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INLLUNING

Att spara energi.och mark ar de grundlaggande motiven
for projektet om smahus i berg.

Var nuvarande knapphet pa energi har stimulerat experi-
mentbyggandet over hela varlden. I Amerika har detta
bl a Lett till okat undermarksbyggande och sarskilt
jordtackta hus. Sedan oljekrisen 1973 har det byggts
mer an 3000 jordtackta hus och manga fler planeras.

Intresset for undermarksbyggande ar stort ocksa i Sve-
rige. Iden med jordtackta hus har BFR latit utreda,
Wingvist, 1980. Undermarksbyggandet i Sverige har hit-
tills koncentrerats till berget och vi har alltid haft
en tatposition nar det galler att lansera ny teknik och
utnyttja berggrunden for olika andamal, t ex vatten-
kraftstationer, konsertsalar, tunnelbana och lager for
olja, gas, hetvatten och avfall. Nu star turen att
nyttja wart harda berg for smahus. I lander som Frank-
rike, Kina, Tunisien och Turkiet bygger man sedan lang
tid tillbaka bostader i mjuka, sedimentara bergarter,
och tekniken tillampas fortfarande.

I samhallet idag finns en stravan att hushalla och var-
na om vara viktigaste naturresurser mark, vatten och
luft. I Sverige har vi kunnat bevittna hur vardefull
esker- och angsmark tas i bruk for hus och industrier,
bl a darfor att det ar 1att och billigt att bygga pa.
Ska vi kunna behalla en oforandrad jordbruksproduktion
och samtidigt tillmotesga samhallets krav pa tomtmark,
sa far vi antingen borja nyttja nya terrangtyper, 8ka
nyodlingen eller oka koncentrationen av bebyggelsen.

Inom manga samhallen med lutande terrang finns omraden
som inte utnyttjas for bebyggelse, darfor att lutningen
ar for kraftig och att det inte finns nagon utvecklad
byggnadsteknik. Vidare har lanebestammelserna for suter-
ranghus varit ogynnsamma under en lang tid, vilket yt-
terligare minskat bebyggelsen i lutande terrang. Mot
denna bakgrund har det stallt sig enklare att lamna
dessa omraden som impediment eller gronomraden.

1.1 Fran ide till forstudie

Iden om smahus i berg i omraden med kallt klimat kommer
ursprungligen fran behovet att spares energi. Uppslaget
var ocksa influerat av det mycket aktiva experimentbyg-
gandet av jordtackta hus i Amerika. I borjan av 1979
gastades avdelningen for Bergmekanik vid Hogskolan i
Lulea av professor C Fairhurst, .som pa ett seminarium
redogjorde for de senaste forskningsresultaten om un-
dermarksbyggandet och sarskilt jordtackta hus. I en po-
pularvetenskaplig artikel i Norrlandska Socialdemokra-
ten forde Ove Stephansson ut id~n om undermarkshus till
en bredare publik.
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Varen 1980 kontaktades Ove Stephansson av Ingemar Warme
och bans familj, som onskade fa experthjalp for sing
planer att tillsammans med Christer Nilsson och Bo
Lindgren och deras familjer bygga tre smahus i berg i
Boden. Warme bade vid det tillfallet kontakt med kommu-
nen i Boden och han bade blivit anvisad tomt for ett
experimentbygge vid Svedjeberget.

Det forhallandet att det fauns en intresserad forskar-
grupp vid Hogskolan i Lulea och tre familjer som onska-
de utfora ett experimentbygge med smahus i berg, ledde
fram till ett projekt, som med medel fran BFR, anslag
801268-3, nu genomfort en forstudie.

Projektet smahus i berg har tvarvetenskaplig karaktar
och behandlar en rad olika vetenskapliga discipliner.
Det har lett till att forskarna och teknikerna lamnat
sina synpunkter och resultat for varje specialitet,
vilka sedan forts samman till en helhet. Detaljerna
inom varje specialitet redovisas i bilagor av foljande
projektdeltagare:

Univ lekt Lennart ~lfgren, Avd f Kons~ruktions-
teknik r Hogskolan i Lulea - byggnadsteknik

Tekn lic Sander Faxwall, BS Konsult AB, Stock-
holm - varme, vatten och sanitet

Arkitekt Bertil Franklin, MAF arkitektkontor
AB, Lulea - kommunal planering och arkitektur

Ing Birger Johansson, Avd f Bergmekanik, Hog-
skolan i Lulea - bergteknik, bergmekanik

Civ ing Bo Nordell, Avd f Vattenbyggnad, Hog-
skolan i Lulea - energiutvinning och energi-
balans

Prof Ove Stephansson, Avd f Bergmekanik, Hog-
skolan i Lulea - bergteknik och bergmekanik
samt huvudrapporten

Statsgeolog Gustav Akerblom, Sveriges Geolo-
giska Undersokning (SGU), Lulea - radon

ovriga projektdeltagare har varit:

Prof Krister Cederwall, Avd f Konstruktions-
teknik, Hogskolan i Lulea -. byggnadsteknik

Prof Harriet Ryd, Avd f Formlara, KTH - arki-
tektur, sarskilt upplevelse~valite

Polisass Ingemar Warme, Boden

Ass Gunilla Tornqvist, Avd f Bergmekanik, Hog-
skolan i.Lulea - projektadministration
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Begransade uppdrag har utforts av:

Geolog Ebbe Eriksson, 5veriges Geologiska
Undersokning (SGU), Uppsala - radon

Geolog Ake Hesselbom, 5veriges Geologiska
Undersokning (SGU), Uppsala - radon

Agne Lundman, Fastighetskontoret, Bodens
Kommun, Boden - stadsplanering

Doc Larsgunnar Nilsson, Avd f Kanstruktions-
teknik, Hogskolan i Lulea - varmeberakningar

Civ ing Jan Stromberg, Plannja AB, Lulea -
stalhus i bergrum

Foljande personer har deltagit i ett eller flera
projektmoten:

Bo Lindgren, Boden - brukare

Majlene Lindgren, Boden - brukare

Christer Nilsson, Boden - brukare

Christina Nilsson, Boden - bru~are

Torbjorn Winqvist, VBB, Stockholm

Per Wankko, Lansbostadsnamnden, Lulea

Margareta Warme, Boden - brukar_e

1.2 Syftet med projektet

Genom att utnyttja den termiska trogheten hos berget
som omger smahusen, Banker man effektbehovet och kost-
naderna for varmeinstallationerna, Vidare fungerar det
omgivande berget som varmeisolation och situationen med
endast en synlig vagg ger ett effektivt skydd mot wind
och minskar darigenom totalt sett varmeforlusterna.

I projektet lanserar vi en ny metod for varmeackumule-
ring, dar den cirkulerande luften i spalten mellan hu-
set och berget fungerar som bade transportmedium for
varme och ventilation av radon.

Det utjamnade uppvarmningsbehovet under aret och det
minskade effektbehovet for uppvarmning for smahus i
berg gynnar anvandningen av lagvardiga energikallor. Vi
foreslar darfor, att varme utvinns ur bergborrad brunn
vid smahusen genom att vatten tas ut och avkyls i en
varmepump.

Det andra huvudsyftet med projektet ar, att foresla
battre markutnyttjande i lutande, bergig terrang och
att placera smahusen i berg med hansyn till landskapet,
berg.ets topografi samt kommunikation och snorojning.
Vidare att studera planlosning av smahusen med sarskild
betoning pa upplevelsen av klimat (loft, varme, ljus
och ljud).
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Placeringen av smahus i berg innebar en ny tillampning
av bergmekanik och bergteknik. Taket oCh vaggarna i det
utsprangda bergrummet bildar den barande konstruktio-
nen som omger en latt byggnadskonstruktion av stal el-
ler tra for huset.

