4. Eventuella föroreningar
5. Resurssnålhet
6. Ekonomi samt en sammanställning av förbättringsförslag.

Då alla hus beskrivits har en jämförelse gjorts, i kapitel 4, för att finna eventuella
likheter och skillnader mellan husen.

I kapitel 5 diskuteras mer allmänt ”ekologiskt byggande och boende” och de slutsatser
som kan dras.
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3.1. Hus A
Huset är byggdes på sensommaren 1997 och familjen flyttade in strax före jul 1997.
Familjen består av två vuxna och ett barn. Byggnaden är en egen planerad modell och
invändigt finns det fortfarande lite arbete kvar, vid besökstillfället hösten 1998.
Uppvärmd boyta är på 120m2. Timmerväggen består av 230 millimeters rundtimmer.
Huset skulle varit monterat utav en monteringsgrupp från Honka men vid själva
uppförandet fanns ingen monteringspersonal på plats. Familjen samt deras bekanta
fick ”rycka in” och agera monteringspersonal med Tapio Parkonen som ansvarig
byggledare från företaget Honka.

Ritning 3.1.1. Grundritning, bottenvåning

Byggnaden består av två plan, en bottenvåning där kontor, hall, klädvård, bad och
förrådsutrymmen finns. I förrådsutrymmet har de en ackumulatortank för solpanelerna
som finns på taket samt en kombipanna (ved- och el). Ytterdörren vetter mot söder
och ligger väl skyddad från regn och rusk pg a verandan på övervåningen.

Övervåningen består av ett sovrum, entré, bad, kök samt matplats och ett vardagsrum.
I sovrummet samt badrummet på övervåningen är stockarna  invändigt hyvlade. Från
denna övre våning går även två dörrar ut till en veranda som vetter mot söder.
Byggnaden ligger i en sluttning och entrén i övervåningen ligger i stort sett i
markplanet, på den högsta punkten på tomten. Ritningarna 3.1.1 och 3.1.2 samt
fasadvyerna 3.1.3 och 3.1.4 visar utförligare hur huset ser ut.
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Ritning 3.1.2. Grundritning, övervåning

Bild. 3.1.3. Fasadvy från nordväst Bild. 3.1.4. Fasadvy från sydöst

3.1.1 Yttre miljö

Bild. 3.1.5. Fasadbild tagen från söder

Fastigheten ligger strax sydost från Göteborg, utanför stadsplanerat område i Härryda.
Vegetationsregionen kallas för södra barrskogsregionen.
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Inom regionen dominerar gran- och tallskog. På framför allt bördigare mark finns
eller har i sen tid funnits talrika bestånd med bok, ek, ask och alm, vildväxande bok
förekommer endast inom regionens södra och sydvästra del [38]. Den årliga
solinstrålningen ligger på ca 1000 kWh/m2 [23]. Det specifika värmebehovet för
byggnaden påverkas av att huset ligger i klimatzon B [bilaga 4].

3.1.1.1 Tomt
Tomten är en sluttande strandtomt från norr till söder, över 3000 m2 stor. Huset är
beläget i sluttningen (sluttningsvilla) och omges av vatten mot SÖ, S och SV. Tomten
är kuperad skogsmark. På den södra delen av tomten har de en infiltrationsbrunn för
disk, dusch, samt bad. Avloppsvattnet från toalett samlas upp i en trekammarbrunn
som de delar med grannen. Fastighetens närmaste grannar finns nord väst om själva
byggnaden. Familjen kommer troligen att få en varm veranda då solen skiner in på
den under sommarhalvåret. Det finns högbevuxen vegetation på tomten mot söder
men troligen för långt bort för att ge svalkande skugga.

3.1.1.2 Förbättringsförslag
Klimatförbättringar:
1. För att minska insynen och även för klimatförbättrande åtgärder rekommenderas

plantering av lågväxande barrväxter mot grannen på den högsta punkten på
tomten.

2. Varmt på verandan under sommarhalvåret. Detta är svårare att åtgärda då
vegetationen ger klimatförbättrande åtgärder med hänsyn till vindförhållandena
kring huset men kan samtidigt minska den vackra vyn ut mot sjön. Dessutom blir
det en långtidsplanering att försöka plantera lövvegetation som skyddar verandan
under sommarhalvåret.

3. För att få ett bättre klimat på östra sidan av huset kan där planteras lågväxande
blandvegetation vid tomtgränsen.

4. Det finns möjligheter för kompostering och odling på sydöstra delen på tomten. I
samma område kan familjen planera för ett eventuellt växthus. Komposteringen
skulle även vara en jordförbättrande åtgärd för jordmånen på tomten.

Tomtens förbättringsförslag är visualiserade i ritning 3.1.6. på nästa sida.
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Ritning 3.1.6. Principskiss över förbättringsförslag.
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3.1.2. Byggnadsmaterial
• Bottenplatta av betong.
• Källarväggar av lekablock 240 mm, invändigt isolerade.
• Mellanbjälklag med mineralull 100 mm samt träbjälkar. Innertakspanel i

bottenvåningen.
• Parkettgolv i övervåning samt klinker i badrum samt kök.
• Ytterväggar av massivt furu, rundstock, 230 mm.
• Yttertak, takstolar, mineralull 350 mm, filttak.
• Veranda av trä.

Bild.3.1.7. Fasadbild  från norr, vänster om huset syns sjön.

Familjen har själv gjort mycket av det invändiga arbetet, främst i bottenplan. Träpanel
är satt i övervåningen där timmervägg saknas. Sunda byggnadsmaterial har varit en
stor faktor till att familjen valt att bygga i timmer och de har medvetet försökt att
undvika olika former av plastmaterial.

3.1.3. Inre miljö
Den invändiga interiören är till stor del
naturmaterial. Golv, väggar och tak är i trä
förutom i badrum och kök där det finns
klinkergolv. För familjen har det varit viktigt att
använda naturmaterial.

3.1.3.1 Uppled inomhusklimat
Familjen upplever klimatet inomhus som väldigt
sunt. Golvvärme i alla rum tillför en positiv känsla
gentemot  klimatvariationerna utifrån. De tycker
väldigt mycket om Honkas fönster som ger ett
hemtrevligt helhetsintryck. De upplever att det är
dålig ljudisolering i timmerstock.

Bild. 3.1.8. Verandadörr i övervåningen, från sovrummet.
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3.1.3.2 Uppvärmningssystem
Huset värms upp av en kombinerad el-vedpanna samt solpaneler på taket. Fönster och
dörrar har isolerglas. Golvvärme finns i alla rum. Då huset var nybyggt tyckte
familjen att det var dragigt runt fönster och dörrar och detta berodde troligen på att
timret satte sig (sjönk ihop). Detta är nu åtgärdat från företagets sida.
Temperaturvariationerna beror på årstidsväxlingarna, eftersom trä är ett
hygroskopiskt∗  material (andas, se under avsnitt 2.4.5). Familjens klimatanläggning∗

med ackumulatortank gör att de på ett behagligt sätt själva kan kontrollera
inomhustemperaturen.

3.1.3.3 Konstruktion
Huskonstruktionen är relativt enkel. Den är lättskött, ingen tapetsering, inga större
målningsarbeten eftersom väggarna genomgående består av massivt timmer [32].

3.1.3.4 Fukt
Fuktskador kan uppkomma i badrum och klädförråd i bottenvåningen, om inte
markarbetena kring grunden är ordentligt gjorda se bild 3.1.1 sid. 65. Det finns dock
en naturlig geografisk vattenväg ner till sjön som vid normala förhållanden sannolikt
tar hand om vattnet. Det är vid speciellt regniga årstider då fukt möjligtvis kan
förekomma.

3.1.4 Eventuella föroreningar
Ägarna tar miljöfrågor på största allvar och de försöker att hålla sig ajour inom
området. De valde Honkahus p g a  de naturliga byggnadsmaterialen samt att de ville
ha en ”egen” modell. Dessutom passade det bra in på tomten. De följer med i media
då det gäller miljön. De anser att hälsosamma naturmaterial och återanvändningsbart
byggnadsmaterial tillför byggnaden bra miljömässiga värderingar. De försöker i så
stor utsträckning som är möjlig köpa miljövänliga produkter. Vid besöket fann vi
dock aceton, målarfärg och lite annat smått och gott på olika platser i huset.

3.1.4.1 Gaser
En gas som används som bindemedel, lim i timmer och plastprodukter är
formaldehyd. Denna kan förekomma i fastigheten, men eftersom familjen till stor del
har massivt timmer och trägolv är troligtvis halterna i så fall försumbara.
Färgbortagningsmedel för målarfärg bör förvaras i garaget. I polish, ugnsrengörare,
mattrengörare mm finns oftast VOCn som består av ammoniak, terpentin, naftalen,
aceton, klorid mm. Dessa sammanlagt kan ställa till med otrevligheter.
De mjuka plasterna i huset så som de som används till matförvaring (PVC),
polyetenskum i möbler (kan orsaka bronkit) mm är de värsta eftersom de kan skada de
inneboendes hälsa alvarligt. De inneboende är medvetna om gifter i material, och har
hela tiden strävat efter att minimera dem [3].

3.1.4.2 Partiklar
Familjen bor naturskönt, lång bort från tung trafik. Dammpartiklar finns i alla hus och
deras hus genererar troligen inte mer än vad som är vanligt vid boende, varken damm
eller mögelpariklar.

3.1.4.3 Radioaktivitet
Eftersom huset nästan ligger på den högsta punkten och kalluft kan ta sig ner för
slänten in i bottenvåningen finns viss risk för radonfickor i konstruktionen.
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Dessa har minimerats med utsug i förråd och god ventilation kring grunden. Dessutom
kan den omgivande naturen hjälpa till att ventilera bort eventuellt markradon.
Dessutom visade inte vattenanalysen, som tagits från brunnen, på några höga värden
av radongas. Klädförrådet och badutrymmet i bottenvåningen kan möjligtvis vara en
sådan plats där det kan förekomma stillastående luft som gör att radongaser kan
samlas under en längre tidsperiod (att luften cirkulerar inom en period av tre dagar).
Förrådet där värmepannan är belägen ventileras automatiskt p g a att just
värmepannan behöver ”drag”. Luftens cirkulation är viktig i detta fall men för den
skull behöver man inte ha storm i huset.

3.1.4.4 Buller
Timmerväggarna uppfattas isolera mot ljud sämre än väggar med ramkonstruktion.
Familjen tycker inte att det är något större problem. Eftersom huset ligger så skyddat
från annan bebyggelse störs de inte av något omgivande ljud.

3.1.4.5 Förbättringsförslag
Om de kemiska produkterna (aceton, målarfärg mm) tilldelas ett gemensamt
utrymme, förslagsvis i förrådet på bottenplan, kan riskerna minimeras vid hantering
och användning. Familjen kan installera en ventil som ger eventuellt radongas och
framför allt fuktig luft (se avsnitt 3.1.3.4.) en möjlighet att ventileras ut. Detta gäller
då främst i källarens bad och klädförråd.

3.1.5 Resurssnålhet
Då familjen planerade sin fastighet tog de  stor hänsyn till energifrågor. Huset värms
upp av el-vedpanna samt solpaneler på taket. Fönster och dörrar har isolerglas. De har
katalysator på bilen, åker kommunalt när detta är möjligt,  sparar de energi och
försöker att köpa miljömärkta produkter i så stor omfattning som möjligt.

3.1.5.1.Värmeanvändningen i fastigheten
Värmeförbrukningen i fastigheten är beräknad med hjälp av Gullfibers
beräkningsprogram [44]. Beräkningen visade ett underskott på – 0,072 W/m2 oC. Då
har inte husets uppvärmningssystem tagits i beaktande utan endast de ingående
materialens sammanvägda värmebuffrande förmåga. Vid en mer ingående beräkning
torde värdet bli högre.

3.1.5.2 Elanvändningen
Familjen har medvetet valt att investera i energisnåla produkter (elektrisk armatur,
spis, tvätt mm) av framför allt två orsaker nämligen framtida elräkningar samt ur
resursanvändningssynpunkt.

3.1.5.3 Kretsloppsanpassad avfallshantering
Familjen komposterar själva och källsorterar avfall enligt den kommunala planen. Det
brännbara använder de i sin egen värmepanna och detta medför att de minskar
transporten till återvinningsstationen.

3.1.5.4 Vatten
De har egen djupborrad brunn. Avloppsvatten tas om hand av en trekammarbrunn
kombinerad med en infiltrationsanläggning som de delar med grannen. De tar inte
hand om regnvatten för bevattning.
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3.1.5.5 Materialanvändning
Den kompakta konstruktionen på huset samt de ”rena” materialen bäddar för
återanvändning av så gott som all byggnadsmaterial. Transportresurserna har varit
höga p g a att timret kommit med långtradare från Finland men med tanke på husets
livslängd samt att materialet går att återanvända bäddar för att det är resurssnålt.

3.1.5.6 Förbättringsförslag
Jag ser inget direkt som kan förbättras ur resurssynpunkt och det sätt som familjen i
dag lever. De följer bra med i vad som händer på marknaden. Det finns en möjlighet
för familjen att i framtiden se om de kan utnyttja den djupborrade brunnen till
uppvärmningen av fastigheten. Att ta hand om regnvattnet för bevattning är en bra
åtgärd för att spara på resurser. Genom att glasa in bottenvåningen under verandan på
övervåningen samt att glasa in själva verandan finns en möjlighet för familjen att
bygga ut och höja dess värde ytterligare samtidigt som det skulle minska
värmeförbrukningen i huset. Tabell 3.1.5.1 visar på hur mycket familjen hypotetiskt
skulle spara på att glasa in. Notera att om uterummen har en temperatur på 10oC fås
ett positivt värde på värmekoefficienten.

Hus A Uterum
Um värde 0,322
Um, krav 0,25
Skillnad -0,072
Um värde 10 grader 0,232 0,86
Um, krav 10 grader 0,242 0,317
Skillnad (10 grader) 0,01 -0,543
Um värde 16 grader 0,198 1,504
Um,krav 16 grader 0,242 0,317
Skillnad (16 grader) 0,044 -1,187
Tabell 3.1.5.1

Um står för ett medelvärde på huskonstruktionens värmegenomgångskoefficient.
Um,krav är ett framräknat värde på ett referenshus som boverket har satt in i
beräkningsprogrammet. Tabellens värden är beräknade på olika uterumstemperaturer,
10oC samt 16oC. Skillnaden visar på vad familjen tjänar vid olika
uterumstemperaturer. Den temperatur som råder utanför själva byggnaden är konstant
beräknad till 2oC. U- värdet, förklarades i avsnitt 2.4.2, gäller ”egentligen” endast
homogena material. Isolerförmågan beror även på värmetröghet, fuktbuffring och
lufttäthet. Lätta väggar är känsligare för köldbryggor och har en sämre
värmebuffrande förmåga [50]. Att räkna en konstruktion med avseende på endast U-
värden är alltså inte tillfredställande. I bilaga 3 finns ett utdrag ur
värmeberäkningsprogrammet som använts vid beräkningen samt en korrigering gjord
på faktisk medeltemperatur som råder på orten.

Bild 3.1.9, på nästa sida, visas ett förslag på hur huset skulle kunna se ut om familjen
valde glasa in bottenvåning och veranda.
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Bild. 3.1.9. Inglasat uterum i bottenvåningen samt inglasad veranda i övre plan.