1.3 Anknytningar till andra projekt

Sverige ar en stor bergbyggarnation, och vi har alltid
haft en framskjuten position nay det galley att finna
nya tillampningsomraden for undermarksbyggande. Under
de senaste wren hay varme- och avfallslagring i berg
statt i blickpunkten.

Genom det svensk-amerikanska samarbetet kring karn-
avfallslagringen i forsoksstationen i Stripa Gruva hay
vi natt en ny viktig kunskap om varme i berg, Hood
(1979). Data fran faltmatningarna hay jamforts med det
matematiska modellarbetet med myCket goda resultat. Mo-
dellarbetet av en belastad bergmassa inom ramen for det
svenska KBS-projektet hay ocksa en betydelse for pro-
jektet om smahus i berg, Stephansson et al (1980).

Energiutvinning for smahus i berg kommer att ske med
hjalp av vattnet i en bergborrad brunn. Har ayser vi
direkt nyttja kunskaperna fran BFR-projektet om utvin-
ning av varme ur bergborrade brunnar, Andersson (1980)
samt Berglager, Johansson och Nordell (1980).

BFR-projektet om jordtackta hus, Winqvist (1980) och
den amerikanska foregangaren fran The Underground Space
Center, Sterling (1979), hay manga direkta anknytningar
till projektet smahus i berg, Det galley sarskilt fra-
gor kring varmebalansen, arkitektur och sarskilt plan-
losningen saint de administrativa forutsattningarna. I
var studie hay vi darfor tonat ner fragor som galley
bostadslanebestammelser, planbestammelse, brand och
olycksfall. Istallet ray vi utforligt behandlat fragan
om radon vid undermarksbygge, som ocksa hay betydelse
for jordtackta hus.
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2 PRINCIPEN FOR SMAHUS I BERG

Ett hus i berg placeras i ett bergrum i en lutande ter-
rang. Tak, goly och alla vaggar, utom en, omges av
berget och husets fasad ligger i linje med bergytans
framkant. Markens och bergets lutning bbr vara storre
an 1:5 och fasaden bor orienteras mot soder.

Husets form och storlek bestams av storleken pa det
bergrum som man kan spranga, och sarskilt spannvidden
hos rummet. Volymen av ett normalt smahus, ca 400 m 3,
klarar man att spranga ut och fa stabile i hard granit-
berggrund med mattliga insatser av bergforstarkning.

Vid milt klimat och torr berggrund kan bergytorna bilda
tak och vaggar i huset. I vart klimat passar det battre
att man bygger ett fristaende hus i det utsprangda
bergrummet. Huset kan utforas som en mycket latt konst-
ruktion, eftersom berget tar upp a11a yttre laster,
Fig 2.1.

Vid planlosningen bor man strava efter att forlagga
badrum, tvattstuga, forrad och hobbyrum i husets inre,
fonsterlosa del medan ovriga utrymmen bor ligga mot
fonster i fasaden.

Berg har ingen sarskild god varmeisolerande formaga,
men har en stor varmekapacitet. Man brukar saga, att
berget har en stor termisk troghet, d v s en plotslig
andring av yttemperaturen pa ett berg ger en liten
temperaturandring inne i berget. Eftersom berget runt
huset formar behalla temperaturen vid omslag i vadret,
innebar det att husets varmeanlaggning kan ges en lag
effekt.

I wart projekt om smahus i berg nyttjar vi ocksa berget
som i forsta hand dygnslager fir varme. Dagtid under
sommarhalvaret far varm luft cirkulera i spalten mellan
huset och bergvaggarna och var~na upp berget. Luftcirku-
lationen sker med hjalp av mekanisk ventilation. Natte-
tid (och under vinterhalvaret) nyttjas det lagrade var-
met for uppvarmning av huset indirekt genom aterforing
av varme fran franluft till tilluft, Denna energilag-
ring kan ytterligare okas genom att orientera husens
fonster mot soder och utnyttja passiv soluppvarmning
under dagtid. Berget som omger hus~t ger ett tillskott
i varmeisoleringen men minst lika viktigt ar det vind-
skydd som berget ger, nar det g~ller att visa pa bespa-
ringseffekter.

En mekanisk ventilation av luftspalten mellan berget
och huset innebar ocksa att den eventuella radongas
och radondottrar som avges fran berget och grundvatt-
net effektivt kan hindras fran att komma in i huset.

Det utjamnande uppvarmningsbehovet, som man far genom
att ar~vanda berget som ackumulator som laddas upp och
laa~las ur under aret, minskar de maximala effektbeho-
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ven for uppvarmning, och det gar att nyttja lagvardiga
energikal~or som spillvarme, solfangare e~1er varmepum-
par, Den energi som krays for smahus i berg har qi valt
att utvinna ur en bergborrad brunn i direkt anslutning
till husen. Varme utvinnes genom att vatten tas ur
brunnen och avkyls i en varmepump.
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Fig 2.1 Principerna for smahus i berg.



3 MARKEXPLOATERING

I manga kommuner finns det omraden som inte utnyttjas
for bebyggelse, darfor att terrangen lutar for kraf-
tigt, sarskilt galler det om terrangen ar bergig. Vid
en exploatering maste man da utnyttja speciell teknik
som manga ganger ar mindre bekant och darmed anses vara
besvarlig. Vidare finns det ett stort motstand mot byg-
gande i berg med motiveringen, att det ar dyrt. Genom
forskning och teknisk utveckling har man lyckats pressa
priserna for all berghantering och som ett riktmarke
kan namnas, att de~~ kostar lika mycket att spranga,
lasta och transportera en kubikmeter berg idag som det
gjorde under 40- och 50-talet. En manga ganger brist-
fallig kunskap om modern bergteknik och dess mojlighe-
ter har gjort att brant, bergig terrang lamnas som im-
pediment eller i vissa fall som gronomrade.

3.1 Vagar

I starkt lutande terrang ar mojligheterna till vagdrag-
ning begransade och storningarna fran Buller samt tra-
fiksakerheten ar andra viktiga aspekter som maste kla-
ras ay.

Vid exploatering av tillfartsvagarna i lutande terrang
forutsatter vi en lutning pa 1:20 aven om en kraftigare
lutning kan accepteras. Den foreslagna lutningen ar
lamplig for rorelsehindrade. Genom tillfartsvagarna fas
ocksa en onskvard forskjutning av byggnaderna i bade
sid- och hojdled for att ge fri utsikt. Principerna for
detta visas i Fig 3.1 for ett omrade med fritidshus i
berg. Vagomradets utformning ar tankt med tva korfiler
pa tillsammans 5.5 m och med 2.0 m stodremsa, allt en-
ligt RIGU:s normer.

tUKt 115K LU I Iv1Nv

Fig 3,1 Principer for tillfartsvag och servicevag for
gruppbebyggelse av fritidshus i berg. Forskjutningarna
i sid- och hojdled skapar fri utsikt.
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For smahus i berg bor omradet framfoz by~gnaden vara
ca 6 m for att medge uppstallningsplats for personbil.
For f_ritidsbebygge~se kan omradet minskas och parke-
ringsplatser kan ordnas samlat vid slutet av service-
vagen som visas i Fig 3.1.