3.1.6 Ekonomi
Familjen är redan på ett bra sätt medvetna om de ekonomiska fördelarna med att leva
och bo miljövänligt. De försöker att leva resurssnålt samt är intresserade av vad som
fortfarande kan göras för att ytterligare spara resurser och miljö.

3.1.6.1. Vad kan familjen göra för att gagna ekonomin och samtidigt bli mer
kretsloppsanpassade?
• Fortsätta att vara medvetna om resursanvändningen i det dagliga livet.
• Eventuellt, om det är ekonomiskt fördelaktigt utnyttja värme från den borrade

brunnen för uppvärmning.
• Glasa in delar av bottenvåning och övervåning för att få ett extra värmeskyddande

skal.
• Om regnvatten används för bevattning i framtiden sparas i första hand på resurser

samt i andra hand pumpkostnader.
• Familjen har planerat att odla på sin tomt i framtiden och detta medför minskade

matkostnader och transportresurser.
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3.2. HUS B
Villa som bostad, egen mall,
bostadsyta 203m2,
Rundtimmer ISO 210
(massivt). Familjen består av
två vuxna och en tonåring.
Efter det första husköpet ha de
köpt till ett mindre åretrunthus
som de byggt på tomten
(föräldrabostad).  Det
undersökta huset byggdes
1993 (föräldrabostaden ej med
i undersökningen). Då ägarna
planerade huset och dess
material hade de som motto att
de endast skulle ha naturliga
material. Huset består till stor
del av tre byggnadsmaterial,
trä, sten och betong.

Bild. 3.2.1 tagen från norr.

Byggnaden består av två plan. På bottenplan finns sovrum, kök, hall samt bad.
Övervåningen består av ett stort loft som är indelat i ett sällskapsrum samt kontor.

Ritning 3.2.2. Grundritning, bottenplan

Huset är byggt av Honkas egna byggnadslag. Invändiga snickerier samt
grundkonstruktionen har familjen anlitat lokala byggnadsarbetare att utföra. Bilden
3.2.1, ritningarna 3.2.2 och 3.2.3 samt fasadvyerna 3.2.3 och 3.2.4 visar utförligare
hur huset ser ut.
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Ritning 3.2.3. Grundritning, övre plan.

  
Bild 3.2.4. Fasadvy från nordöst  Bild. 3.2.5. Fasadvy från sydväst

3.2.1 Yttre miljö
Fastigheten ligger i utkanten av Lycksele. Vegetationsregionen kallas för norra
barrskogsregionen. Karakteristiskt är att barrträden alltid är förhärskande i den
”mogna” och tidigare dimensionshuggna skogen. Lövträden representeras av ett fåtal
arter. Utmärkande  för regionen är också att den har många och stora myrområden
[38]. Den årliga solinstrålningen ligger på ca: 850 kWh/m2 [23]. Det specifika
värmebehovet för byggnaden inverkas av att huset ligger mellan klimatzonerna E och
D [Bilaga 4].

3.2.1.1Tomt
Tomten är gammal åkerjord där jorden sålts av före familjen köpte den. Det är endast
sanden under jordmånen kvar dvs. sandig och stenig tomt. Familjen har svårt att få
gräsmattan att växa på den nästan 10 000 m2 stora tomten. Det är fortfarande jordbruk
främst i öster och norr om tomten där konstgödsel sprids ut på åkrarna. Till väster
reser sig hög granskog en bit ifrån tomten. Tomten ligger precis i utkanten av
stadsplanerat område. Mygg och andra icke så trevliga smådjur är något som familjen
måste tänka på och detta gör att de föredrar att ha lite blåsigt runt huset.
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3.2.1.2. Förbättringsförslag
Klimatförbättringar:
1. På tomten finns mycket barrträd i söder och jag har föreslagit familjen att försöka

reducera antalet för att på ett naturligt sätt göra marken mindre sur.
2. Lövträd, buskar vid runt tomtgränsen och även bär- och hallonbuskar kan

succesivt göra att jordmånen ökar. Lövträd kan även ta upp konstgödsel som
sprids på bondens åker öster om tomten.

3. Flytta på komposten en aning. Mer jordmån är önskvärt, det faktum att familjen
komposterar kan bidra till det. Om familjen använder sin kompost i drivbänkar
(avgränsande odlingar) kan de anlägga små potatis och grönsaksland som växer
med åren.

4. Ett växthus ökar odlingsvolymens yta.

Ritning 3.2.6. Principskiss över förbättringsförslag för trädgården.
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3.2.2 Byggnadsmaterial
Huskonstruktionen består av platta på mark med flytande golv, ytterväggar av massiv
furu, rundstock 210 mm, yttertak med takstolar, mineralull 300 mm samt
takfiltsplattor. Grundritningen stämmer inte överens med den egentliga då ägarna
valde att extraisolera och sätta in värmeslingor kombinerat till flytande golv. Dubbla
värmeslingor i golv. En slinga går över hela plattan och sedan enskilda slingor som
går i varje rum, se principskiss nedan.

Grundkonstruktion, BV.
1. Isolering, 200 mm.
2. Bottenplatta, betong.
3. Styroprox, 75 mm.
4. Värmeslingor/rör, 100 (-
120 mm) betong.
5. Klinkergolv
6. Klinkergolv
7. Mellanvägg
8. Yttervägg, timmer

Ritning 3.2.7. Principskiss på golv samt grund, ej skalenlig.

Sunda byggnadsmaterial har varit en stor faktor till att familjen valt att bygga i
timmer. De har gjort allt för att undvika onaturliga kompositer och olika plastmaterial
utan satsat på ”rena” obehandlade byggnadsmaterial. I fastigheten finns endast en
ramkonstruktion i köket för att hålla upp köksinredningen (bl a köksskåp) för övrigt är
alla väggar av timmer. Familjen hade innan de fick bygga mycket diskussioner med
kommunen om hållfasthets- och värmeberäkningar.

3.2.3 Inre miljö
3.2.3.1. Allmänt
Den invändiga interiören är till stor del
naturmaterial. Golv, väggar och tak är i trä förutom
bottenvåningen där golvet består av stenmaterial. De
har specialtillverkade möbler i stor utsträckning
eftersom huset är 8-kantigt och har vinklar lite här
och där, samma gäller en del fönster som fått
specialtillverkas. Planlösningen är väldigt ”luftig”
och medför att värmen sprids lätt i huset. Familjen
har inte funderat över miljöfrågor, mer än att de vill
ha ren inomhusmiljö. De valde ett Honka-hus för att
de tyckte om byggnadsmaterialet samt för att det
passade in på tomten.

Bild 3.2.8.Bild tagen från kontoret i övre plan.
3.2.3.2 Uppled inomhusklimat
Familjen upplever klimatet inomhus som väldigt sunt. All träinteriör, golv, väggar
samt tak ger en hemtrevlig känsla. Golvvärme i alla rum tillför en positiv känsla
gentemot  klimatvariationerna utifrån.
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3.2.3.3 Uppvärmningssystem
Det finns en liten vedeldad
panna mitt i huset samt en
kombipanna. Dubbla
värmeslingor i golvet så att
reglering av temperatur är
möjlig i de olika rummen.
Familjen uppfattar stengolvet,
med sina inbyggda
värmeslingor, som väldigt
behaglig värmekälla. Den öppna
planlösningen har medfört att
familjen investerat i en
värmeväxlare där varmluften tas
ifrån takets högsta invändiga
punkt. På detta sätt återbrukas
den uppåtstigande värmen
automatiskt, Se bild 3.2.9.

Bild 3.2.9. Varmluftsintaget till värmeväxlare.

Klimatvariationerna som sker i huset beror på årstidsväxlingarna, eftersom trä är ett
hygroskopiskt∗  material (andas, se under material, avsnitt 2.4.5). Familjens
klimatanläggning med tillhörande ackumulatortank gör att de på ett behagligt sätt
själva kontrollerar inomhustemperaturen.

3.2.3.4 Konstruktion
Insektsnätet som skall skydda mot att getingar och liknande insekter bygger bo i
takets isoleringsskikt är för grovmaskigt. Familjen har redan haft vissa problem av
den karaktären. Detta kan medföra ganska stora problem i framtiden (getingar tycker
om isolering). Huskonstruktionen är relativt enkel. Huset är lättskött, ingen
tapetsering, inga större målningsarbeten. Helhetsintrycket inomhus är positivt.

3.2.3.5 Förbättringsförslag
Det befintliga insektsnätet bör kompletteras med finmaskigare insektsnät så att
getingar och likvärdiga insekter inte kommer åt att bygga bon i takisoleringen.

3.2.4. Eventuella föroreningar
3.2.4.1 Allmänt
Vissa kemikalier finns i huset i form av bensin, radar, målarfärg mm. Bensinen finns i
garaget. Målarfärgen förvaras på ett frostfritt ställe. Familjen anser inte att de lever
miljövänligt då de inte har några katalysatorer på bilarna ( 2 st) och för att de har
motorbåt. Familjen tror att de, hur de än gör, blir lurade då det gäller miljövänlighet.
De har inga direkta åsikter om miljövänlighet och miljövänligt boende och följer inte
med i ämnet. Dock måste framhållas att familjen med sitt sätt att tänka på rena
material, komposterande och sitt energisparande i allra högsta grad kan sägas vara
miljömedvetna fast de själva inte anser det.
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3.2.4.2 Gaser
En gas som används som bindemedel, lim i timmer och plastprodukter är
formaldehyd. Denna kan förekomma i fastigheten, men eftersom familjen till stor del
har massivt timmer och trä- samt stengolv anser jag att halterna i så fall är
försumbara. Färgbortagningsmedel för målarfärg bör förvaras i garaget tillsammans
med bensinen. I polish, ugnsrengörare, mattrengörare mm finns oftast VOCn som
består av ammoniak, terpentin, naftalen, aceton, klorid mm. Dessa sammanlagt kan
ställa till med otrevligheter, se avsnitt 2.5.4.3. Familjen har som policy att använda
”rena” material och detta medför att familjen har, relativt många andra hem, lite
material som innehåller onedbrytbara komponenter.

3.2.4.3 Partiklar
Familjen bor naturskönt, lång bort från tung trafik. Dammpartiklar finns i alla hus och
deras hus genererar troligen inte mer än vad som är vanligt vid boende, varken damm
eller mögelpariklar.

3.2.4.4 Radioaktivitet
Det finns en liten möjlighet att markradon kan krypa in via bottenkonstruktionen via
yttervägg samt styroprox isoleringen, men då förutsätts att konstruktionsdetaljen inte
är korrekt tätad. Tomtens öppna vegetation bidrar till att ventilera bort eventuellt
markradon. Det är föga troligt att det sker något läckage av radioaktiv strålning in i
fastigheten. Radioaktivitet kan även läcka ur en dåligt isolerad mikrovågsugn.

3.2.4.5 Ljud
Vid besöket framkom inget som tyder på att familjen störs av oljud, i byggnaden eller
utifrån.

3.2.4.6 Förbättringsförslag
Om de kemiska produkterna (aceton, målarfärg mm) tilldelas ett gemensamt
utrymme, förslagsvis i ett lämpligt förråd (garaget?), kan riskerna minimeras vid
hantering och användning.

3.2.5. Resurssnålhet
Familjen har inte funderat över miljö- och resursfrågor, mer än att de vill ha ren
inomhusmiljö.

3.2.5.1 Värmeanvändningen i fastigheten
Familjen följer noga upp värmekostnaderna i fastigheten genom att kontrollera att
räkningarna inte ”skenar iväg”.  Värmeväxlaren i taket bidrar till att minska
värmeförbrukningen i fastigheten. Värmeförbrukningen i fastigheten är beräknad med
hjälp av Gullfibers beräkningsprogram [44]. Beräkningen visade ett underskott på –
0,135 W/m2 oC. Då har inte husets uppvärmningssystem tagits i beaktande utan endast
de ingående materialens sammanvägda värmebuffrande förmåga. Vid en mer
ingående beräkning torde värdet bli högre.

Den passiva solvärmen utnyttjas under vinterhalvåret genom att fönstren som vetter
mot syd är stora och kan släppa in mycket solljus. Planlösningen bidrar till att
solljuset kan cirkulera runt  till andra delar av huset. Familjen har inte haft några
funderingar på hur man kan använda solljus som uppvärmningsenergi i fastigheten.
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3.2.5.2 Elanvändningen
Husägarna har energisnåla vitvaror även om de inte funderade på energisnåla varor
vid inköpstillfället.

3.2.5.3 Kretsloppsanpassad avfallshantering
Familjen har kommunal sophämtning och sorterar enligt anvisningar. De komposterar
själva. Familjens kompost bidrar till jordförbättring på den egna tomten.

3.2.5.4 Vatten
Avloppet går till en trekammarbrunn med en infiltrationsanläggning. Familjen hade i
begynnelseskedet funderingar på att gräva en brunn men var rädda för att
gödningsmedlet från närliggande bondgård skulle förstöra vattnet därför valde de
ansluta sig till kommunalt vattendistributionsnät. De tar inte hand om något
regnvatten. I huset finns inga snålspolande toaletter.

3.2.5.5 Materialanvändning
Den kompakta konstruktionen på huset samt de ”rena” materialen bäddar för
återanvändning av så gott som all byggnadsmaterial. Transportresurserna har varit
höga  p g a att timret kommit med långtradare från Finland men med tanke på husets
livslängd samt att materialet går att återanvända bäddar för att det är resurssnålt.

3.2.5.6 Förbättringsförslag
• Fastigheten har ett ypperligt läge för solfångare på en taksektion. Jag föreslår åt

tre olika riktningar, sydost, syd samt sydväst. När solen förflyttat sig ifrån den ena
solfångaren kan nästa tas i bruk. Det krävs vidare undersökning från familjens sida
för att se om detta är ekonomiskt möjligt.

• Att ta hand om regnvattnet för bevattning är en bra åtgärd för att spara på resurser.
• Uterum mot söder förlänger sommarhalvåret samtidigt som det vid speciellt

myggrika somrar ändå ger en möjlighet att vistas ”utomhus”.
De värden som fåtts vid själva värmeberäkningen är alla negativa och ger inte ett
tillfredsställande värde på husets faktiska U-värde. Tabell 3.2.5.1 visar alltså endast på
hur mycket familjen hypotetiskt skulle spara på att glasa in.

Hus B Uterum
Um värde 0,38
Um, krav 0,245
Skillnad -0,135
Um värde 10 grader 0,306 1,206
Um, krav 10 grader 0,234 0,277
Skillnad (10 grader) -0,072 -0,929
Um värde 16 grader 0,297 2,096
Um,krav 16 grader 0,234 0,277
Skillnad (16 grader) -0,063 -1,819
Tabell 3.2.5.1

Um står för ett medelvärde på huskonstruktionens värmegenomgångskoefficient.
Um,krav är ett framräknat värde på ett referenshus som boverket har insatt i
beräkningsprogrammet. Tabellens värden är beräknade på olika uterumstemperaturer,
10oC samt 16oC. Skillnaden visar på vad familjen kan tjäna. Den temperatur som
råder utanför själva byggnaden är konstant beräknad till 2oC. U- värdet, förklarades i
avsnitt 2.4.2, gäller ”egentligen” endast homogena material.
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Isolerförmågan beror även på värmetröghet, fuktbuffring och lufttäthet. Lätta väggar
är känsligare för köldbryggor och har en sämre värmebuffrande förmåga [50]. Att
räkna en konstruktion med avseende på endast U-värden är alltså inte tillfredställande.
I bilaga 3 finns ett utdrag ur värmeberäkningsprogrammet som använts vid
beräkningen samt en korrigering gjord på faktisk medeltemperatur som råder på orten.
Hur huset skulle kunna se ut med ovanstående förbättringsförslag är visualiserade i
bild 3.2.10 nedan.