3.2 Placering med hansyn ti11 terrangens lutning

Terrangens lutning och anslutningsvagarnas geometri be-
stammer vilken hustyp som kan uppforas i ett omrade.
Dessutom bestams hustypen av storleken pa det bergrum
som kan skapas, vilket i sin tur ar beroende pa berg-
kvaliten,

For att belysa terranglutningens betydelse for utform-
ningen av smahus i berg, har vi studerat situationen
for ett enplanshus i berg vid terranglutningarna 1:2.
1:3 och 1:5. Vi har antagit att de bergtekniska.forut-
sattningarna i normal svensk granitisk berggrund gor
det mojligt att spranga ut ett bergrum for ett 16 m
langt och 8 m brett hus. Avstandet mellan byggnaderna
bor ej understiga 4 m. Takkonsolen i berget bor vara
minst 1.0 m i framkant och 4.0 m i bakkant. Vid dalig
bergkvalite kan bergtaket forstarkas med kablar eller
bergbultar.

Studien visar, att lutningen 1:3 ar den optimala for
enplanshus, Fig 3:2, Berget maste da sprangas sa att

I--- TOMTGRANS
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Fig 3.2 Smahus i berg vid optimal terranglutning 1:3
och vaglutning 1:20. (Enplanshus).



framkanten faz en hojd pa ca 4 m. Spra~gstensmassorna
kan nyttjas antin~en for terassering framfor huset el-
ler koras till stenk~oss. Om garden framfor byggnaden
gors bredare och sprangningen dras Sangre in mot berget
gar det att fa en byggnad i tva ~aningar. Valjer man att
gora sa, kan ocksa den andra si~an av vagen nyttjas for
byggnader av typ,suterranghus. Detta bor narmare stude-
ras.

Eftersom tillfartsvagens lutning har hallits konstant i
alla studerade fall, blir byggnadernas sidoforskjutning
minst vid starkaste lutningen 1:2. Studien vicar att
for denna lutning lampar sig tvaplansbyggnaden bast.
Sjalvklart gar det att gora enplanshus i terrang med
denna lutning, men da fas tjockare bergtackning i ta-
ket. Slantlutningen narmast vagen blir har sa kraftig
att vagracke krays.

Vid en flack lutning 1:5, blir det Plana utrymmet fram-
for byggnaderna sa stort, att ytterligare en husrad ne-
danfor tillfartsvagen bor utforas, sa att exploaterings-
kostnaderna fordelas pa flera objekt, ~n redovisning av
studien for olika terranglutningar redovisas i Bilaga 1.

3.3 Platsval for experimenthus

En av malsattningarna med smahus i berg ar att astadkom-
ma ett battre markutny.ttjande i tatbebyggda omraden med
utbyggd gatu- och ledningsnat. Bodens Kommun har anvi-
sat Svedjeberget som lamplig plats for experimentbygge.
Berget ligger i ostra ytteromradet av Bodens stad, ca
3 km fran centrum, Fig 3.3.

Svedjeberget ar belaget vid norra stranden av Svartby-
trasket och reser sig ca 60 m over ~ringliggande lands-
kap. Pa toppen av berget finns en nu nedlagd befastning
i berg. Den upplatna marken for experimenthusen ligger
i en sluttande terrang mot sydvast. Gatu- och lednings-
nat finns framdraget i omr~det for service till en ald-
re bebyggelse.

Den geologiska besiktningen, inklusive preliminara ra-
donundersokningar, vid Svedjeberget har visat att omra-
det lampar sig for smahus i berg.

3.4 Sammanfattning

Studien vicar att moj]_igheterna att anpassa byggnaderna
till bergig terrang ar mycket stores. Bergets siluett
kommer att fprbli obruten, varfor exploatering kan ske
aven i myc~et kanslig terrang. Denna nya byggnadstek-
nik gor det oCksa moj~igt att kombinera bergshus med
suterranghus. I samtliga fa11 kommer husen att bli val
skyddade for wader och wind och ge mojlighet att skapa
lugna och val skyddade uteplatser.
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4 ARKITEKTUR

En placering av smahus i berg kraver en genomtankt
markplanering och tomtdisposition, sarskilt som natu-
ren redan fran borjan kan vara karg och vegetationen
begransad. Genom forskjutningar av husen i hojd- och
sidled finns rika mojligheter till att skapa insyns-
skyddade 1aplatser. Dessutom kan husens fonsterfasad
orienteras sa att passiv soluppvarmning kan utnyttjas.
Detta tillsammans med husets skyddade lage mot wind
och insyn skall skapa en trygghetskansla hos de som
vistas i huset.

For den utvandiga planeringen ar det av vikt att
skyddsanor.dningar for barn och vuxna finns vid takfo-
ten. Vidare maste arrangemangen for avvattning vid
takfoten agnas sarskild uppmarksamhet.

Den enkelsidiga orienteringen av smahus i berg staller
nya krav pa utformning, planlosning och samband. Husen
bor utformas sa, att de ger en rymlighetsupplevelse
och slapper in mesta mojliga dagsljus.

Studien har begransats till att omfatta smahus i en-
och tvaplan. Terrasshus i .flera plan med olika till-
farter och vertikala kommunikationer, som t ex hiss,
ingar ej. Garag~t skall ocksa inrymmas i bergrummet.

4.1 Byggnadsprogram

Tre familjer i Boden har anmalt sitt intresse att byg-
ga experimenthus i berg, Familjernas sammansattning
och nuvarande bostadsforhallanden framgar av Bilaga 1.

Med hjalp av schematiska skisser som upprattats av fa-
miljerna sjalva har de olika rummen och deras funktio-
ner diskuterats vid flera tillfallen. Speciellt har
diskuterats kraven pa dagsljusbelysning. En gradering
av kravet pa direkt dagsljus och onskemal betraffande
bostadsutrymmen har 1amnats av familjerna. Samtliga
betonade onskemalet om en oppen planlosning och onska-
de garna hogre takhojd i nagon del av bostaden. De
accepterade garna ett sekundart dagsljusbelyst sovrum
med oppet samband med ovriga bostaden. Behovet av ett
vaxtrum betonades starkt.

Redan i detta programskede var ytkraven sa stora, att
man kunde befara svarigheter med att fa kostnaderna
for husen inom de statliga lanebestammelserna.

Med detta program som grund upprattades ett forslag
till hus i ett plan (Hus A). Med vissa smarre omarbet-
ningar godkandes detta av en familj. Av bergtekniska
skal maste garaget separeras fran bostaden eftersom
byggnaden annars blivit ~8r lang.
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De tva andra familaerna onskade ett tvavaningshus. Hus
B upprattades och godkandes efter vissa omaxbetningar.

4.3 Fasadutformning

Fasaden kommer att innehalla a11a element som i vanliga
fall finns pa fyra fasader. Svarigheten blir da, att
samordna alla element till en enhet, Fasaderna har pa
ritningarna antytts kladda med liggande trapanel, Fig
4.1. Ett annat alternativ ar p1at, vilket ar ett natur-
ligt fasadmaterial, om bygganden i ovrigt byggs upp med
en stomme av stal- och platprofiler.

Fonsterna ar oppningsbara och har solayskarmning i form
av en gjuten konsolbalk. Fdnsterytans storlek, men han-
syn till passiv energilagring, har ej narmare analyse-
rats.

4.4 Planlosning, enplanshus A

Deana plan ar ytsnal och klarar darfor kostnaderna inom
ramen for statlig belaning.

Kok och vardagsrum bildar en enhet med oppet samband
med 1as- och TV-horna och foraldrasovrum. Detta sovrum
har skjutdorrar, for att ge mojlighet till ett oppet
samband. Rummet har ocksa f.att ett valvt tak for att ge
okad rymd. Dagsljuset kommer fran hogtsittande fonster.