Bild. 3.2.10. Inglasat uterum samt solfångare på taket i tre olika riktningar.

3.6. Ekonomi
Familjen har inte några större funderingar då det gäller ekonomi kontra ekologi utan
mest gjort det som varit ekonomiskt fördelaktigt i alla avseenden. Familjen är
medvetna om de ekonomiska vinster som de kan göra med hänsyn till
värmeeffektivitet och elanvändning.

3.2.6.1 Vad kan då familjen gör för att gagna ekonomin och samtidigt bli mer
kretsloppsanpassade i sitt boende?
• Finns det möjlighet för en jordkällare i närheten av grönsakslandet kan familjen

minska sina matkostnader samtidigt som de får en effektivare användning av sin
tomt.

• Kan familjen använda regnvatten för bevattning, minskas främst kostnader för
pumpning samt kommunala vattenresurser.

• Om familjen kan samåka eller använda kommunala fortskaffningsmedel sparas på
både på resurser och resekostnader.

• Inglasat uterum för att få ett extra värmeskyddande skal reducerar
uppvärmningskostnaderna samtidigt som det förlänger sommarhalvåret.

• Solfångare på taket kan ge ekonomiska fördelar i framtiden om solen ersätter
annan ändlig värmekälla som används i dag (el).
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3.3. Hus C
Huset levererades på hösten och paret flyttade in i huset i november 1997. De har inte
använt sig av någon ursprungsmall utan har planerat huset själva (egen modell). Den
uppvärmda golvyta är 117m2. Väggarna består av grov lamellstock (LH180) i massiv
konstruktion. Huset är monterat av en monteringsgrupp som Honka rekommenderat.

Ritning 3.3.1 Grundritning, bottenvåningen

Huset består av två våningar. På bottenvåningen, ritning 3.3.1, finns kök, vardagsrum,
bibliotek, bad och bastu, hall, tvättstuga samt ett klädförråd. På övervåningen, ritning
3.3.2, nedan, finns ett allrum, wc, klädförråd samt ett sovrum.

Bild. 3.3.2. Grundritning, övervåning

Ritningarna 3.3.1 och 3.3.2 samt fasadvyn 3.3.3 och fotot 3.3.4 visar utförligare hur
huset ser ut.
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Bild 3.3.3. Fasadvy från nordöst

Bild 3.3.4. Foto tagen från öst.

3.3.1.Yttre miljö
Villan ligger strax nordväst om Västerås, i ett nyplanerat villaområde.
Vegetationsregionen kallas för södra barrskogsregionen. Inom regionen dominerar
gran- och tallskog. På framför allt bördigare mark finns eller har  i sen tid funnits
talrika bestånd med bok, ek, ask och alm, vildväxande bok förekommer endast inom
regionens södra och sydvästra del [38]. Den årliga solinstrålningen ligger på ca 1000
kWh/m2[23]. Det specifika värmebehovet för byggnaden beror på av att huset ligger
mellan  klimatzon B och C [bilaga 4].

3.3.1.1 Tomt
Tomtytan är 830 m2. Tomten ligger inom stadsbebyggt område. Den är mestadels plan
med en liten lutning åt öst. Jorden består av lera. Familjen har grannar på sin norra
och södra sida samt villagata i öster.Det framkom vid besöket att familjen hade
kanske placerat huset lite annorlunda om de hade tänkt på grannarna vid
planeringsskedet. Paret planerar att plantera skyddande vegetation så att de får det
”lummigare” samt minskar insynen. Mot öster finns en klimatskyddande skärm
bestående av en kulle/berg med hög fin vegetation. Den kan ge mycket skugga på
eftermiddagar på tomtens nordvästra sida.
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3.3.1.2 Förbättringsförslag
Klimatförbättringar:
1. Tomten kan göras ”lummig och skön” genom plantering av lövträd och buskar vid

tomtgräns. Gärna lövträd mot söder för att öka solinstrålningen på vintern och
minska densamma på sommaren.

2. Mot norr (samt öst) och vid garaget kan lägre barrliknande buskväxter planteras.
3. Den höga skogen i väster sätter stopp för ett effektivt grönsaksland i sydväst

eftersom den kan ge oönskad skugga på eftermiddagarna. Ett förslag är att
familjen skall försöka plantera äppel- plommonträd tillsammans med bärbuskar
där istället.

4. Om paret tycker om att pyssla med ett grönsaksland föreslår jag dem att fösöka
anlägga en vid sydöst på tomten. Komposten kan gömmas ibland lågvuxna buskar
alldeles vid tomtgränsen.

5. Där kan även ett eventuellt litet växthus byggas.
6. Om paret endast vill kompostera för att minimera avfallshanteringen är det

lämpligt att försöka använda den skuggiga sidan av tomten till detta ändamål.
På ritning 3.3.5, nedan, har förbättringsförslagen visualiserats i en principskiss.

Ritning 3.3.5. Principskiss över förbättringsförslag
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3.3.2. Byggnadsmaterial
• Bottenplatta av betong, 100mm samt

Värmeisolering, 100mm. Grunden är
pålad p g a att hela huset står på en
gammal sjöbotten.

• Ytterväggar av planhyvlat massivt
timmer 180mm.

• Mellanbjälklag med 100mm
mineralull

• Trägolv samt innertak av trä, klinker i
badrum.

• Yttertak, takstolar, mineralull
350mm.

• Tegeltak.
Paret har själva gjort grunden samt invändigt
byggnadsarbete. Eldstaden av täljsten i
vardagsrum är köpt av ett finskt företag. Det
finns en del plast i huset främst i form av
arbetsbänkar i köket.

Bild.3.3.6 Spis samt inre takmaterial, bilden tagen från vardagsrum.

3.3.3 Inre miljö
Byggnaden består till största delen av trämaterial.
Klinker finns i badutrymmen och tvättstuga samt
parkett (Lönn) i kök. Paret valde ett Honkahus för att
de tyckte om byggnadsmaterialen, de ville ha ett
”eget” hus och för att de kunde förverkliga en ”egen”
planlösning. De har en magnifik utsikt från
övervåningen ner till vardagsrum samt ut genom
fönstret, se bild 3.3.7.

3.3.3.1 Upplevt inomhusklimat
Paret tycker om doften av trä. De anser sig även ha
fin akustik i huset och att de har en väldigt fin
innermiljö p g a allt trä. Fönstren i badrummet (BV)
är paret ur estetisk synvinkel väldigt förtjusta i.
Vidare anser de att alla spröjsade fönster har en
mycket bra konstruktion.

Bild.3.3.7 Bild tagen från övervåning.

3.3.3.2 Uppvärmningssystem
Huset har golvvärme på bottenvåningen som är inkopplat till det kommunala
fjärrvärmenätet. I övervåningen finns el-radiatorer förutom på toaletten där golvvärme
finns. Paret har en öppen spis i BV som de använder som mysfaktor, (”grilla korv” -
faktor!). Den öppna planlösningen ger ett behagligt inomhusklimat i hela byggnaden.
Paret ångrar lite att de inte satte in klinkergolv i hela bottenvåningen eftersom det
hade då känt av golvvärmen bättre än vid trägolvet de har nu. Familjen kan idag inte
tillgodose eventuell gratisvärme så som solinstrålning skulle kunna ge eftersom det
endast finns ett litet fönster på husets södersida.
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3.3.3.3. Konstruktion
Huskonstruktionen är relativt enkel. Det är lättskött, ingen tapetsering, inga större
målningsarbeten. Räckets fastsättning i övervåningen, se bild 3.3.2 (sid. 82) samt
3.3.7 föregående sida, var vid byggnation dåligt förankrad och upplevdes som
rangligt. Familjen har åtgärdat problemet. Helhetsintrycket inomhus är positivt.

3.3.3.4 Fukt
Troligen finns det inga som helst framtida problem med fukt i konstruktionen då huset
står på en betonggrund, (platta på mark). Det finns en naturligt svag lutning på tomten
vilket gör att vatten inte samlas i några större mängder.

3.3.3.5. Förbättringsförslag
Finns det möjlighet för ägarna att använda en värmeväxlare där uppåtstigande
varmluft kan återbrukas med hjälp av insug i taket. Detta skulle minska
värmekostnaderna för byggnaden samtidigt som det skulle öka luftcirkulationen
inomhus.

3.3.4 Eventuella föroreningar
Vid besöket fanns insektsmedel, aceton, växtnäring mm på olika ställen inne i villan.
Vidare i huset finns vattenlösliga målarfärger och lacknafta (i garaget).

3.3.4.1 Gaser
En gas som används som bindemedel och lim i timmer samt plastprodukter är
formaldehyd. Denna kan förekomma i fastigheten, men eftersom paret till stor del har
massivt timmer och trä- samt klinkergolv är halterna i så fall är försumbara. De mjuka
plasterna i huset såsom de som används till matförvaring (PVC), polyetenskum i
möbler mm. är skadliga men finns troligen inte i någon större utsträckning [3].
Hårdplast förekommer i köket (bänk). Troligen förekommer inte några giftiga gaser
inomhus.

3.3.4.2 Partiklar
Det finns en liten risk att partiklar letar sig in i huset från omgivande stadstrafik.
Dammpartiklar finns i alla hus och deras hus genererar troligen inte mer än vad som
är vanligt vid boende, varken damm eller mögelpariklar.

3.3.4.2 Radioaktivitet
Att markradon skulle ta sig in i huset är föga troligt. Tomten ligger i ett planerat
kommunalt villaområde och antas vara kontrollerat ur radonsynpunkt. Radioaktivitet
kan dock läcka ur en dåligt isolerad mikrovågsugn och skulle då kunna vara den enda
källan till oro för paret.

3.3.4.3 Buller
Vid besöket framkom inget som tyder på att paret störs av oljud, i byggnaden eller
utifrån.

3.3.4.4 Förbättringsförslag
Vid besöket läkte fjärrvärmereglaget men har nu åtgärdats. Detta hade kunnat
medföra vattenskada med mögelpåväxt i bottenkonstruktionen. Rekommenderbart är
att försöka minimera antalet platser där farliga kemikalier förvaras för att minska
olycksrisken vid hantering. Kan frostfritt ställe i garaget vara en bra plats?
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3.3.5 Resurssnålhet
Paret anser att de lever miljövänligt genom att de har katalysator på bilen, åker
kommunalt, köper ekologisk mat ibland och för att de försöker spara energi. De följer
med i media om ämnet. De har inte haft några vidare funderingar på resursnålhet då
de köpte eller planerade huset.

3.3.5.1.Värmeanvändningen i fastigheten
Värmeförbrukningen i huset är beräknat med hjälp av Gullfibers beräkningsprogram
[44]. Beräkningen visade ett underskott på – 0,08 W/m2 oC. Då har inte husets
uppvärmningssystem tagits i beaktande utan endast de ingående materialens
sammanvägda värmebuffrande förmåga. Vid mera ingående beräkning torde värdet
bli högre. Den passiva solvärmen utnyttjas överhuvud taget inte eftersom husets
största fönster vetter mot öst. Huset har endast ett litet fönster i övervåningen mot
söder.

3.3.5.2 Elanvändningen
I villan finns enbart energisnåla vitvaror och ägarna är medvetna om de ekonomiska
fördelar det innebär. De är även medvetna om resursförbrukningen då det gäller
elenergi.

3.3.5.3.Kretsloppsanpassad avfallshantering
I dagsläget komposteras inte matavfall, men de är inte helt främmande för att göra det
i framtiden. Paret källsorterar enligt den kommunala planen för övrigt.

3.3.5.4 Vatten
Huset är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. De har snålspolande
toalett. Eftersom ägarna är medvetna om kostnaderna för vatten samt avlopp försöker
de spara. De ser de ekonomiska fördelarna som kan göras med att minimera
vattenanvändningen. Inget regnvatten omhändertogs för bevattning mm.

3.3.5.5 Materialanvändningen
Den kompakta konstruktionen på huset samt de ”rena” materialen bäddar för
återanvändning av så gott som all byggnadsmaterial. Transportkostnaderna har varit
höga p g a att timret kommit med långtradare från Finland men med tanke på husets
livslängd samt att materialet går att återanvända och återvinna bäddar för att det är
resurssnålt.

3.3.5.6 Förbättringsförslag
• Solfångare på väggens södra sida inkopplat till en ackumulatortank kan tillföra

huset värmeenergi. Det kan vara ekonomiskt lönsamt och borde undersökas
vidare.

• Inglasat uterum i sydöst, samt på den redan befintliga uteplatsen vid andra änden
på samma sida. Detta kan förlänga sommarhalvåret samtidigt som det kan ge
värmetillskott och i förlängningen lägre uppvärmningskostnader, se bild 3.3.5.1.

De värden som fåtts vid själva värmeberäkningen är alla negativa och ger inte ett
tillfredsställande värde på husets faktiska U-värde. Tabell 3.3.1, på nästa sida, visar
hur mycket paret hypotetiskt skulle kunna spara på att glasa in.
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Hus C Uterum
Um värde 0,329
Um, krav 0,249
Skillnad -0,08
Um värde 10 grader 0,307 1,542
Um, krav 10 grader 0,249 0,24
Skillnad (10 grader) -0,058 -1,302
Um värde 16 grader 0,287 2,698
Um,krav 16 grader 0,249 0,24
Skillnad (16 grader) -0,038 -2,458
Tabell 3.3.5.1

Um står för ett medelvärde på huskonstruktionens värmegenomgångskoefficient.
Um,krav är ett framräknat värde på ett referenshus som boverket har satt in i
beräkningsprogrammet. Tabellens värden är beräknade på olika uterumstemperaturer,
10oC samt 16oC. Skillnaden visar på vad paret tjänar vid olika uterumstemperaturer.
Den temperatur som råder utanför själva byggnaden är konstant beräknad till 2oC.
U- värdet, förklarades i avsnitt 2.4.2, gäller ”egentligen” endast homogena material.
Isolerförmågan beror även på värmetröghet, fuktbuffring och lufttäthet. Lätta väggar
är känsligare för köldbryggor och har en sämre värmebuffrande förmåga [50]. Att
räkna en konstruktion med avseende på endast U-värden är alltså inte tillfredställande.
I bilaga 3 finns ett utdrag ur värmeberäkningsprogrammet som använts vid
beräkningen samt en korrigering gjord på faktisk medeltemperatur som råder på orten.

Bild 3.3.8, nedan, visar hur huset i sådana fall skulle kunna se ut.

Bild. 3.3.8. Solpaneler vid södra väggen samt inglasade uterum på fasadens östsida.
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3.3.6. Ekonomi
Paret har inte några större funderingar då det gäller ekonomi kontra ekologi utan mest
gjort det som varit ekonomiskt fördelaktigt. De ekonomiska vinster som kan göras
med hänsyn tagen på värmeeffektivitet, elanvändning mm är något som de håller reda
på. De försöker spara på huskostnader i alla avseenden.

3.3.6.1 Vad kan då paret göra för att gagna ekonomin och samtidigt bli mer
kretsloppsanpassade i sitt boende?
• Finns det möjlighet för ett grönsaks- eller potatisland, kan familjen minska sina

matkostnader och samtidigt få en effektivare användning av sin tomt. Jordkällare
för matförvaring på den skuggiga sidan av tomten?

• Kan familjen använda regnvatten för bevattning, minskas vattenförbrukningen på
kommunalt vatten och detta kommer att visa sig på vattenräkningen i framtiden.

• Om paret kan samåka eller använda kommunala fortskaffningsmedel sparas på
både resurser och kostnader för resor.

• Fortsätta att vara medvetna om resursanvändning kan ge ekonomiska fördelar.
• Inglasat uterum för att få ett extra värmeskydd reducerar uppvärmningskostnader

samtidigt som det förlänger sommarhalvåret.
• Solpaneler på den södra väggen kan ge ekonomiska fördelar.
• Värmeväxlare med luftintag i taket kan på ett effektivt sätt minska

uppvärmningskostnaderna.
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3.4. HUS D
Huset levererades vintern 97/98 och ägarna flyttade in i mars 1998. Fastigheten består
av en tvåfamiljsvilla samt garage. Bostadshuset består av två lägenheter i två plan. De
boende har inte använt sig av företaget Honkas husmallar utan planerat en egen
modell. Modellen har de döpt till EWA. Väggarna består av 88 mm lamellstock med
invändig isolering. Huset är monterat av lokala byggnadsarbetare som ägarna anlitade.
Paret bor i husets ena lägenhet medan de hyr ut den andra. Uppvärmd total golvyta är
241,5 m2 ( en lägenhetsyta ca 120 m2).

Ritning 3.4.1 Grundritning, bottenplan

På bottenvåningen finns kök, entré, vardagsrum, tvätt samt bad, ritning 3.4.1. I
övervåningen finns två sovrum, wc samt allrum, ritning 3.4.2.

Ritning 3.4.2 Grundritning, övervåning.

Ritningarna 3.4.1 och 3.4.2 samt fasadvyerna 3.4.3 och 3.4.4 samt fotot 3.4.5 visar
utförligare hur huset ser ut.
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Bild.3.4.3.  Fasadvy  från nordväst Bild 3.4.4. Fasadvy från sydöst

Bild. 3.4.5. Bild tagen från väst

3.4. 1 Yttre miljö
Fastigheten ligger sydväst från Göteborg, i utkanten av stadsplanerat område i Onsala.
Vegetationsregionen ligger precis i gränsen mellan södra barrskogsregionen södra
lövskogsregionen. Inom regionen finns gran- och tallskog där de planterats på gamla
ljunghedar. Lövskog finns i rikliga mängder. Bok och ekbestånd förekommer endast
inom regionens södra och sydvästra del [38]. Den årliga solinstrålningen ligger på ca
1000 kWh/m2[23]. Det specifika värmebehovet för byggnaden påverkas av att huset
ligger mellan klimatzonerna B och A. [bilaga 4].

3.4.1.1 Tomt
Tomten är på ca 1200m2. Ägarna har mindre än 500m till öppet vatten och huset  är
beläget inom stadsbebyggelse. Tomten är mestadels stenig men plan. Sydsidan är
relativt blåsig och det beror på att de inte finns något skydd förutom några enstaka
träd som är emellan tomten och åkern. Det är nära till grannen och hans/hennes
fastighet på nordsidan och det ger ett naturligt klimatskydd för fastigheten på just
nordsidan.
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På fastighetens norra del ligger den högsta punkten på tomten. Detta innebär att den
nordligaste ingången till lägenhet nr 2 kan vara utsatt för en kalluftsficka där luften
inte ventileras bort. Jord och lermaterial hade stänkt upp på sidan (norrväggen) och
borde åtgärdas så att det inte förstör väggen (vid ingången till ena lägenhetsdelen).
Vidare borde gången runt hörnet vara lite bredare för att t ex barnvagnar, skottkärra
eller dylikt enkelt skall kunna komma förbi och detta skulle samtidigt minska
problemet med stänket upp på väggen. Det finns risk för att paret kommer att få en
varm veranda då solen kommer att skina in på den under sommarhalvåret. Det finns
lite högbevuxen lövvegetation på tomten mot söder men troligen för långt bort för att
ge svalkande skugga.

3.4.1.2 Förbättringsförslag
Klimatförbättringar:
1. Vid den sydvästra delen av tomtgränsen kan lägre buskvegetation planteras för att

minska insyn samt för att klimatförbättra ur vindsynpunkt.
2. Bakom garaget i sydlig riktning på tomten kan paret plantera fruktträd samt

bärbuskar. Dessa kommer at ha flera olika funktioner dels klimatförbättring
(vindskydd) dels ger det ett mattillskott av frukter samt bär på hösten.

3. En egen kompost i samband med bärbuskarnas placering .
4. Odlingsmöjligheterna på tomten ser goda ut och kan anläggas i tomtens sydliga

hörn.
5. I kombination med odlingsområdet kan även ett växthus bidra till att minska

parets matkostnader.
6. Finns möjlighet för en jordkällare eller liknande i samband med garaget? Detta

skulle minimera kostnaderna för matförvaring inomhus samtidigt som det ger
möjlighet att odla i större skala.

7. För att inte grannen skall få en helt skuggig tomt rekommenderar jag paret
plantera en häck, av barrväxter, som inte växer sig allt för hög. Denna häck
kommer att i framtiden ge en litet skydd mot kalla vindar även på nordsidan samt
”regnvattensstänk” på norra väggen.

Dessa förslag är visualiserade i principskiss 3.4.6 på nästa sida.
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Ritning 3.4.6 Principskiss över förbättringsförslag
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3.4.2. Byggnadsmaterial
• Huset har en

bottenplatta av
betong, 80mm samt
värmeisolering
150mm.

• Ytterväggar består av
planhyvlat
lamelltimmer 88mm
och är tilläggs-
isolerade med
125mm (+stomme
med glidjärn)

• Mellanbjälklag med
150mm mineralull

• Trägolv inomhus
samt innertak av trä,
klinkergolv i badrum
och kök.

• Yttertak, takstolar,
mineralull 250mm.

• Plåttak
Bild. 3.4.7. Bild tagen från övervåning

De valde ett Honkahus för att de tycker om byggnadsmaterialet och dess konstruktion
samt att de ville ha ett personligt hus.

3.4.3. Inre miljö
Väggen mellan
lägenheterna i mitten
av huset är av tegel.
Deras planlösning
stämmer inte överens
med den ursprungliga
ritningen utan de har
valt att öppna upp
mellan kök och
vardagsrum (enligt
ritningen, bild 3.4.1
som finns redovisad
på sid 90). Det finns
en del plast i
interiören, främst i
köket, bild 3.4.8.

Bild. 3.4.8. Bild av köket i lägenhet 2.
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3.4.3.1 Upplevt inomhusklimat
Takfönsterna var till belåtenhet, men paret tycker att
sidomaterialen till fönstren var snålt tilltagna.
Takfönstren släpper in ljus det är bra, men de hade
kunnat släppa in mer ljus om sidorna hade varit mer
vinklade in mot rummet (se bild 3.4.9 till höger).
Fönstret i vardagsrummet (övervåningen) som går från
tak och fortsätter på vägg hade gärna fått vara djupare.
Familjen upplever att de inte kan se ut över nejden som
negativt (se bild 3.4.7, föregående sida). Paret är
hemskt förtjusta i de vackra furugolven. Ägarna är
mycket nöjda med sitt hus och tycker bra om
inomhusmiljön. De uppskattar att de själva kunde
planera sitt hus samt att de hade möjlighet till ett eget
arbetslag då de uppförde huset.

Bild. 3.4.9 Invändig bild på
takfönster i sovrum

3.4.3.2 Uppvärmningssystem
Huset har luftburen golvvärme samt oljeelement på övervåningen (el). Ägarna tycker
att de har behaglig värme inomhus. Detta beror till stor del till den öppna
planlösningen i bottenvåningen som tillåter varmluften att stiga uppåt till
övervåningen via trappen. De har en öppen spis i bottenvåningen som de använder
enbart som mysfaktor. Då den öppna spisen används bäddar även den för att varmluft
sprids i lägenheten. Paret har hittills inte behövt använda elementen i övervåningen
överhuvudtaget.

3.4.3.3 Konstruktion
Huskonstruktionen är relativt enkel med timmer samt tilläggsisolering i väggar. Tak
samt grund är vanliga konstruktioner som används vida i Sverige. De har haft en del
problem med kallras i en del hörn av huset. Troligen beror detta på att ytterväggen går
rätt in i huset utan att ha blivit isolerad. Tegelväggen i mitten på huset har upplevts
som dåligt ljudisolerad. Detta är åtgärdat nu. Vid besöket diskuterades om trappan och
dess läge kunde ändras eller göras på ett annat sätt så att rumsarean ökade. Vi tittade
på om trappan kunde vinklas över bastun och tvättstugan men vi kom fram till att den
stod bäst så som den stod. Insektsnätet hindrar inte getingar och andra insekter från att
bygga bo i takets luftisoleringsskikt. Detta kan medföra ganska stora problem i
framtiden.

I bild 3.4.10, nästa sida, har visas var i huset de har kallras samt tegelväggen.
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Bild.3.4.10. Konstruktionsfel, kalluftsras vid inringade cirklar, åtgärdad ljudisolering
vid tegelvägg är utmärkt med en ellips.

3.4.3.4 Fukt
Den norra sidan av fastigheten har något bristfällig dränering. Denna uppfattning
grundas på besöktillfället då det var regnigt/blåsigt väder och att vid det tillfället
noterades att vatten hade stänkt upp på väggen. I kapitlet  3.4.1.2 (Yttre miljö) har
getts ett förslag på skyddande vegetation. För övrigt finns inga som helst indikationer
på framtida problem med fukt i konstruktionen då huset står på en betonggrund,
(platta på mark). Byggnaden har ej heller någon källare som behöver dräneras. Det
finns en naturligt svag lutning på tomten som gör att vatten inte samlas i några större
mängder.

3.4.3.5 Förbättringsförslag
Om ägarna har möjlighet att isolera in lamelltimret vid hörnen där kallras finns, se
bild 3.4.10, försvinner kallraset. Jag håller med ägarna att takfönstret i övervåningen
är för högt för att ge en tillfredställande estetik, se bild 3.4.7. Förslag om att paret
skall undersöka om de kan installera ett liknande fönster nedanför det redan befintliga
för att få in ljuset, till allrummet, utifrån samtidigt som de själva får en bättre
”utblick” har gjorts (se bild 3.4.2 samt 3.4.13).

3.4.4 Eventuella föroreningar
Paret har inte så där jättemycket funderat på miljöfrågor mer än att de tycker om när
det känns ”naturligt” i sitt boende. De köper ibland miljömärkta kemikalier, men går
mestadels på varornas kostnad. Paret var inte medveten om de kemtekniska
aspekterna i fastigheten. De hade ganska mycket kemikalier i form av målarfärg,
lacknafta, olika tvättmedel (tensider), växtnäring mm. Familjen anser att de lever
miljövänligt eftersom de har katalysator på bilen och för att de försöker spara energi.
De följer med i ”eko-debatten” via media.
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3.4.4.1 Gaser
En gas som används som bindemedel och lim i timmer samt plastprodukter är
formaldehyd. Denna kan förekomma i fastigheten, men eftersom paret till stor del har
tilläggsisolerat timret invändigt, använt klinker samt trägolv är halterna i så fall
försumbara. De mjuka plasterna i huset så som de som används till matförvaring
(PVC), polyetenskum i möbler (kan orsaka bronkit) mm är de värsta eftersom de kan
skada de inneboendes hälsa allvarligt. Hårdplast förekommer i köket (bänk). Troligen
förekommer inte några giftiga gaser inomhus.

3.4.4.2 Partiklar
Det finns en liten risk att partiklar letar sig in i huset. Dammpartiklar finns i alla hus
och deras hus genererar troligen inte mer än vad som är vanligt vid boende, varken
damm eller mögelpariklar.

3.4.4.3 Radioaktivitet
det finns ingenting som indikerar på att det skulle kunna förekomma radioaktiv
gas/strålning i fastigheten. Radioaktivitet kan inte komma via vattnet eftersom de är
kopplade till det kommunala vattendistributionsnätet. Det faktum att de köpt tomten
från kommunen indikerar på att inget markradon förekommer. Radioaktivitet kan
dock läcka ur en dåligt isolerad mikrovågsugn och skulle då kunna vara den enda
källan till oro för paret.

3.4.4.4 Buller
Vid besöket hördes ljud från motorvägen 2-3 km bort. Det framkom dock inget som
tyder på att paret störs av oljud, i byggnaden eller utifrån.

3.4.4.5 Förbättringsförslag
Vid besöket påpekades att hålla koll på var i fastigheten de förvarar kemikalierna så
att de inte är utspridda i hela byggnaden. Lämpligt ställe för färg och bensin borde
vara i garaget. Tvättmedel och d i v andra hushållskemikalier (gäller även nagellack
och nagellacksbortagningsmedel) väl placerad i ett skåp  t ex i tvättstugan.

3.4.5 Resurssnålhet
3.4.5.1 Värmeanvändningen i fastigheten
Värmeförbrukningen i fastigheten är beräknad med hjälp av Gullfibers
beräkningsprogram [44]. Beräkningen visade ett underskott på – 0,024 W/m2 oC. Då
har inte husets uppvärmningssystem tagits i beaktande utan endast de ingående
materialens sammanvägda värmebuffrande förmåga. Vid en mer ingående beräkning
torde värdet bli högre. Huset har fönster med isolerglas. Den passiva solvärmen
utnyttjas under vinterhalvåret genom att fönstren som vetter mot syd är stora i
bottenvåningen och kan släppa in mycket solljus. Planlösningen bidrar till att solljuset
kan cirkulera runt  till andra delar av huset. Övervåningens fönster i allrummet är för
små för att huset skall kunna utnyttja den passiva solvärmen effektivt. Ägarna har inte
haft några vidare funderingar på hur man kan använda solljus som
uppvärmningsenergi i fastigheten.

3.4.5.2 Elanvändningen
I villan finns enbart energisnåla vitvaror och paret är medvetna om de ekonomiska
fördelar det innebär. De är även medvetna om resursförbrukningen då det gäller
elenergi.
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3.4.5.3 Kretsloppsanpassad avfallshantering
Källsortering håller på att införas i kommunen. De väntar på att källsorteringen skall
införas så att de på ett enkelt sätt skall kunna börja sortera. I dagsläget komposteras
inte matavfall, men de är inte helt främmande för att göra det i framtiden. Paret
sorterar Returpapper, glas, metall, grovsopor och vanligt brännbart (hushållsavfall).

3.4.5.4 Vatten
Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. De har
snålspolande toalett. Eftersom ägarna är medvetna om kostnaderna för vatten samt
avlopp gör det automatiskt att de försöker spara på resurser. De ser de ekonomiska
fördelarna som kan göras med att minimera användningen. Regnvatten omhändertas
inte för bevattning mm.