Vaxtrummet kan byggas i ~n senare etapp, varfor en val-
isolerad vagg, t ex treglasfonster, (inns mellan vaxt-
och vardagsrum.

Forradet i garagedelen rymmer bl a erforderlig apparat-
utrustning. Ur ljudsynpunkt ar detta en.lamplig place-
ring.

Pa familjernas direkta onskan slopas garderober. Dessa
kan kompletteras i efterhand.

4.5 Planlosning, tvaplanshus B

Denna l.osning har storre yta beroende bl a pa ett extra
kombinerat apparat- och gastrum. Den klarar darfor icke
utan dispens gallande statliga lanebestammelser.

Planlosningen for hus B visas i Fig 4.3.

Vaxtrummet utgor en inbyggd gard, som ger ljus at var-
dagsrummet, som ligger innanfor koket. Trappan utformas
utan vagg mot vardagsrummet och ingar i c~en oppna rums-
volymen som bildas av vardagsrum, k6k, vaxtrum och
vindfang, Detta stora rum har oppen kontakt med den
balkongformade ovre hallen, fran vilken man genom vaxt-

-12-



IT 1

Fig 4.1 Fasad, enplans- (A) och tvaplans (B) smahus i
berg.
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Fig 4,3 Planlosning tvaplanshus B, primar bruksarea
ca 164 m2 och sekundar bruksarea 39 m2.
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rummets ovre deb far fri utsikt over natuzen. Tva sov-
rum far ocksa fonster mot vaxtrummet forutom fonstren
i fasaden.

Hygienutrymmena motsvarar enplanshuset A. Y det fa11
garagedelen ska1~ rymma apparatutrustning blir forrads-
utrymmena for sma. P~anl~sningen bbr i Ott eventue~lt
fortsatt arbete bearbetas ytterligare.

znvandiga material har ej narmare studerats. Ett starkt
onskemal ar att i vardagsrummet ha en synlig bergvagg.
Hur detta tekniskt skall klaras har annu ej studerats.

4.6 Markdisposition

Framfor garaget finns plats for biluppstallning. I an-
slutning till koket finns i bada alternativen uteplats
som ayses bli inhangnad med planteringar t ex i form av
buskar som skydd mot vagen. Kommunikationsvagar maste
utformas med sarskild hansyn till snorojning.

Racke f.inna antytt pa fasadbalken av betong. Detta
skyddsracke maste ocksa dras fram ett stycke utefter de
framskjutande bergpartierna. De senare kan med fordel
utfromas koniska for att oka oppenheten framfor bosta-
den.

For experimenthusen i Svedjeberget foreslas en markdis-
position, dar tva stycken hus av typ B placeras langst
mot Oster dar terrangen ar b~antast och ett hus av typ
A i det flackare terrangaysnittet, se Fig 4.4.

4.7 Byggnadskonstruktion

Tva alternativa stomsystem har studerats - dels en kon-
ventionell stomme av trareglar dels en stomme av stal-
pelare och tunnplat. De bada alternativen beskrivs nar-
mare i Bilaga 6.
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5 BERGTEKNIK OCH BERGMEKANIK

I de bergtekniska och bergmekaniska delarna av projek-
tet beskrivs tillvagagangssattet for att utforma berg-
rummen saint metoder for losshallning, forstarkning och
tatning av berget. Dessutom redovisas un.gefarliga kost-
naderna for bergarbetena och forstarkningarna i fallet
med ett enplanshus och tva tvaplanshus vid Svedjeberget
i Loden.

5.1 Massberakningar

Husens storlek och form bestams av den spannvidd som
kan tillatas for en oppning i ett ytligt parti av berg-
grunden. I forslaget till enplanshus har vi utgatt fran
en bergoppning med matten 16 x 8 m och atskild av en
4 m bred pelare till angransande garage. Hojden pa opp-
ningen ar 3 m, For tvaplanshuset har oppningen matten
1 4 x 8 m, och hojden 6 m. Taket ar den ur stabilitets-
synpunkt mest kritiska delen av konstruktionen. Med
hansyn till att berggrunden i tidigare nedisade omra-
den har en forhojd sprickighet i de ytliga partierna
har vi valt att utforma takskivan med en minimitjock-
lek pa 1.5 m i framkanten. Sektioner av en- och tva-
planshusen visas i Fig 5.1.

I projektet har vi valt att utga fran situationen vid
Svedjeberget i Boden, Topografin saint husens placering
redovisas i Fig 5.2, Den sodra delsn av omradet ar
brant och lampar sig bast for tvaplanshusen.

5,2 Borrning och sprangning

Borrning och sprangning av berget for smahusen och det
framforliggande tomtomradet kan ske med konventionell

teknik. Samtliga konturer.maste slatsprangas for att fa
minsta mojliga bergskador och darmed stabila bergytor.

Utrymmena for husen maste sprangas enligt gallande me-
toder for skonsam sprangning. Detta leder till minsta

sprangskadorna och minimerar forstarkningarna och tat-
ningarna.av berget. I Bilaga 5 lamnar vi forslag till

etappindelning av sprangningsarbetena for bergrummen,

vilket har ti11 syfte att ytterligare mildra markskak-
ningarna vid sprangningen.

5.3 Lastning och transport

Lastning och transport av bergmassorna kan ske med kand

teknik, d v s gravmaskiner for utlastning av pallarna

och band- el]_er hjullastare for utlastning av sprang-

stenen i bergrummen. Transporten kan ske med dumper

eller lastbil. Forsaljning av sprangstensmassor som



Fig 5.1 Teoretiska sektioner av berget kring en- och

tvaPlanshusen.

kross- eller fyllnadsmaterial ger en intakt. For sma-
husen vid Svedjeberget ar den totala mangden losshal-
let berg 5.108 teoretiskt fasta kubikmeter som idag
ersatts med nary 35.000 kronor,

5.4 Bergforstarkning och tatning

Bergforstarkningen av de utsprangda utrymmena bestams
av bergets egenskaper - sarskilt sprickorna och hall-
fastheten. Vi har narmare analyserat en forstarkning
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av takskivan i berget over varje oppning med hjalp av
ingjutna kablar. Genom att installera kablarna finnan
utsprangningen sker kan kablarna gjutas in utan for-
spanning, vilket forenklar arbetet.

Taket for enplanshusen har foreslagits fa en forstark-
ning med 12 kablar i det fa11 att berget har en lag
hallfasthet och ogynnsamma sprickor upprader emellan
bakre vaggen i utrymmet och markytan ovanfor vi gor
dock bedomningen, att berggrunden i Svedjeberget har
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god kvalite, och att kabelbultning icke ska behovas.
Daremot kan enstaka strobultning med cementingjuten
kamstalsbult kravas i vaggar och tak,

For att fSrhindra vatten att tranga in i utrymmet fdr
husen, kan det b1i noddan~igt att testa berget med ce-
mentinjektering eller ett skikt sprutbetong med in-
sprutade draner mellan bergytan oCh sprutbetongskiktet.
Eftersom bergkva~it~n vid 5vedjeberget ar god bedoms
inte nagon tatning behovas ske.

5.5 Kostnader

Resultaten av forundersokningen vicar, att den mangd
berg som skall sprangas bort uppgar till ca 5.100 fas-
ta kubikmeter och att kostnaderna for detta beloper sig
till ca 540 kkr. Kostnaderna for utsprangning av vag
och rorgravar p~ vanligt satt tackes genom kommunen.
Utsprangningen av utrymmena for husen uppgar till ca
100.000 kronor for bade en- oCh tvaplanshusen. Kostna-
derna for kabelbultning av taket uppskattas till ca
20 kkr per hus. Om bergkvalit~n ar god kan denna utgift
sparas in.