3.4.5.5 Materialanvändningen
Det blir relativt lätt att återanvända byggnadsmaterialet p g a att de är skilda ifrån
varann i konstruktionen. Transportkostnaderna har varit höga p g a att timret kommit
med långtradare från Finland men med tanke på husets livslängd samt att materialet
går att återanvända bäddar för att det är resurssnålt.

3.4.5.6 Förbättringsförslag
• På husets sydliga sida finns ett bra tak för solfångare, se bild 3.4.13. Dessa skulle

kunna kopplas till de oljefyllda elementen i övervåningen eller på annat sätt
användas för att få ner värmeförbrukningen i fastigheten.

• Terrassen kan enkelt glasas in och förlänga sommaren för de inneboende. Att ha
inglasat bidrar även till att få ner uppvärmningskostnaderna.

• Finns det möjlighet att sätta en liten fläkt på den öppna spisen så att varmluft
bättre cirkulerar i huset då den används? Ännu ett sätt att hålla nere
uppvärmningskostnader i fastigheten.

Tabell 3.4.1 ger en hypotetisk indikation hur U-värdet skulle förändras vid en
eventuell inglasning av verandor.

Hus D Uterum
Um värde 0,264
Um, krav 0,24
Skillnad -0,024
Um värde 10 grader 0,257 1,203
Um, krav 10 grader 0,24 0,24
Skillnad (10 grader) -0,017 -0,963
Um värde 16 grader 0,248 2,104
Um,krav 16 grader 0,24 0,24
Skillnad (16 grader) -0,008 -1,864
Tabell 3.4.5.1

Um står för ett medelvärde på huskonstruktionens värmegenomgångskoefficient.
Um,krav är ett framräknat värde på ett referenshus som boverket har satt in i
beräkningsprogrammet. Tabellens värden är beräknade på olika uterumstemperaturer,
10oC samt 16oC. Skillnaden visar på vad familjen tjänar vid olika
uterumstemperaturer. Den temperatur som råder utanför själva byggnaden är konstant
beräknad till 2oC. U- värdet, förklarades i avsnitt 2.4.2, gäller ”egentligen” endast
homogena material. Isolerförmågan beror även på värmetröghet, fuktbuffring och
lufttäthet.
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Lätta väggar är känsligare för köldbryggor och har en sämre värmebuffrande förmåga
[50]. Att räkna en konstruktion med avseende på endast U-värden är alltså inte
tillfredställande. I bilaga 3 finns ett utdrag ur värmeberäkningsprogrammet som
använts vid beräkningen samt en korrigering gjord på faktisk medeltemperatur som
råder på orten.

Märk att i bilden 3.4.11, nedan, även visas förbättringsförslag angående fönster i
övervåning (från kapitel 3.4.3.5, Inre miljö).

Bild.3.4.11. Solpaneler på taksektionen i mitten samt inglasade terrasser.

3.4.6 Ekonomi
Paret har inte haft några större funderingar då det gäller ekonomi kontra ekologi utan
mest gjort det som varit ekonomiskt fördelaktigt. De ekonomiska vinster man kan
göra med hänsyn tagen på värmeeffektivitet, elanvändning mm är något som de håller
reda på. De försöker minska på boendekostnader i alla avseenden.

3.4.6.1 Vad kan då paret göra för att gagna ekonomin och samtidigt bli mer
kretsloppsanpassade i sitt boende?
• Finns det möjlighet för ett grönsaks- eller potatisland, kan paret minska sina

matkostnader samtidigt som de får en effektivare användning av sin tomt.
Jordkällare för matförvaring på den skuggiga sidan av tomten (nära garaget)?

• Kan paret använda regnvatten som bevattning, minskas vattenresurser och detta
kommer att visa sig på den kommunala vattenräkningen.

• Om paret kan samåka eller använda kommunala fortskaffningsmedel sparas på
både på resurser och transportkostnader.

• Fortsätta att vara medvetna om resursanvändningen i det dagliga livet kan ge
ekonomiska fördelar.

• Inglasat uterum för att få ett extra värmeskyddande skal reducerar
uppvärmningskostnader samtidigt som det förlänger sommarhalvåret.

• Solfångare på taket kan ge ekonomiska fördelar.
• Värmefläkt vid den öppna spisen kan på ett effektivt sätt minska

uppvärmningskostnader.
• Installera fönster på väggen (allrummet) på övervåningen för att få in mer solljus

ökar den passiva solinstrålningen och därmed uppvärmningskostnader.
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3.5. HUS E
Ytterväggarna består till stor del av timmer, 113 mm, och på insidan isolering med
timmerpanel. Boytan:62,5m2. Huset är byggt sommaren 1996. Huset har använts som
fritidsbostad, men paret har i vår (1999) bosatt sig där permanent. Monteringen
sköttes av paret själv.

Ritning 3.5.1 Grundritning, planlösning

Bild. 3.5.2 Fasadvy från väst Bild. 3.5.3 Fasadvy från syd

Ritningen 3.5.1. fasadvyerna 3.5.2 och 3.5.3 samt fotot 3.5.4 visar utförligare hur
huset ser ut.
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Bild .3.5.4 Bild tagen från väst

3.5.1 Yttre miljö
Fastigheten ligger i ett litet samhälle, Råenå, strax norr om Luleå i norrbotten.
Vegetationsregionen kallas Norra barrskogsregionen. Regionen ingår i det
barrskogsbälte som på nordliga breddgrader bildar landmiljön runt jordklotet.
Lövträden representeras av ett fåtal arter[38]. Den årliga solinstrålningen ligger på ca:
800 kWh/m2 [23]. Det specifika värmebehovet för byggnaden inverkas av att huset
ligger i  klimatzon E [ bilaga 4].

3.5.1.1 Tomt
Huset ligger på en strandtomt, 1400 m2, med vatten åt S, N och Ö. Vid öster går
Råneåälv med en fin fors och både i norr och i söder är det älvvikar. Tomten ligger på
en holme. Marken består av jord och är plan. De har ett litet potatis- och morotsland
på tomten och har själva satsat på öppna ytor för att kunna se vatten ifrån så många
håll som möjligt samt minimera myggförekomsten på sommaren. De har en grävd

brunn på tomten (5m djup)
och akviferen består av
sand. Det luftiga läget,
potatislandet och allt som
finns på tomten ligger redan
på ett bra sätt ”i läge” på
tomten. Om paret vill kan
de utöka potatislandet med
ett växthus bredvid och
dessutom anlägga en
kompost i närheten, se
ritning 3.5.6 på nästa sida.

Bild. 3.5.5 Fasadvy från SV
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Ritning 3.5.6. Principskiss av tomten

3.5.2. Byggnadsmaterial
Torpargrund, stenull

200mm.
• Ytterväggar av

planhyvlat
lamelltimmer 113mm
 med tilläggsisolering,
100mm (+stomme
med glidjärn).

• Innertak av trä,
klinkergolv i badrum
och i kök.

• Yttertak
(takfiltsplattor),
takstolar, mineralull
250mm.

Bild.3.5.7. Bild tagen från syd. Råneå älv (fors) syns till höger på bilden.

De anser att materialkvalitén i huset är bra. Fönster är försedda med isolerglas. Den
öppna spisen i huset är en mycket fin mysfaktor.
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3.5.3 Inre miljö
Byggnaden består inomhus mestadels av trä. Alla dörrar
och fönsterramar är av trä för att passa in i väggens
byggnadsmaterial. De har elektrisk golvvärme i hela
golvytan. Planlösningen är öppen och luftig.

3.5.3.1 Upplevt inomhusklimat
Trämaterialet, lamelltimret, uppfattas som kvalitetsmässigt
mycket positivt. Fönster med den tillhörande
vädringsluckan anser paret är en mycket bra konstruktion.
Paret anser vidare att deras innemiljö är behaglig p g a att
de kan variera golvvärmen samt att värmen sprider sig
behagligt i huset. För dem känns det naturligt och ”skönt”
att bo i huset.

Bild.3.5.8. Bild tagen från allrum mot sovrum.

3.5.3.2. Uppvärmningssystem
Paret föredrar att ha kallt i sovrummet och har därför ansett det viktigt att kunna
variera temperaturen i rummen och i badrum. Variationen sker enkelt med hjälp av
enskilda värmeslingor, i golvet, i de olika rummen. De har valt golvmaterialet med
hänsyn till värmesystemet i golvet, ”det blir så varmt och skönt om fötterna”. Den
öppna planlösningen ger ett behagligt inomhusklimat i hela byggnaden. De har dock
varit tvungna att isolera in och stänga för en del av grunden vintertid då det tidigare
orsakat frusna varmvattensledningar under köksbänk.

3.5.3.3 Konstruktion
Huskonstruktionen är relativt enkel med timmer samt tilläggsisolering i väggar. Tak
samt grund är vanliga konstruktioner som används vida i Sverige. De har haft en del
problem med frusna varmvattenledningar i kök och detta beror på att en
ventileringslucka för torpargrunden har stått öppen. Nu är luckan isolerad och
igenstängd (denna lucka har endast marginellt påverkat ventilationen i torpargrunden
för övrigt). Insektsnätet som skall skydda mot att getingar och liknande insekter
bygger bo i takets luftisoleringsskikt är för grovmaskigt. De var tvungna att korrigera
fönstret i köket eftersom Honka levererade ett stort fönster och inte hade tänkt på
köksbänken inne i huset. Detta löstes genom att fönstret vändes 90o.

3.5.3.4 Fukt
Det finns inga som helst framtida problem med fukt i konstruktionen då huset står på
en torpargrund.

3.5.3.5 Förbättringsförslag
Vid besöket pratade vi om ifall uppvärmning kunde tas ifrån forsen bakom huset men
vi kom fram till att detta skulle man i så fall ha planerat vid byggskedet och att det
idag skulle ge för höga installationskostnader (eftersom huset har elslingor i golvet).
Paret planerar att bygga en gäststuga i samband med garaget och där överväger de att
installera en värmepump (med ackumulatortank) som kan utnyttja värmen i forsen.
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3.5.4. Eventuella föroreningar
Paret anser att de lever miljövänligt då de har katalysator på bilen och för att de
försöker spara energi samt för att de odlar potatis och grönsaker. De följer med i
media då det gäller miljön. Vissa kemikalier finns i fastigheten i form av bensin,
radar, målarfärg mm.  Bensin finns i boden utanför och målarfärgen på frostfritt ställe.

3.5.4.1 Gaser
En gas som används som bindemedel och lim i timmer samt plastprodukter är
formaldehyd. Denna kan förekomma i fastigheten, men eftersom paret till stor del har
tilläggsisolerat timret invändigt och har klinkergolv är halterna försumbara. De mjuka
plasterna i huset så som de som används till matförvaring (PVC), polyetenskum i
möbler kan skada de inneboendes hälsa. Parets möbler är dock mestadels i trä.
Hårdplast förekommer i köket (bänk) [3]. Troligen förekommer inte några giftiga
gaser inomhus.

3.5.4.2 Partiklar
Det är en minimal risk att partiklar utifrån letar sig in i huset (fastigheten är belägen
utanför stadsplanerat område). Dammpartiklar finns i alla hus och deras hus genererar
troligen inte mer än vad som är vanligt vid boende, varken damm eller mögelpariklar.

3.5.4.3 Radioaktivitet
Vattenprov togs och skickades för kemisk analys + radonprov,  981216. Den kemiska
analysen visade på låg ph och höga halter av kolsyra, detta medför att allt som är av
metall kan korrodera och orsaka problem i framtiden. Samtidigt är det inte bra för
dem med lite känsligare hud att bada och duscha i vattnet. Paret har fått del av
proverna tillsammans med förslag på åtgärder som analysföretaget rekommenderar.
Inga höga halter av radon uppmättes. Det föreligger inte någon fara för markradon
eftersom huset ligger på en luftig plats med torpargrund. Radioaktivitet kan dock
läcka ur en dåligt isolerad mikrovågsugn och skulle då kunna vara den enda källan till
oro för paret.

3.5.4.4 Buller
Vid besöket framkom inget som tyder på att paret störs av oljud, inne i byggnaden
eller utifrån.

3.5.4.5 Förbättringsförslag
Påpekade vid besöket att hålla koll på var i fastigheten de förvarar kemikalierna så att
de inte är utspridda i hela byggnaden. Lämpligt ställe för färg och bensin borde vara i
garaget. Tvättmedel och d i v andra hushållskemikalier (gäller även nagellack och
nagellacksbortagningsmedel) väl placerad i ett skåp t ex i badrummet.

3.5.5. Resurssnålhet
De har inte haft några vidare funderingar på resursnålhet då de köpte eller planerade
huset.

3.5.5.1 Värmeanvändningen i fastigheten
Värmeförbrukningen i fastigheten är beräknad med hjälp av Gullfibers
beräkningsprogram [44]. Beräkningen visade ett underskott på – 0,054 W/m2 oC. Då
har inte husets uppvärmningssystem tagits i beaktande utan endast de ingående
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materialens sammanvägda värmebuffrande förmåga. Vid en mer ingående beräkning
torde värdet bli högre. Den passiva solvärmen utnyttjas under vinterhalvåret genom
att fönstren som vetter mot syd är stora och kan släppa in mycket solljus.
Planlösningen bidrar till att solljuset kan cirkulera runt till andra delar av huset.

3.5.5.2 Elanvändningen
Paret har ett energisnålt kylskåp men inte resterande vitvaror. De har inte funderat på
energisnålt då de köpt vitvaror. Paret har en matkällare under köksgolvet där de
förvara potatis mm. Matkällaren bidrar till lägre energikostnad för huset.

3.5.5.3 Kretsloppsanpassad avfallshantering
Paret har kommunal sophämtning där de sorterar enligt de kriterier som krävs. De
sorterar returpapper, glas, metall, grovsopor och vanligt brännbart. I dagsläget
komposteras inte matavfall, men de är inte helt främmande för att göra det i
framtiden.

3.5.5.4 Vatten
Ägarna har en sluten tank för wc och en tvåkammarbrunn för BDT-vatten. De har
snålspolande toalett. I framtiden kan paret tänka sig att skaffa ett utedass. De ser de
ekonomiska fördelarna med att minimera tömningstillfällena av tanken. Vid besöket
omhändertogs inget regnvatten för bevattning mm.

3.5.5.5 Materialanvändningen
Det blir relativt lätt att återanvända byggnadsmaterialet p g a att de är skilda ifrån
varann i konstruktionen. Transportkostnaderna har varit höga p g a att timret kommit
med långtradare från Finland men med tanke på husets livslängd samt att materialet
går att återbruka bäddar för att det är resurssnålt.

3.5.5.6 Förbättringsförslag
• Verandan kan enkelt glasas in och förlänga sommaren för de inneboende. Att ha

inglasat bidrar även till att få ner uppvärmningskostnaderna (samt att hålla
myggen på avstånd sommartid).

• Finns det möjlighet att sätta en ackumulatortank i samband med att värme från
forsen utnyttjas kan detta leda till att värmeförbrukningen minskas i fastigheten
(beror på om det är ekonomiskt försvarsbart).