De i Bilaga 5 angivna kostnaderna for bergtekniska och
bergmekaniska insatser ar nagot osakra beroende pa det
enkla underlaget for massberakningarna vid denna tid-
punkt och stores variationer - upp till 30 % - i in~ord-
rade prisuppgifter fran entreprenorer. Vi anser dock,
att under normala eller bra bergforhallanden kan berg-
rummet och anslutande tomt fardigstallas till en kost-
nad av 140 kkr per hus.
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RADON I SMAHUS I BERG

Nar man bygger smahus i berg, maste man sarskilt upp-
marksamma det radon som avgar fran den omgivande berg-
grunden och grundvattnet, Genom ventilation kan man
skapa den luftvaxling i huset som krays for att halter-
na radondottrar skall ligga under gallande gransvarden.

I Bilaga 3 ges en allman oversikt om radon vid under-
marksbyggande i jord och berg, Dar beskrivs radon och
radonavgang fran berggrund, jordlager och grundvatten
samt 1ampliga atgarder mot radon och hur undersokningen
av radon bor ske i planerade byggnadsomraden. I Bilaga
4 redovisas en preliminar undersokning av radon vid
Svedjeberget i Boden. Resultaten pekar pa, att berg-
grunden och grundvattnet har laga halter av radioaktivt
mineral och radon, Detta innebar, att Svedjeberget ut-
gor en 1amplig plats for experimentbygge av smahus i
berg.

6. 1 Bestammelser om radon och radondottrar

Radon ar en radioaktiv adelgas, som forekommer allmant
i luft, mark och vatten. Radon bildas vid sonderfall av
det'natuxligt radioaktiva amnet radium. Radon sonder-
faller med en halveringstid pa 3.8 dygn till radioakti-
va dotterprodukter, s k 'radondottrar' som bildar ett
radioaktivt stoft. Radondottrar som inandas i tillrack-
ligt hoga koncentrationer under lang tid kan ge upphov
lungcancer .

Fdr nybyggda hus foreskriv~r Sv~nsk byggnorm (SBN) 1980
gransvardet 70 Bq/m3 (antal karnsonderfall per sekund
och kubikmeter) for radondottrar, vilket motsvarar ca
150 Bq/m 3 radgn.vid 0.5 luftomsattningar per timme. Dlor-
mala radonhalter i ovanjordsbyggnader ar 20-200 Bq/m 3.

6.2 Radon i berggrunden och grundvattnet

Radonavgangen fran en bergart ar i stort sett propor-
tionell mot halten uran, Bergarter som har hogre uran-
halter an genomsnittet ar graniter, pegmatiter, vissa
sura gnejser och syeniter samt alunskiffrar. Vissa gra-
niter kan ha relativt hoga uranhalter. For alla dessa
bergarter maste man sarskil~ undersoka uranhalterna
och radonavgangen finnan byggnationen under mark star-
tar.

Bergarter som gabbro, diorit, 5andsten och kalksten
kanneteckna~ av mycke~~laga uranhalter och ar darfor de
som ar bait lampade for uri~lermarksbyggande ur radonsyn-
punkt.

Samtliga amnen fore. radon i sond~~€al~lskedjan ar fasts
amnen. De finns darfor~kvar pa uranets ursprungliga
plats i herget. Om radonet, som ar eri gas, blir kvar i
berget blir aven de farliga dotterprodukterna kvar dar.
En del av den bildade radongasen hinner svgs fran ber=
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get finnan radonet sonderfaller och tillforas luften i
bergrummet. Radonhalten i ett bergrum blir ofta jamnt
fordeiat oberoende av var radonkallan ar belagen,
eftersom luftrorelsen sker genom diffusion, temperatur-
variationer,. konvektioner och ventilation.

Radon som bildas i berget kan transporteras med grund-
vatten som ror sig i sprickor i berggrunden. En del av
radonet.avges nar vattnet kommer in i bergrummet.
Eftersom radonhalterna i grundvattnet normalt ar 50-300
Bq/1 kan radonmangderna som nar ett bergrum bli bety-
dande, Vaggarna till bergrummet bor darfor goras sa ta-
ta som mojligt.

Den geologiska besiktningen av Svedjeberget har visat
att berggrunden domineras av en grovkornig bergart,
kvartsmonzonit, med inslag av en finkornig granitisk
bergart, aplit. Bergarterna kannetecknas av laga uran-
halter (ca 3 ppm) och lag radioaktivitet (6-12 uR/h).
Matningar pa berghallar har gett laga radonavgangar.
Radonmatningar i bergrum i fortet, som finns pa Sved-
jebergets topp, har gett laga radonhalter i berget.

Radonhalten i vattnet har analyserats fran en brunn
omedelbart vaster om den tilltankta byggplatsen. Tva
provtagningar har gett laga zadonhalter, 2 Bq/l,

Resulta~en av d~ pre~iminara radonundersokningarna i
Svedjeberget visar pa laga uranhalter i berggrunden
och att radonavgangen fran berggrunden ar relativt li-
ten. Vi anser darfor, att Svedjeberget ar en fran ra-
donsynpunkt lamplig plats for experimentbygge av sma-
hus i berg.

6.3 Atgarder mot radon

Stravan bor vara, att astadkomma ett smahus i berg som
har sa laga radonhalter som mojligt till rimliga kost-
nader.

I princip finns det tva satt att skydda sig mot radon
i smahus i berg. Det forsta sattet ar att bygga huset
sa tatt, att radonintrangningen icke kan ske, Det and-
ra sattet ar att ventilera bort radonet. I de flesta
fall ar en kombination av dessa metoder det mest lamp-
liga.. Mojligheterna att minska halten radondottrar i
luften genom filtrering ar starkt begransade, eftersom
radondottrarna snabbt nybildas.

For att sakert kunna klara uppstallda gransvarden for
radon och radondottrar for smahus i berg foreslar vi
ett ventilationssystem som skapar ett undertryck i bo-
staden och ett i forhallande till utomhusluften an
storre undertryck i luftspalten mellan husets yttervag-
gar, goly och tak och det omgivande berget,

V~ntilationen i tak och goly kommer att ske i de lador
som skapas genom en stalprofil hos stalhuset i bergs
runmet. Luftstxommen styrs av matarror i framkanten
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~v stalhuset, Profilerad stalplat monteras mot
tunnplatsreglar med genombrutna liv, s k termobalk an-
vands som vaggbekladnad for att minska motstandet mot
vertikal luftstromning och skapa luftkanaler i spalten.
En utforligare redovisning av ventilationssystemet och
metoden att anvanda ventilationsluften som varmeoverfo-
ringsmedel mellan huset och berget redovisas i kapit-
let om WS och energibalans.
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7 VVS-INST~~LATIO~ER OCH V~RMEUTVINNING

WS-insta.11ationerna for smahus i berg bestar dels av
konventionell teknik som anpassas ti11 situationen, att
huset omges av berg, och dels ett integrerat tekniskt
system dar ventilationsflodet ges tre funktioner; ven-
tilering av bostaden, uppvarmning (eventuell kylning)
av den omgivande bergmassan samt skyddsventilering for
radongas.

7.1 Vatten och avlopp

De tre smahusen kan fa sin vattenforsorjning fran det
borrhal som anvands for varmeutvinningen, Vi will anda
foresla, att husen anslutes till det kommunala vatten-
ledningsnatet. Inkoppling behover dock ej utforas om
tillracklig kapacitet och renhet ges i bergbrunnen.