Tabell 3.5.5.1 visar på hur mycket paret hypotetiskt skulle spara på att glasa in.
Beräkningen har gjorts med förutsättningen att uterummet är försett med glastak.
Notera vidare att beräkningar visat att ett inglasat uterum ger en positiv
värmegenomgångskoefficient

Hus E Uterum
Um värde 0,278
Um, krav 0,224
Skillnad -0,054
Um värde 10 grader 0,224 0,927
Um, krav 10 grader 0,224 0,24
Skillnad (10 grader) 0 -0,687
Um värde 16 grader 0,184 1,623
Um,krav 16 grader 0,224 0,24
Skillnad (16 grader) 0,04 -1,383
Tabell 3.5.5.1
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Um står för ett medelvärde på huskonstruktionens värmegenomgångskoefficient.
Um,krav är ett framräknat värde på ett referenshus som boverket har satt in i
beräkningsprogrammet. Tabellens värden är beräknade på olika uterumstemperaturer,
10oC samt 16oC. Skillnaden visar på vad familjen tjänar vid olika
uterumstemperaturer. Den temperatur som råder utanför själva byggnaden är konstant
beräknad till 2oC. U- värdet, förklarades i avsnitt 2.4.2, gäller ”egentligen” endast
homogena material. Isolerförmågan beror även på värmetröghet, fuktbuffring och
lufttäthet. Lätta väggar är känsligare för köldbryggor och har en sämre
värmebuffrande förmåga [50]. Att räkna en konstruktion med avseende på endast U-
värden är alltså inte tillfredställande. I bilaga 3 finns ett utdrag ur
värmeberäkningsprogrammet som använts vid beräkningen samt en korrigering gjord
på faktisk medeltemperatur som råder på orten. Bilderna 3.5.9 och 3.5.10 visar hur
huset i sådana fall skulle se ut.
• Bild 3.5.9 med glastak.
• Bild 3.5.10 med förlängning av det befintliga taket.

Bild 3.5.9. Inglasad veranda med takförlängning av glas.

Bild 3.5.10 Inglasad veranda med förlängning av det befintliga taket.
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3.5.6. Ekonomi
Paret har inte haft några större funderingar då det gäller ekonomi kontra ekologi utan
mest gjort det som varit ekonomiskt fördelaktigt. De ekonomiska vinster man kan
göra med hänsyn tagen på värmeeffektivitet, elanvändning mm är något som de håller
reda på. De försöker spara på boendekostnader i alla avseenden.

3.5.6.1 Vad kan då paret göra för att gagna ekonomin och samtidigt bli mer
kretsloppsanpassade i sitt boende?

• Kan paret använda regnvatten som bevattning, minskas vattenförbrukningen och
detta kommer att visa sig på pumpens energikostnader i framtiden.

• Om paret kan samåka eller använda kommunala fortskaffningsmedel sparas på
både på resurser och den privata ekonomin. Detta skulle innebära att de ändå får ta
sig in till Råneå på egen hand.

• Fortsätta att vara medvetna om resursanvändningen kan ge ekonomiska fördelar.
• Inglasat uterum för att få ett extra värmeskyddande skal reducerar

uppvärmningskostnader samtidigt som det förlänger sommarhalvåret.
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3.6. HUS F
Huset är byggt 1995 i Lerums kommun av Brostugans bygg AB. Boyta är120m2.
Fastigheten är tillbyggd med ett uterum på 20m2  åt sydväst och ett långsmalt fönster
på den västliga fasaden. Verandan har tillkommit senare. Familjen består av två vuxna
och ett barn. Ritningen 3.6.1. fasadvyerna 3.6.2 och 3.6.3 samt fotot 3.6.4 visar
utförligare hur huset ser ut.

Ritning 3.6.1. Grundritning,
planlösning

Bild .3.6.2. Fasadvy från nordväst. Bild.3.6.3. Fasadvy från sydöst
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Bild. 3.6.4 Fasadbild tagen från sydväst.

3.6.1 Yttre miljö
Fastigheten ligger strax utanför Lerums samhälle utanför stadsplanerat område.
Vegetationsregionen kallas för södra barrskogsregionen. Inom regionen dominerar
gran- och tallskog. På framför allt bördigare mark finns eller har  i sen tid funnits
talrika bestånd med bok, ek, ask och alm, vildväxande bok förekommer endast inom
regionens södra och sydvästra del [38]. Den årliga solinstrålningen ligger på ca 1000
kWh/m2[23]. Det specifika värmebehovet för byggnaden påverkas av att huset ligger i
klimatzon B [Bilaga 4].

3.6.1.1. Tomt
Tomten är på drygt 4300 m2 . Huset ligger på tomtens högsta punkt. Framsidan ligger
mot NV och därifrån sluttar tomten åt samma riktning. Fastighetens grannar finns
först och främst på NV och NÖ sidan medan sidan mot SÖ är fri från grannar. Tomten
lutar brant nedåt  mot SÖ och i änden av tomten i samma riktning finns en liten åker
där familjen har sin infiltrationsbrunn. Tomten är alltså både bergig (N) och jordig
(SV) d v s kuperad. Den mest väderbitna sidan av själva huset är den som är riktad
mot söder.

3.6.1.2. Förbättringsförslag:
Klimatförbättringar (se ritning 3.6.5 på nästa sida):
1. Om familjen planterar en häck av lågväxta barrbuskar och lite högre lövbuskar vid

tomtgränsen NV får de positiva effekter då det gäller insyn till grannar och
dessutom klimatförbättringar med hänsyn taget till vind. De lågvuxna
barrväxterna hindrar viss insyn även på vintern och samtidigt som de högbevuxna
lövväxterna inte förhindrar den lågt stående solen att värma grannens fastighet
vintertid.  Sommartid ger de högvuxna växterna grannen skön skugga samtidigt
som insynen minimeras.

2. I sydöst är en brant slänt och i sluttningen växer höga ekar som ger viss skugga
och vindskydd sommartid. Familjen kan förbättra klimatet runt huset genom att
plantera lägre, 1-1,5m höga, buskar alldeles vid släntkanten. Förslagsvis svarta-
och röda vinbärsbuskar, rabarber, krusbärsbuskar och liknande för att kunna
utnyttja buskarna till mer än enbart vindskydd.
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3. Den mest väderbitna sidan av själva huset är den som är riktad till söder. Vid detta
hörn kan planteras lite högre buskar som inte hindrar ”utsyn” från balkongen men
som ändå är vindskyddande (ex vis syren).

4. Vid infiltrationsbrunnen (på den lägsta punkten av tomten) kan eventuellt marken
användas till att odla potatis. Detta skulle bidra till ett mer effektivt utnyttjande av
marken och dessutom ge ekonomiska fördelar.

Ritning. 3.6.5. Principskiss över förbättringsförslag.
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3.6.2. Byggnadsmaterial
Detta hus är typexempel på ett vanligt sätt att bygga egnahemsvillor i Sverige. Huset
är byggt med ramkonstruktion av trä med isolering, plast, papp, luftspalt, fasad mm
och står på en ventilerad torpargrund. Familjen har byggt till ett uterum +
balkong/veranda och även installerat ett fönster efter det att huset levererats.
Ytterdörrarna är av behandlat trä och innerdörrarna består av trälaminat. Alla golv- ,
fönster-, tak- och dörrlister består av trä. Treglasfönster. Följande byggnadsmaterial
har använts:
• Isogrund 500 mm och erforderligt antal stödplattor.
• Träbjälklag, 215 mm mineralull, blindbotten och spånskiva.
• Ytterväggar av 45*195 mm stomme, mineralull, 22*120 mm lockpanel, spikregel,

plast och gips.
• Yttertak: Takstolar, rockwool  underlagstak, 45*70 mm läkt, betongpannor.
• 450 mm lösull, plast och glespanel 22*95 och färdigbehandlad takskiva i

vindbjälkslaget.
Husets konstruktion och material valet är väldigt ”Svenskt”. Familjen har själva
tapetserat invändigt och målat utvändigt för minimera byggkostnaderna för huset. Det
utbyggda uterummet består av en bärande träkonstruktion, treglasade
skjutdörrar/fönster samt plasttak. Verandan står på betongstolpar och är en
träkonstruktion. Familjen har tagit stor hänsyn vid byggandet för att inte inverka på
den omgivande naturen. Bilderna 3.6.6 – 3.6.9, nedan, visar fasadvyerna av detta hus.

   
Bild.3.6.6. Fasadvy från nordväst Bild.3.6.7. Fasadvy från sydväst

      
Bild.3.6.8. Fasadvy från nordöst Bild.3.6.9. Fasadvy från sydöst
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3.6.3. Inre miljö

Bild.3.6.10. Bild tagen från vardagsrum in mot kök och hall

Huset är ett typiskt Svenskt hus även då det gäller inomhusmiljö. Tapeter, plastgolv,
och klinker. Detta hus skiljer sig inte markant från andra ”svenska” hus varken då det
gäller yttre eller inre miljö.

3.6.3.1. Upplevd inomhusmiljö:
Familjen upplever planlösningen, se bild 3.6.1 på sid. 108, som en av de positiva
fördelarna i inomhusmiljön. Det stora uterummet är familjens mest använda rum pg a
att rummet förlänger sommarårstiden samt inte förhindrar ”utevistelse” även vid
dåligt väder.

3.6.3.2. Uppvärmningssystem
Familjen har funderat att installera en täljstensspis i framtiden som mysfaktor. De
upplever att uppvärmningssystemet (elradiatorer) ger dåligt inomhusklimat.
Temperaturen växlar flera grader vid väderombyte. De har installerat en värmepump
som, de upplever, ger ett jämnare inomhusklimat. Familjen anser sig ha haft kalla
golv p g a Pergogolvet. Det kan vara så att isoleringsmaterialet i grunden är lite för
lite eller att det finns ett kallras någonstans i konstruktionen, men det sistnämnda
skulle innebära att golvet har varierande temperatur i huset och familjen har inte
närmare undersökt hur temperaturen varierar i olika delar i fastigheten. Det kan även
vara så att grunden blir för mycket ventilerad pg a fastighetens höga läge och i så fall
kan det vara möjligt att det har i konstruktionsskedet (vindskyddande åtgärder)
förbisetts. Familjen har själva åtgärdat en hel del av de upplevda problemen och på
detta sätt minimerat eventuella brister i ursprungskonstruktionen. I dag upplever de att
de har ett bra inomhusklimat i huset.

3.6.3.3 Konstruktion
Fönstren är relativt svårtvättade då de öppnas utåt och detta kunde man ha tänkt på vid
själva konstruktionsplaneringen.



114

3.6.3.4.Fukt
Fuktig stillastående luft kan uppkomma i tvättstugan bakom tvättställ och tvättmaskin,
detta kan i sin tur leda till fuktskador. Detta kan åtgärdas genom en pax-fläkt med
fuktgivare (denna går igång då en viss fuktkvot överstigs).

3.6.4. Eventuella föroreningar
Familjen hade ingen större tanke på miljöfarliga produkter, hälsa inomhus,
miljövänliga produkter då de införskaffade huset. I huset finns d i v miljöfarliga
produkter som ugnsrengöring, silverrent, målartvätt, möbelpolish mm och i garaget
förvara de lite bensin mm. Kemikalierna har ingen speciell plats utan finns i kök,
tvättstuga och badrum.

3.6.4.1.Gaser
Det kan finnas formaldehyd i huset som framförallt kommer från bindemedel i
byggnadsmaterial, tapeter, möbler, mattor, kläder mm. Lösningsmedel och
rengöringsvätskor innehåller organiska kolrider och kan lätt förhindras genom ett mer
miljövänligare alternativ. I hårdplast, färger samt fabriksfärdiga ytskikt förekommer
fenoler. Den goda ventilationen i huset torde minimera eventuella gasutsläpp att
stanna kvar i huset.

3.6.4.2.Partiklar
Familjen har en centraldammsugare och dessutom bra ventilation i huset, detta borde
medföra minimalt partikelflöde i huset förutsatt att ventilationsfiltret kontrolleras och
rengörs med jämna mellanrum. Partiklar i form av luftburna mikroorganismer kan
även komma ifrån en dåligt rengjord värmeväxlare.

3.6.4.3. Radioaktivitet
Då fastighetens grund är så välventilerad förekommer troligen ingen vandring av
radioaktiv gas in i huset. Familjen har en egen djupborrad brunn som kontrollerats vid
borrningen, dock har ej radontest utförts. Det finns en liten möjlighet att det kan
förekomma radon i vattnet eftersom bergrunden till stor del består av granit.
Radioaktivitet kan även läcka ur en dåligt isolerad mikrovågsugn.

3.6.4.4. Buller
Familjen upplever att centraldammsugaren bullrar utomhus. –”Grannarna hör när vi
städar”. Annars upplevs ljud som förekommer i och kring huset inte som något större
problem.

3.6.4.5. Förbättringsförslag
Det finns mycket PVC i huset bl. a innertak (plattor av pvc), golvet (pergo och
plastmattor), köksbänkar mm. Familjen kanske borde ta sig en funderare på vad som
kan bytas ut i framtiden så att de får mindre plastdetaljer i sin omgivning. Pergogolvet
är snyggt men kanske i framtiden, då golvet skall bytas ut, kan ett trägolv vara ett mer
miljövänligt alternativ. Detsamma gäller andra plastdetaljer i fastigheten såsom
köksbänkar, tapeter, innertak mm.

Krukväxter som renar luften kan på ett enkelt sätt införskaffas och bidra till förbättrad
inomhusluft. Familjen rekommenderas att införskaffa miljövänliga rengöringsmedel
samt att försöka förvara giftiga ämnen på en betryggande plats som t ex i
förrådsutrymmet i garaget.
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Den sammanlagda miljöpåfrestningen kan även minimeras genom att familjen blir
mer medveten om vilka giftiga ämnen olika varor kan innehålla då de gör sina
nyförvärv till fastigheten samt att undvika dessa och köpa mer miljövänliga alternativ.
Bullret från centraldammsugaren kan på ett relativt enkelt sätt minskas genom en liten
”ljud-isolerlåda” utvändigt, frågan är endast om det ur estetisk och praktisk synvinkel
är en bra lösning då ena änden av verandan har sin nedgång precis vid utsuget.
Möjligtvis kan utsuget flyttas lite högre upp.

3.6.5. Resurssnålhet
Familjen har inte haft funderingar i resurstermer mer än då de har kunnat se att det har
haft en ekonomisk vinning för deras boende. Detta handlar främst om uppvärmningen
av fastigheten. Båda åker bil till arbetet ( i var sin). De har inte undersökt de
kommunala fortskaffningsförutsättningarna, ej heller om det finns möjlighet till
samåkning med grannar.

3.6.5.1 Uppvärmningssystemet
Värmeförbrukningen i fastigheten är beräknad med hjälp av Gullfibers
beräkningsprogram [44]. Beräkningen visade ett underskott på – 0,037 W/m2 oC. Då
har inte husets uppvärmningssystem tagits i beaktande utan endast de ingående
materialens sammanvägda värmebuffrande förmåga. Då värmegenomkoefficienten
beräknats, i initialskedet, har inte uterummet tagits med. Detta för att det skall bli
enkelt att jämföra med de andra undersökta husen. Vid en mer ingående beräkning
torde värdet bli högre. Tabell 3.6.5.1 på nästa sida visar den hypotetiska besparing
som ägarna har gjort genom att bygga ett inglasat uterum.