Draneringen fran det utsprangda bergrummet kopplas till
regnvattenledningen. Spillvatten Bras fran anslutnings-
punkter till en samlingsledning i framkanten av fastig-
heten och darifran vidare ut i sprangd rorgrav till
ledningssystemet i gatan.

7.2 Varme och varmeutvinning

Slutligt val av varmesystem foreslas bli foremal for
narmare utredning i projekteringsskedet. Ett vattenbu-
ret varmesystem med slingor i golvet har diskuterats
liksom luftburen varme.

Varme kan utvinnas ur en bergborrad brunn i direkt an-
slutning till smahusen. Genom att influensomradet for
varmeuttaget blir relativt stort ar det ingen ide att
borra mer an en brunn for alla tre husen. Den varme som
kan hamtas ur en 150 m djup brunn med diametern 150 mm
redovisas i Tabell 7.1.

Tabell 7.1 Varmeuttag ur 150 m djup bergborrad brunn
med diametern 150 mm

Varmekalla Medeleffekt Arligt energiuttag
[kW ] LkW ]

varmeflode fran
markytan 2.0 17 520

jordvarmeflode 0.4 3 504

grundvattenuttag 0.3 2 628

Summa varme 2.7 23 652

Varmepump 1.3 11 388

Totalt varmeuttag 4.0 35 040
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Det ar saledes mojligt, att utvinna 2,7 kW ur berget
kontinuerligt under hela aret. Eftersom uppvarmnings-
behovet varierar under aret, kommer ocksa varmeuttaget
att variera och effekten blir nagot hogre under vinter-
halvaret.

Varmekallan foreslas bli en varmepump, dar forangarde-
len ar vattenvarmd med grundvattnet fran den bergbor-
rade brunnen, Fig 7.1. Tappvarmvattnet warms ocksa fran
varmepumpen. Varmvattenmagasinen foreslas utrustas med
elpatroner som resery och som varmekalla for hojning av
temperaturnivan pa varmvattnet. 5torleken pa varmepump
samt temperaturnivaer bor narmare utredas under projek-
teringsskedet,

Fig 7.1 Varmeutvinning ur bergborrad brunn. Grundvatt-
net kan bade tas ut och recirkuleras.

7.3 Luftbehandling

Den mekaniska ventilationen skall losa foljande upp-
gifter:

(i) luftvaxling for onskat klimat i huset

(ii) ventilation fran spiskapa, torkskap och tork-
tumlare

(iii) skyddsventilation for eventuell radongas i
spaltutrymmet

(iiii) borttransport av eventuell fukt i spaltutrym-
met

Grundventilationen utformas sa, att filtrerad och for-
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varmd luft fors via kanaler i spa~tutryminet till de de-
1ar som kraver ventilation, Franluften strommar ti11
spaltutrymmet och s~mlas upp i kanaler och fors sedan
via varmev~xlare ut ti1~ det Fria, se rig B9.1, Bi1a-
ga 9.

Utrymmet mellan berget och huset venti2era~ pa sa satt
att eventuella radongaser och radondottrar inte kan
komma in i byggnaden. Eventuellt.kan bergmassan utnytt-
jas for neakylning av tilluften sommartid (direkt eller
indirekt via varmevaxlare).

Sammanfattningsvis ger overslagsberakningarna ett
energibehov for transmission och luftbehandling som ar
ca 16.000 kWh forsta aret oCh Ca 8.000 kWh/ar i ett
fortfarighetstillstand. Med en antagen intern varmeav-
givning fran flaktar, hush$11se1 och personvarme pa
totalt 7.400 kWh/ar fas ett energibehov for smahus i
berg pa ca 1.000 kWh/ar. Bergmassan forutsatts darvid
kunna utnyttjas for dygnslagring av varme var och host.
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8 KOSTNADSUPPSKATTNING

En oversiktlig kostnadsuppskattning har genomforts av
Pitea Mangdbyra AB med hjalp av det underlag som pre-
senteras i rapporten. Syftet med kostnadsuppskattningen
ar att ge en uppfattning om fordyringarna med smahus i
berg jamfort med konventionella friliggande hus. Smahu-
sen i berg jamfors har med ett konventionellt 1-plans
hus med bostadsyta och standart som ar normalt for Norr-
botten och motsvarande enplansalternativet for smahus i
berg. Huskonstruktionerna har ej detaljstuderats och
kostnaderna har darfor delats in i huvudposter enligt
uppstallningen nedan. Kostnaderna for det konventionel-
la enplanshuset ar normala i Pdorrbotten med dagens pris-
lage (juni 1981). Vi har valt att redovisa kostnaderna
i stort sett efter den mall som tillampats i BFR-pro-
jektet om jordtackta hus, Wingvist (1980).

Ej ingaende kostnader:

- mervardesskatt
- tomtkostnader
- utvandig finplanering oCh uppfyllnad
- exploateringskostnader
- anslutningsavgifter
- projetering, kopiering
- besiktning, kontroll
- finansiella kostnader
- los inredning och utrustning

8.1 Objektdata och kostnader for smahus i berg

For smahusen i berg galley foljande objektdata:

Enplanshus Tvaplanshus

Byggnadsarea 177 m2 115 m2
Byggnadsvolym 506 m 3 658 m3
Fasadarea mot berget 151 m2 172 m2
Fasadarea, synlig 62 m' 83 m2

Sammanstallning av kostnader far smahus i berg:

Byggmasteri En~lanshus Tvaplanshus

Grundplatta inkl bjalklag 120 kkr i-' 80 kkr'' ~
Husstomme (stal) 55 kkr 70 kkr
Kantbalk (mot berget, over
huset) 45 kkr 30 kkr
Yttervaggar (mot berget) 70 kkr 80 kkr
Fasad (exkl vaxthusdel) 85 kkr 100.kkr
Mellanbjalklag - 50 kkr
Takbjalklag/yttertak 75 kkr 45 kkr
Innervaggar 15 kkr 20 kkr
Komplex (malning etc) 30 kkr 50 kkr

Summa byggmasteri 495 kkr 525 kkr



Installationer

E1
WS (inkl varmepump)
Ventilation (varmevaxlare,
flaktar e t c)

Summa installationer

Bergarbeten

Utsprangning/och bort-
transport (exkl berg for
tomtmark)

Summa totalt

Extraordinara kostnader

Enplanshus Tvaplanshus

30 kkr 30 kkr
70 kkr ~~~ 70 kkr 1 4t'

30 kkr 30 kkr ~~

130 kkr 1..30 kkr

C- ~

85 kkr 95 kkr ~~

_ __710_kkr__ __750_kkr__

Med extraordinara kostnader ayses sadana kos~tnader som
sannolikt kan reduceras under gynnsamma forhallanden -
(bra berg exempelvis) och som ej ar nodvandiga for hu-
sets allmanna funktion. Dessa kostnader saknar ocksa
motsvarighet i sammanstallningen for referenshuset.