Hus F Uterum
Um värde 0,238
Um, krav 0,201
Skillnad -0,037
Um värde 10 grader 0,242 1,73
Um, krav 10 grader 0,211 0,274
Skillnad (10 grader) -0,031 -1,456
Um värde 16 grader 0,232 3,027
Um,krav 16 grader 0,211 0,274
Skillnad (16 grader) -0,021 -2,753
Tabell 3.6.5.1

Tabellens värden är beräknade på olika uterumstemperaturer, 10oC samt 16oC.
Skillnaden visar på vad familjen tjänar vid olika uterumstemperaturer. Den temperatur
som råder utanför själva byggnaden är konstant beräknad till 2oC.
Energianvändningen i detta hus har successivt minskat i takt med familjens strävan
efter att minimera energikostnaderna. De har investerat i en värmeväxlare och
dessutom försökt att sprida värmen bättre i huset genom investering i fläktsystem. Det
inglasade uterummet bidrar med värme på både våren och hösten samtidigt som det
även ger ett extra skyddande skal mot vinterkylan på en del av fasaden. Dessutom har
rummet använts flitigt vid vädring och detta har gett att uteluftstemperaturen varit
föruppvärmd någon grad jämfört med om vädringen skett från någon annan öppning.
På detta sätt har inomhustemperaturen påverkats positivt och uppvärmningsresurser
sparats. Den öppna planlösningen mellan vardagsrum-, hall-, kök- och uterum bidrar
till att den passiva solvärmen utnyttjas effektivt.



116

3.6.5.2 Elanvändningen
Familjen har inte haft några närmare funderingar på energifrågor då de köpt vitvaror
till fastigheten, de har endast velat köpa svensktillverkade produkter. I detta fall är
dessa ej energisnåla. I fastigheten används energilampor i stor utsträckning främst för
att minska elkostnaderna och för att livslängden på lamporna är längre än andra
lampor.

3.6.5.3. Kretsloppsanpassad avfallshantering
Familjen komposterar hushållsavfall, främst för att jordförbättra det lilla morotslandet
de har på tomten, samt att minska sophämtningsavgiften. Avfall källsorteras i olika
fraktioner efter riktlinjer från av Lerums kommun.

3.6.5.4.Vatten
Fastigheten har en trekammarbrunn som tar hand om de större partklarna i
avloppsvattnet. Trekammarbrunnen luktar när diskmaskinen, tvättmaskinen körs eller
någon duschar länge. På fastigheten finns en infiltrationsanläggning som tar hand om
disk, dusch samt badvattnet. Eftersom fastigheten har en egen borrad brunn används
vatten till det dagliga bestyren utan tanke på resurshushållning. Familjen är dock
medveten om energianvändningen för pumparbete och varmvattensuppvärmning
eftersom detta påverkar elräkningen.

3.6.5.5. Materialanvändning
Det har åtgått relativt (de andra undersökta husen) mer resurser vid tillverkning av
detta hus. De material som ingår i fastigheten krävde mer resurser vid tillverkningen
än rena timmerhus. Transportkostnaderna har dock varit mindre än till de övriga
husen som tagits upp i denna rapport. Konstruktionen är materialsnål med tanke på
det lilla mängd byggnadsträ som använts (ramkonstruktion). Dock har betydligt mer
plast och andra energikrävande material, vid tillverkning, använts. Det är relativt lite i
byggnaden som kan återanvändas, eller brytas ned medan återvinningsgraden är stor
(värmeåtervinning). Materialen kommer till stor del från ändliga råvarubestånd och är
från icke förnybara fonder.

3.6.5.6. Förbättringsförslag
Att fastigheten inte har energisnål kyl, frys, spis mm ger utrymme för att byta ut dessa
i framtiden för att spara på resursanvändningen. Familjen har funderat att installera en
täljstensspis i framtiden som mysfaktor på den öppna platsen mellan kök-
vardagsrum- samt hall. Detta skulle bidra till ännu effektivare uppvärmning i
fastigheten eftersom värmekällan kommer att vara centralt i huset. Det luktar från
trekammarbrunnen och detta kan troligen åtgärdas med hjälp av en packning runt
själva betongringen och blandvegetation ”i vägen” för den vindriktning som är
vanligast.

3.6.6. Ekonomi
I fastigheten har sparåtgärder då det gäller värmeeffektivitet varit något som de
boende tagit fasta på. Matförvaring och tillagning samt tvätt  har inte varit av
ekonomisk eller ekologisk sparkaraktär. Familjen torkar mycket av sin tvätt utomhus
på sommaren och i tvättstugan (på lina) då vädret inte tillåter torkning utomhus.
Torkrumlaren som de har används endast i nödfall.
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3.6.6.1. Vad kan då familjen gör för att gagna ekonomin och samtidigt bli mer
kretsloppsanpassade i sitt boende?
• Successivt byta ut energikrävande kök- och tvättmaskiner till mer energisnåla.
• Fortsätta att minimera användningen av torkskåpet.
• Finns det möjlighet för en jordkällare i närheten av grönsakslandet, samt

eventuellt potatisland vid infiltrationsbrunnen, kan familjen minska sina
matkostnader samtidigt som de får en effektivare användning av sin tomt.

• Kan familjen använda regnvatten för bevattning, minskas främst kostnader för
pumpning av brunnsvatten och i andra hand vattenresurser.

• Snålspolande toaletter reducerar vattenanvändning samtidigt som även det leder
till reducerad pumpkostnad.

• En täljstensspis minskar uppvärmningskostnaderna för fastigheten.
• Om familjen kan samåka eller använda kommunala fortskaffningsmedel sparas på

både på resurser och den privata ekonomin.
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4. Jämförelse mellan husen
I matrisen 4.1 på nästa sida har sammanställts skillnader och likheter mellan de olika
husen. Matrisen visar även skillnader i förslag för de olika husen. Vidare i tabell 4.1
på sid.122 har redovisats mer utförligt skillnaderna i värmegenomgångskoefficienten
mellan de undersökta husen.
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HUS A HUS B HUS C HUS D HUS E HUS F

1. Huset -Massivt
rundtimmer,
230 mm.

-Bostadsyta
120m2.
-Byggår –97.
-Två plan.
Suterrängvilla.

-Massivt
rundtimmer
210 mm.

-Bostadyta
203 m2.
-Byggår –93.
-Två plan

-Grov
lamellstock,
180 mm.

-Bostadsyta
117 m2.
-Byggår – 97.
-Två plan.

-Lamellstock,
tillägsisolerad.
88 mm

-Bostadsyta
241,5m2 (ca
120m2/lght)
-Byggår –98.
-Två plan

-Lamelltimmer,
tilläggsisolerad.
113 mm

-Bostadyta 62,5
m2.
-Byggår –96

-Ett plan

-Ramkonstr.
med träfasad,
isolering, plast
och gips i
väggar.
-Bostadsyta 120
m2.
-Byggår –95.
-Ett plan

2. Yttre miljö -Sluttande
strandtomt.
Kuperad
skogsmark.

-Bra odlings-
möjligheter.

-Stor flack tomt.
Gammal
åkermark,
sandig.

-Minimal
jordmån.

-Lerig, plan tomt
med liten
lutning.

-Bra odlings-
möjligheter.

-Stenig, plan
tomt. Nära till
vatten.

-bra odlings-
möjligheter.

-Strandtomt,
med liten
lutning. Sandig
mark men jord
överst.
-Bra odlings-
möjligheter.

-Kuperad bergig
skogstomt.

-Det finns
odlings-
möjligheter.

3. Byggnads-
material

-Trä, betong,
lekablock (i BV
isolerad).
-Takfiltsplattor.
- För familjen
har det varit
viktigt med
ekologiska
byggnads-
material.

-Trä, sten och
betong.

-Takfiltsplattor.
-Familjen har
satsat på ”rena”
obehandlade
material.

-Trä, betong,
klinker.

-Tegeltak.

-Mestadels
trämaterial,
betong.
-Plåttak.
-Tilläggs-
isolering inv.

-Mestadels trä,
lite klinker.

-Takfiltsplattor.
-Tilläggs-
isolering inv.
- Det har funnits
kallras i
konstruktionen
(åtgärdat).

-Trä, plast, gips,
betong.

-Takpannor av
betong.
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4. Inre miljö -Träinteriör,
klinker- samt
trä/parkettgolv.

-Golvvärme i
samtliga rum.

-Öppen spis i
ÖV.
-Relativt öppen
planlösning.

-Träinteriör,
stengolv.

-Golvvärme i
BV. Vedeldad
panna.
Värmeväxlare i
tak.

-Öppen
planlösning

-Träinteriör,
klinker- samt
trägolv.

-Luftburen
golvvärme i BV
samt elradiatorer
i övervåning.
-Öppen spis i
BV.
-Öppen
planlösning.

-Träinteriör,
klinker- samt
trägolv.

-Golvvärme i
BV samt
oljeelement i
ÖV.
-Öppen spis i
BV.
-Relativt öppen
planlösning.
-Små fönster i
övervåning.

-Träinteriör,
klinker- samt
trägolv.

-Elektriska
värmeslingor i
golv. Öppen
spis.

-Öppen
planlösning.

-Tapeter, plast-
samt
klinkergolv.
(mycket
plastdetaljer).
-Elradiatorer.
Värmeväxlare
samt ventilation.

-Öppen
planlösning

5. Eventuella
föroreningar

-Möbler samt
plastdetaljer är
de största
giftkällorna i
huset.

-Troligvis inga
hälsorisker.

-Familjen är
medveten om
miljöfrågor
/gifter som kan
finnas i huset.

-Naturliga
material viktigt
för familjen
(även i möbler).

-Troligtvis inga
hälsorisker.

-Möbler samt
plastdetaljer är
de största
giftkällorna i
huset.

-Troligtvis inga
hälsorisker.

-Möbler samt
plastdetaljer är
de största
giftkällorna i
huset.

 -Troligtvis inga
hälsorisker.

-Möbler samt
plastdetaljer är
de största
giftkällorna i
huset.

 -Troligtvis inga
hälsorisker.

-Möbler samt
plastdetaljer är
de största
giftkällorna i
huset.

-Familjen har
minimerat
förekomsten
genom ett
effektivt
fläktsystem.
-Varning för fukt
i tvättstuga.
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6.Resurssnålhet -Energisnåla
vitvaror.

-Borrad brunn,
trekammarbrunn
samt
infiltrations-
anläggning.
Snålspolande
toaletter.
-Källsortering
samt kompost.

-Byggnads-
materialen går
att återbruka.
-Solfångare på
tak med
ack.tank.

-Um = -0,072
W/m2 oC

-Kostnads-
medvetna för all
resurs-
förbrukning i
fastigheten.

-Energisnåla
vitvaror.

-Kommunalt
vatten samt
trekammarbrunn.

-Källsorterar
samt kompost.

-Byggnads-
materialen går
att återbruka.
-Värmeväxlaren
i tak tar tillvara
värme.

-Um = -0,135
W/m2 oC

-Kostnads-
medvetna för
uppvärmnings-
resurser.

-Energisnåla
vitvaror.

-Kommunalt
vatten och
avlopp.

-Källsorterar
men har ingen
kompost.

-Byggnads-
materialen går
att återbruka
-Anslutna till det
kommunala
fjärrvärmenätet.

-Um = -0,08
W/m2 oC

-Kostnads-
medvetna i
största
allmänhet.

-Energisnåla
vitvaror.

-Kommunalt
vatten och
avlopp.

-Källsorterar
men har ingen
kompost.

-Byggnads-
materialen går
att återbruka.

-Um = -0,024
W/m2 oC

-Kostnads-
medvetna i
största
allmänhet.

-Delvis
energisnåla
vitvaror.
-Grävd brunn,
sluten wc-tank
samt
tvåkammarbrunn
för BDT-vattnet.

-Källsorterar
men har ingen
kompost.
-Matkällare
under kök.
-Byggnads-
materialen går
att återbruka.

-Um = -0,054
W/m2 oC

-Kostnads-
medvetna för
uppvärmnings-
resurser.

- Inga
energisnåla
vitvaror.
-Borrad brunn,
trekammarbrunn
samt
infiltrations-
anläggning.

-källsorterar
samt kompost.

-Byggnadsmat-
erialen blir svåra
att återanvända
-Värmeväxlare
+ventillations-
system.
-Inglasat uterum.
-Um = -0,037
W/m2 oC

-Kostnads-
medvetna för
uppvärmnings-
resurser.
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7. Ekonomi samt
förbättrings-
förslag

-inglasat uterum,

-värmepump i
den borrade
brunnen,

-kemiska
produkters
förvaring,

-regnvattens-
användning,

-jordkällare, -
odling +
växthus,

-insektsnät,
-inglasat uterum,

-solfångare,

-snålspolande
toaletter,

-kemiska
produkters
förvaring,

-regnvattens-
användning,

-jordkällare, -
odling +
växthus,

-insektsnät,
-inglasat uterum,

-solfångare,

-värmefläkt vid
den öppna
spisen,

-snålspolande
toaletter,

-kemiska
produkters
förvaring,

-regnvattens-
användning

-jordkällare,
-odling +
växthus,
-kompost,

-insektsnät,
-inglasat uterum,

-solfångare,

-värmefläkt vid
den öppna
spisen,

-snålspolande
toaletter,

-kemiska
produkters
förvaring,

-regnvattens-
användning

-större fönster i
allrum (ÖV),
-jordkällare,
-växthus,
-kompost,

-insektsnät,
-inglasat uterum,

-snålspolande
toaletter,

-kemiska
produkters
förvaring,

-regnvattens-
användning,

-växthus,
-kompost,

-öppen spis i
vardagsrum,

-värmepump i
den borrade
brunnen,

-succesivt byta
ut material till
mer
miljövänliga,

-snålspolande
toaletter,

 -kemiska
produkters
förvaring,

 -regnvattens-
användning,

-jordkällare,
-växthus,
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-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

W/m2, grader

Jämförelsermellan de olika husens U-värden

Um,krav - Um -0,072 -0,135 -0,08 -0,024 -0,054 -0,037

Um,krav - Um (10) 0,01 -0,072 -0,058 -0,017 0 -0,031

Um,krav - Um (16) 0,044 -0,063 -0,038 -0,008 0,04 -0,021

Hus A Hus B Hus C Hus D Hus E Hus F

Värmeberäkningarna är gjorda med
gulfibers beräkningsprogram Gfnorm
[46] se vidare förklaring i bilaga 4.
Alla hus är beräknade med samma U-
värde på fönster och ute temperatur
(+2 oC). I initialberäkningarna har
inget av husen något uterum och har
alla fått det största negativa värdet
(Um,krav-Um). Den andra stapeln
(diagonala streck) visar enbart en
hypotetisk besparing ifall uterummets
temperatur var 10 oC och den
sistnämnda (horisontella streck) om
samma uterum hade en temperatur på
16 oC. Det som kan utläsas ut tabell
4.1. är att alla hus sparar
uppvärmningsenergi om de skulle
bygga till ett uterum. Vidare i bilaga 4
har gjorts en utförligare analys.

Tabell 4.1. Hypotetisk besparing vid
olika uterumstemperaturer.
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5. Slutsatser och fortsatt arbete
5.1. Slutsatser
Ekologiskt byggande och boende är ett vida begrepp. Det är svårt att komma fram till
någon speciell slutsats eftersom hela det ekologiska begreppet innefattar många olika
värderingar. I kapitel 2 t o m 2.8 har jag försökt att kortfattat gå igenom vad som kan
ingå i begreppet ”ekologiskt byggande och boende” och ge incitament för enskilda
husägare, för de som planerar att bygga hus och aktörer inom byggbranschen att
konvertera till tankesättet. Det har varit en svår uppgift att försöka på ett relativt
enkelt och kortfattat sätt förklara och ge råd. Sannolikt kommer jag att få åtskilliga
kommentarer på vad andra skulle vilja sätta in i begreppet ”ekologiskt byggande och
boende”. Den slutsats som kan dras ifrån den litteraturstudie som gjorts är dock att all
form av ”ekologiskt byggande och boende” och dess tankegångar genomsyras av att :
- skydda människans hälsa,
- hushålla med resurser,
- utgå från naturens förutsättningar och
- att förstärka kretsloppet.
Det som ofta glöms bort i dessa sammanhang är att vi även påverkas av ekosystemet,
kanske i lika stor grad som vi påverkar. Att i initialskedet bygga ett ”ekologiskt hus”
är troligen enklare än om ett befintligt hus skall konverteras till ”ekologiskt” eftersom
det i initialskedet enklare går att planera för dessa förutsättningar. Det kan dock vara
svårt att vid själva byggskedet verkligen följa de ekologiska planerna eftersom det då
är andra faktorer så som byggtid, materialanskaffning, ekonomi mm. som kan
försvåra förutsättningarna för ett lyckat ”ekologiskt” bygge.

I hela kapitel 3 har analysen av olika hus inneburit en mer färgad syn på begreppet
”ekologiskt byggande och boende”. Det är inte alltid så lätt att omsätta teori till
praktik även om alla husägare känner till begreppet ”ekologi” och en del även
försöker att implementera det i sitt dagliga liv. Alla människor är olika och vi lever
våra liv på olika sätt. Att hitta någon form av universallösning som alla kan använda
är inte möjligt eftersom husen och deras placering har olika förutsättningar.

Gullfibers värmeberäkningsprogram har varit till stor hjälp då
värmegenomgångskoefficienten har beräknats. Jämförelse mellan de olika
huskonstruktionerna är egentligen helt omöjligt eftersom de skiljer i konstruktion,
uppvärmningssystem och läge se vidare bilaga 4. Det finns idag inget riktigt bra
värmeberäkningsprogram på marknaden eftersom de inte tar hänsyn till byggnaders
totala värmebuffrande förmåga. Värmeberäkningsprogrammen är utformade för
stationära förhållanden där inga temperaturväxlingar, fuktighetsvariationer mm
förekommer. U-värdet som räknas fram gäller egentligen endast för homogena
material utan sammanblandning av andra konstruktionsdetaljer så som tex reglar.
Dessutom kan jag ha brustit i mina beräkningar då jag använt programmet. Intressant
är dock att man kan utläsa en besparing för alla hus om de förses med inglasat uterum.
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5.2 Fortsatt arbete
Under examensarbetets gång har nya ideér kommit fram. De som framkommit ger
intressanta frågeställningar för framtida examensarbeten som till exempel att:

- jämföra olika värmeberäkningsprogram och försöka att komma fram till någon
form av slutsats för att beräkna reéllt U-värde,

- göra en ”fullständig utvärdering” av ett av husen med t ex en livscykelanalys,
- göra en uppföljning av husägarna och vad de gjort eller inte gjort av de föreslagna

åtgärderna,
- mer ingående undersöka de boendes inställning till ”ekologiskt byggande och

boende”,
- se över de ekonomiska förutsättningarna som finns för förbättringsförslagen,
- följa ett hus och husägarna under en längre tidsperiod för att se om

resursanvändningen, de boendes inställning, ”ekologiskt synsätt” mm. förändras,
- undersöka olika former av problemställningar som byggföretaget kan få då de

arbetar för ”ekologiskt byggande” (det kan handla om försäljningsargument,
planering, kundorientering, byggprojektering mm).
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6. Ordförklaringar:
• Adhesiv – gummerad (klistrad); klibbig; bindemedel, lim. Adhesionsegenskap –

klibbande egenskap [15].
• Apatogen - icke sjukdomsalstrande.
• Avfall – Den del av restprodukterna som kasserats för att omhändertas eller saknar

bruksvärde [2].
• Becquerel - Aktivitet, Enhet: 1 Bq = 1/s [14].
• Cancerogena föroreningar - cancerproducerande substanser, mutagener som

förorsakar genetiska förändringar.
• Escheria coli indikerar på fekal förorening från människor eller djur, t ex via

avlopp eller gödsel, vilket innebär risk för förekomst av sjukdomsframkallande
organismer. Orsakar: urinvägsinfektioner, sepsis, matförgiftning. Flertalet arter
apatogena: ingår i tarmens normalflora[20].

• Emission - utsöndra, avge ämnen till omgivningen t ex värmeavgivning,
vågutsändning, partickelavgivning, ljusutstrålning, ångutströmning mm [12].

• Energi - rörelse eller förmågan till rörelse; Allt som händer, alla förändringar
innebär omsättning av energi; Energieffekt - energi/tid; Enhet: J/mol [2]

• Exergi - arbete, (ordnad rörelse), eller förmågan till arbete, (ordnad rörelse).
Exergieffekt - exergi/tid. Allt som händer innebär att exergi konsumeras. Exergi=
Energi * Kvalitet [2].

• Entropi – beskriver energins kvalitet. Energin kan inte förbrukas, men däremot
kan enetropin gå förlorad. Vid varje energiomvandlingsprocess förloras entropi,
dvs energin finns kvar men har lägre kvalitet [50].

• Fluoroserande ljus – fluorescens – vissa ämnens egenskap att själva utstråla ljus
då de belyses ex vis av solljus [13].

• Flyktiga organiska ämnen, VOC – denna beteckning används numera om i stort
sett alla organiska föreningar som avgår till atmosfären [16].

• Funktionskrav – De funktioner en process eller en produkt ska uppfylla [2].
• Formaldehyd – är ett luktande och irriterande ämne i inomhusluft. Den har en

irriterande effekt på slemhinnor i ögon och övre luftvägar [12].  Den agerar som
aktivering, både till sig själv och till andra kemikalier, ökar allergifrekvensen.
Värme och ånga kan öka problemen, medan tid sakta reducerar den [3].

• HF –don – högfrekvent förkopplingsdon. Högfrekvensdrift ökar ljusutbytet med
25 – 50% och eliminerar problem med flimmer i ljusrör. Lysrören får längre
livslängd och de går att reglera i styrka [13].

• Hydroskopisk – I stånd att uppta luft. Materialet kan transportera luft, det andas
[13].

• Hydrokarboner – hydro- = vatten, karbol- =karbolsyra, dets. som fenol [13].
• Hygrometer - apparat för mätning av luftens fuktighet
• Impermeabel -.ogenomtränglig [15].
• Inert – trög (fys); inert avfall – beständigt avfall; inert gas – ädelgas [15].
• J - joule. Energi, arbete. N*m [14].
• Klimatanläggning – uppvärmnings eller kylanläggning som har till uppgift att ge

önskat inomhusklimat [43].
• Konfektionering – Att arbeta med måttbeställda produkter.
• Kretslopp - ”allt resursutnyttjande inordnas i de cykliska förlopp som råder på

jorden” [6].
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• Livscykel - ”produktens väg från vaggan till graven”.
• Ljudtrycksnivå, bel, B. - en nivå i bel definieras som 10-logaritmen för kvoten av

två effektstorheter. Vanlig multipel: decibel, dB [13].
• Miljöfarliga ämnen (MFA) - ”riskavfall vars farlighet beror på av avfallets

kemiska egenskaper” [2].
• Mikroklimat - är närklimatet på platsen där huset ligger. Det handlar om sol och

skugga, vind och lä, om det är torrt eller fuktigt. Tomtens egenskaper och
orientering, omgivande hus och vegetation, byggnadens läge och dess utformning
är faktorer som påverkar mikroklimatet [9].

• Mol - Grundenheten mol är definierad som den substansmängd som innehåller
samma antal element (partiklar) som det finns atomer i 12g av nukleiden kol 12.
Antalet, som kallas Avogrados tal, är approximativt 602*1021 [14].

• PCB – polyklorerade bifenyler; giftiga kemikalier som numera knappast används
men som fortfarande kan finnas i t ex gamla transformatorer – svårnedbrytbara i
miljön.

• Pesticider – kemiskt medel för bekämpning av skadedjur [13].
• P-märkning görs av statens Provnings- och Forsknings Institut. P-märkning står

för att varan har kontrollerats så att de uppfyller funktion och gällande
miljölagstiftning [48].

• Ppm - parts per million, Miljondelar, 10-6.ande av ett ämne mätt i miljondelar.
• Relativa fuktigheten (RF) är ett mått på hur mättad luften är av vattenånga. Den

anger förhållandet i % mellan aktuell fukthalt och den största möjliga fukten
luften kan innehålla. Vid 100% relativ fuktighet är luften helt mättad, och
ytterligare fukt kommer att fällas ut, kondensera, som dagg.

• Restprodukt – Rester från produktion och konsumtion. Som restprodukt räknas
både avfall och rester som kan återvinnas [4].

• Resurshushållning - ”effektivast möjliga användning av energi och materia” [6].
• Sensivitet – känslighet, (över) känslighet. Sensibel – ömtålig [13].
• Syntetiska material, synteser – ex. syntetiskt gummi som t ex bena – gummi (bu =

butadien, na = natriuminitiator). Dessa syntesgummin baseras ofta på
polybutadien eller sampolymerer med butadien [17].

• Terpener – Omättade kolväten i bl a många växter, terpentin, eteriska oljor.
Terpentin ljus eller mörk tjockflytande vätska från barrträdsarter, består av flyktig
olja och harts, används som lösningsmedel [46].

• TOLYLFLUANID (cas nr:90622-57-4) 55%  innehåller:
Alkani C9-C12 (cas nr 90622-57-4) 43%
Alkani C?-C15 (cas nr 90622-58-5) 43.6%

Detta medel görs i tyskland och har en farlighetskod som säger att det inte är
hälsosamt att dricka det (standardmärke R65). Medlet kan penslas på eller sprutas
på timret. Den tyska tillverkaren heter: DESOWAG GmbH [41].

• Topoprafi – detaljbeskrivning av ett områdes terrängformer, bebyggelse,
kommunikationer mm [13].

• Toxisk – giftig, framkallad av gift [13].
• Värmeeffektivt byggande - att bygga husen så att de kräver så lite energi som

möjligt för uppvärmning. Här finns ett antal åtgärder som har betydelse såväl vid
nybyggnation som vid om- och tillbyggnad.

• W= watt = J/s. används för all slags effekt. För produktion och distribution av
elektrisk energi används tilläggsenheten wattimme, Wh, med multipler. Ex: 1kWh
= 3,60MJ, 1kcal = 1,16Wh [14].
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• Zonindelningsprincipen (värmeeffektivt byggande) – de utrymmen som behöver
normal rumstemperatur läggs väl samlat centralt i huset. Utanför den varma
kärnan sätts rum som inte kräver lika hög rumstemperatur. På detta sätt zonindelas
byggnaden med hänsyn till inomhustemperatur [6].

• Återanvändning eller återbruk – Innebär att byggnadsdelarna används igen utan att
väsentligt omarbetats [5].

• Återvinning – Innebär en omarbetning som kan ge alltifrån en liknande högvärdig
produkt till produkter med betydligt lägre värde som exempelvis fyllnadsmaterial
[5].
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BILAGOR
1. Frågeformulär
2. Honkas kundundersökning
3. Kort beskrivning av Gfnorm samt förklaringar
4. Bild över olika klimatzoner i Sverige
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Bilaga 3

Vid beräkningar har valts gullfibers beräkningsprogram Gfnorm. Detta för att det har
varit det enklaste och mest överskådliga för en enkel överslagsräkning.

Om en grundligare beräkning hade varit att föredra borde den göras med ett program
som heter Enorm 900 (1998). Programmet är bl a avsett att användas för att verifiera
att kraven på energibehov enligt Boverkets nybyggnadsregler (NR) uppfylls. Detta
program tar även upp olika former av luftväxling inomhus samt uppvärmningssätt. De
flesta beräkningsprogram som idag är ute på marknaden har Enorm som grund, så
även gullfibers Gfnorm.

Alla program har som grund att först räkna ut byggnaden som skall byggas eller är
byggd (den reella) för att därefter jämföras med en referensbyggnad som ligger
inbyggd i programmet. Referensbyggnaden är samma byggnad, men utförd enligt
föreskrifternas generella regler (NR). Detta innebär att täthet och genomsnittligt U-
värde, korrigerat till rumstemperaturen 20 oC, uppfyller normens krav och att
ytterligare en besparing görs motsvarande 50 % av skillnaden mellan inluftens och
uteluftens entalpi vid normenlig luftväxling.Den första beräkningen som gjorts på
husen är gjorda med en gemensam medeltemperatur utomhus på 2 oC samt med ett
relativt dåligt U-värde på fönstren (U-värdet för glasdelen har varit 2,1 W/m2,oC och
för trädelen (karm) 1,14 W/m2,oC).
Tabellen nedan visar på de negativa värden som framkommit. Dessa indikerar på att
husen använder mer energi än vad som är normalt och alltså har en för hög
uppvärmningsförbrukning. Tabellen är hämtad från sidan 145.

Tabell 4.1. Hypotetisk besparing vid olika uterumstemperaturer.

Vid en lite grundligare beräkning togs hänsyn till medeltemperaturen på orten där
husen ligger och samtidigt förbättrades fönstrens U-värde (för trädelen (karm) 1,07
W/m2,oC). Tabell 2 nedan visar på helt andra siffror än tidigare. Förklaringen ligger i
att värmeberäkningsprogram är bristfälliga och inte tar hänsyn till just
värmebuffringsförmåga.
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Jämförelser mellan de olika husens U-värde

Skillnad 0,051 -0,076 0,013 0,06 -0,022 0,054

Skillnad 0,077 -0,024 0,024 0,089 0,022 0,055

Hus A, +7,9 Hus B, +3,4 Hus C, +5,9 Hus D, +7,9 Hus E, +2 Hus F, +7,9

Som tidigare nämnts är programmen utformade för stationära förhållanden som oftast
inte stämmer överens med verkligheten. Tabell 2 nedan visar en markant förbättring
ur värmeförbrukningssynpunkt för alla hus. Hus B och Hus E har dock fortfarande en
del negativa värden. Det kan vara så att det vid beräkningen uppstått inmatningsfel på
areor eller att någon konstruktionsdetalj har fått fel ingående värden. Det finns
ingenting som indikerar på att husägarna till dessa hus skulle ha högre
uppvärmningsförbrukning än de övriga, snarare tvärt om. De båda husägarna är de,
som ironiskt nog, bäst har ”haft koll” på energiförbrukningen i husen och därigenom
påvisat att deras uppvärmningsresurser inte är för höga.

Tabell 2. Hypotetisk besparing då medeltemperatur tagits ”in situ” samt med en
uterumstemperatur på 10 oC.

Stapel ett (vänstra med diagonala streck) är då husen beräknats med den reella
medeltemperatur som råder på platsen och den andra stapeln (prickig) visar hur
mycket som kan sparas med en uterumstemperatur på 10 oC.
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