Enplanshus Tvanlanshus

Vaxthusdel (treglasfonster
med alluminiumramar) 50 kkr 170 kkr
Bergforstarkning ~ 22 kkr 18 kkr '.
Tatning (injektering,
betongsprutning) I 20 kkr 20 kkr

Summa extraordinara kostnader 92 kkr 208 kkr

SUMMA TOTALT __802_kkr_ _̀_958_kkr__

8,2 Objektdata och kostnader for koriventionellt
enplanshus

For ett friliggande enplanshus med forutsattningar och
standard motsvarande enplanshus i berg och med motsva-
rande friliggande garage galler foljande objektdata:

- byggnadsarea 177 m2
- byggnadsvolym 506 m 3
- fasadarea 213 m 3

Sammanstallning av kostnader:

Byggmasteri

Grundlaggning och grundplatta 85 kkr
Yttervaggar 175 kkr
Innervaggar 15 kkr
Takbjalkar/yttertak 165 kkr
Komplex 30 kkr
Summa byggmasteri 470 kkr

-29-



Instal~ationer

El 30 kkr
WS (exkl varmepump) 45 kkr
Ventilation S kkr

Summa installation~r 80 kkr

SUMMA TOTALT 550 kkr

Den oversiktliga kostnadsuppskattningen visar, att for-
dyringen med smahus i berg jamfort med ett friliggande
enplanshus ar ca 160 kkr e11er drygt 20 % for enplans-
alternativet och ca 200 kkr e11er 25 o for tvaplansal-
ternativet. Denna jamforelse exkluderar de extraordina-
ra kostnaderna av vaxthus, bergforstarkning och tatning.
Har skall dock poangteras, att tvaplansalternativets
kostnader har jamforts med kostnaderna for ett fri-
staende enplanshus med friliggande garage. Vidare har
vaxthusdelen i tvaplansalternativet icke innefattats
i kostnadsjamforelsen.
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9 PROJEKTETS FORTS~TTNING

Resultaten av forstudien visar tyd~igt, att smahus i
berg ar en fullt realistisk byggnadsteknik i sluttande
terrang. Nasta steg i projektet for~slas ~~i en
prajextering av tre smahus i 5vedjeberget i Boden. Dar-
efter finns underlag for att slutgiltigt besluta om
uppforande av smahusen. Ett antal pa tre smahus gor det
mojligt att variera hustyperna och utvardera olika as-
pekter samtidigt som forskningsinsatserna blir mattli-
ga, nar man slar ut kostnaderna per hus.

Vi har darfor funnit det befogat, att fortsatta projek-
tet med tre faser; projektering, g~n~mturande och bru-
kande.

9.1 Projekteringsskede

Detta skede omfattar arbete fram till upphandling. Det
innebar att resultatet fran projekteringsskedet redo-
visas i form av entreprenadhandlingar.

I samb~nd med projekteringsarbetet for smahus i Svedje-
berget bor foljande problem narmare utredas:

Markexploatering och arkitektur

Optimal markexploatering med hansyn till ter-
ranglutning och befintlig bebyggelse

Avvattning av marken i anslutning till sma-
husen

Ytterfasadens utformning, sarskilt fonster-
ytans storlek

Byggnadsteknik

Jord- och bergmekaniska forundersokningar och
parameterbestamningar

Forforsarkning och tatning av bergmassan

Detaljerade radonundersokningar

Byggnadskonstruktion, sarskilt val av stomsystem

Varmeutvinning och varmelagring

Provpumpning av bergborrad brunn (kapacitet
och kvalite)

Utveckla modell for berakning av varmelagring
via luftspalten samt mojlighet att utnyttja
bergmassan for dygnslagring av varme.
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Utveckla metod for utnyttjande av passiv sol-
varme

WS

Dimensionering av varmeanlaggning oCh venti-
lation

Utveckling av styr- och reglersystem for sma-
husens WS-installationer

Detaljanalys av smahusens energiegenskaper

Projektering av mat~ystem och matcentral

Bestamning av matprogram for klimat (luft,
varme, ljus, ljud), vatten, fukt, energifor-
brukning och radon

Utformning av matstation och anslutning till
matcentral

9.2 Genomforandeskede

Detta skede omfattar upphandling och byggande av sma-
husen i berg.

9.3 Bruksskede

Under bruksskedet utvarderas husens bruksegenskaper
och tekniska funktion. Speciellt intressant ar har att
studera brukarnas upplevelse av smahus i berg med beak-
tande av varme-, ljus- och ljudegenskaper.
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BILAGA 1 Markexploatering och arkitektur

Figurerna B1.1, B1.2, B1.3 och B1.4 visar husens place-
ring med hansyn till terrangens lutning, 1:2, 1:3 och
1:5.

Figurerna B1.5-B1.11 visar planer och sektioner for en-
och tvaplanshusen.

B1 .:1 Familjestrukturen hos de tre familjerna, som
skall utnyttja bostaderna vid 5vedjeberget

De tre familjerna som ayser att bo i 5vedjeberget, har
idag foljande sammansattning och bostadsforhallanden:

Familj A Man polis, 36 ar
Kvinna underskoterska, 38 ar
Pojke 11 ar
Pojke 2 ar
Bostad 4 r o k ca 90 m2

Familj B Man
Kvinna
Flicka
Bostad 3 r o k

kopman, 36 ar
horselvardsass, 38 ar
8 ar
ca 88 m2

Familj C Man
Kvinna
Pojke
Flicka
Bostad 3 r o k

B1.2 Byggriadsprogram

B1.2.1 Dagsljus

teletekniker, 36 ar
hemmafru, 27 ar
6 ar
3 ar
ca 80 m2

Med enkla skisser, som upprattats av familjerna sjalva,
har de olika rummen och deras funktion diskuterats vid
upprepade moten, varav tva ar protokollforda. Speciellt
har diskuterats kraven pa dagsljusbelusning. Dessa krav
har graderats i foljande rangordning:

1. Kok
Vardagsrum

2. Sovrum

3. Tvattrum med arbetsplats
Hobbyrum

4. Badrum
Bastu

5. Ovriga utrymmen
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B1.2.2 Onskemal betraffande bostadsutrymmen

Kok

Stort med vardagsrumsfunktion, d v s ett slags allrum.
Rymligt, sa att aven barnen kan vistas dar. 5ammanhall-
na arbetsytor. Matplats for do samtidigt atande.

Vardagsrum

Nara och oppet samband med koket och bostaden i ovrigt.
Garna hobbyverksamhet i form av t ex bordtennis i di-
rekt anslutning till vardagsrummet. Har understroks
onskemalet om rymd, t ex i form av hogre takhojd. Man
ville i detta rum garna ha en synlig klippvagg i rum-
met, om detta var tekniskt mojligt.

Sovrum

Tre sovrum ansags nodvandigt, varav ett (foraldrasov-
rummet) kunde vara sekundart belyst, om det lag oppet i
forhallande till t ex vardagsrummet.

En familj ansag, att. foraldrasovrummet kunde vara mind-
re an ovriga sovrum.

Barnens sovrum horde vara rymliga och ha plats for en
mindre lek- och samvarodel.

Kontor (gastrum)

Avsett for besokande forskare, slaktingar e t c. Har
kunde aven eventuell matutrustning finnas under for-
sokstiden.

Klad- och linneforrad

Klart uttalad onskan, att samla alla klader pa ett
stalle. Dar byter man om, och dar forvaras smutsklader.
Man ansag t v m att garderober i sovrum obehovligt.

Tvattrum

Nara anslutning till klad- och linneforrad. Plats for
tvattbank, tvattmaskin, torktumlare, mindre mangel. Ar-
betsplats for.strykning och somnad.
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Vaxtrum

Forutsattningarna for vaxtodling i denna terrang ar in-
te den basta, varfor mojlighet att ordna vaxtrum ansags
nodvandig. Det vore ett stort miljovarde i bostaden.

ovriga utrymmen

Utover ovan angivna utrymmen behovs apparatrum, garage,
forrad och soprum, Ett sarskilt kylt matforrad som ut-
nyttjade bergets kylformaga ansags intressant.
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BILAGA 2 Skiss till Stadsplan for projoktet "smahus i

berg"

Foreliggande skissforslag till stadsplan for rubruce-
rande har upprattats pa kopia av primarkartan i Skala
1:1000.

Genom det testa skogsbestandet pa Svedjebergets nord-
vastsluttning har inom vissa omraden nivakurvor icke
kunnat redovisas. Pa kartan har dock antagna nivakur-
vor inforts och ritats som str.eckade.

Innan definitiv plan upprattas maste nymatning av des-
sa omraden ske med ayseende pa markens lutning m m.

I den foreliggande skissplanen redovisas nordost om
foreslagen gates fyra omraden for hus i berg (Bib). La-
get for dessa omraden ar endast preliminara och nog-
granna utredningar om bergets struktur maste goras in-
nan definitiv placering kan redovisas. Ytterligare om-
raden for hus i berg kan - om berget visar sig bra -
foreslas norr om nu redovisade omraden,

Nagon inre omradesgrans for hus i berg i kvarteret har
inte angetts. Tomternas storlek (djup) far utredas se-
nare.

Harav foljer att den foreslagna gatans strackning och
hojdlage kan.komma att forandras. I stadsplaneforsla-
get har vissa mattavvi,kelser.gjorts betraffande vagom-
radets bredd och utrymme-framfor bostaderna.

Sydvast om fdreslagen gates har redovisats ett omrade
for forslagsvi~ fern s~tycken sluttningshus, Noggranna
studier om husens lage i hojd och plan maste goras,
eftersom marklutningen ar stor.

Den foreslagna gatans lage och hojd ar beroende av hu-
sen i berg och sluttningshusens placering i plan och
hojd.

Tvarsektioner i Skala 1:200 genom det sydligaste 2-va-
nings berghuset (sektion.10) och genom ett envanings-
bergshus (sektion.60) redovisas.

Detta skissforslag har upprattats av planingenjor
A Lundman, arkitektkontoret, Bodens Kommun.
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BILAGA 3 Radon vid undermarksbyggande

X3.1 Radon vid undermarksbyggande

I och med att man planerar bygga smahus i berg i Boden
och jordtackta hus i Vaxjo, har problemen med att gora
dessa hus radonsakra aktualiserats.

Vid byggande av bostader i berg e11er i jord blir det
radon som avgar fran den omgivande berggrunden, jord-
lagret eller grundvattnet ett sarskilt problem som mas-
te losas, om radondotterhalter.na ska11 kunna ligga un-
der det gallande gransvardet. For n~byggda hus ar detta
gransvarde for radondottrar 70 Bq/m (Bequerel per ku-
bikmeter), vilket motsvarar ca 150 Bq/m 3 radon vid 0.5
luftomsattningar per timme, Svensk byggnadsnorm (SBN)
1980, kap 36 ays 41. Ett begrepp om radonproblemet far
man om man jamfor de radonhalter som krays i bostaderna
med de normala radonhalterna i markluften, som ar 1.000
till 10.000 och ofta sa hoga som 50.000 Bq/m 3 utan att
sarskilt onormala forhallanden foreligger. Radonhalter-
na i atmosfaren ovanfor markytan ar i genomsnitt ca
4 Bq/m 3, For att klara 5BN:s gransvarde maste sarskilda
byggnadstekniska och ventilationstekniska atgarder vid-
tas for att begransa den radonforande luft som fran
marken kan tranga in i undermarksbyggnader.

B3.1.1 Radon, radonavgang och radontransport

Radon ar en radioaktiv adelgas, som bildas vid sonder-
fall av radium som ar en dotterprodukt till uran. Ra-
donets livslangdar relativt kort. Halveringstiden ar
3.8 dygn. Radonet sonderfaller i sin tur till kortli-
vade, icke gasformiga isotoper, s k radondottrar. given
vid sonderfall av det radioaktiva grundamnet torium
bildas en radioaktiv gas, toron. Toronet har dock en
kort livslangd (halveringstiden ar 54 sekunder) och fo-
rekommer normalt inte i sa hoga koncentrationer att det
anses utgora en halsorisk.

Forutom av uranhalten styrs mangden radon som avgar
fran en bergart av flera inre och yttre faktorer. De
mineralogiska och texturella egenskaperna som har bety-
delse for radonavgangen ar t ex hur och i vilka mineral
uranet sitter, mineralsammansattning, tathet, smaspric-
kighet, m m. Yttre faktorer som har betydelse ar tempe-
ratur, fuktighet och lufttryck.

Radonavgangen fran en bergart underlattas om uranet fo-
rekommer huvudsakligen i distinkta uranmineral (t ex
uraninit) som sitter pa korngranser mellan storre
kvarts och faltspatkorn eller i glimmer, och om mine-
ralkornens kristallstruktur latt skadas av inre radio-
aktiv stralning. Radonavgangen ar ocksa beroende av hur
stor den effektiva ytan ar fran vilken emanation kan
ske. Generellt galler att radonavgangen okar ju mer
uppkrossad eller vittrad en bergart ar.
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Radonavgangen och radontransporten sker genom diffusion.
Iakttagelser tyder aven pa, att radonet mer aktivt kan
transporteras med konvektionsstrommar i sprickor i
berggrunden. Radon som upptagits av grundvattnet kan
med detta transporteras langa straCkor, flera hudra
meter finnan det heft sonderfallit.

I en tat, ovittrad bergart med fa sprickor sonderf.al-
ler radonet pa grund av sin korta livslangd finnan det
natt langre an nagon centimeter. Det ar saledes endast
fran de 1-3 ytligaste centimetrarna som radonavgangen
till den omgivande atmosfaren sker. Ju hogre permea-
biliteten ar i en bergart eller en jordart desto lang-
re ar diffusionslangden, Sa kan den i torr sand vara
upp till 6-10 meter, i fuktig lera daremot maximalt
1-2 meter.

B3.1.2 Radioaktivitet i berggrunden

I Tabell 1 redovisas uran-, torium- och kaliumhalter
for svenska bergart~r och deras radioaktivitet uttryckt
som gammastralning samt radiumindex och gammaindex, Ra-
diumindex 4r ett matt pa radiuminnehallet i material,
vilket ger en indikation om radonavgangen fran ett
byggnadsmaterial. Gammaindex anvands for att hindra
att byggnadsmaterial med sarskilt hog gammastralning
anvands i byggnader. I SBN, kap 31 ays 143 foreskrivs
att radiumindex for ett byggnadsmaterial inte far over-
stiga 1.0, vilket motsvarar en uranhalt pa 16 ppm. Gam-
maindex far inte overskrida 1.0, vilket motsvarar en
radioaktivitet pa 50 uR/h (microrontgen per timme).
Till byggnadsmaterial raknas i.detta sammanhang aven
fyllning och material som anvands till dranerande la-
ger under huset..

Vid byggande under mark kan radiumindex fungera som ett
matt pa berggrundens eller jordlagrets radonpotential.
Om indextalet overskrider vardet 1.0 ar detta i sig in-
te ett hinder for att bygga bostader. Detta beror pa
att bostadsbyggande anses kunna ske pa all mark oav-
sett dess radioaktivitet forutsatt, att atgarder vid-
tas sa att radondotterhalterna inte blir hogre an
70 Bq/m 3 och att gammastralning~n uppgar till hogst
50 uR/h (SBN kap 3G ays 41 samt kap 31 ays 141).

Av Tabell 1 f.ramgar att uranhalten ar lag eller mycket
lag i manga bergarter, t ex i gabbro, diorit, sandsten
och kalksten. Att bygga bostader i sadana bergarter
torde inte medfora nagra problem vad galler radondott-
rar. Dock har det visat sig, att radon som avgar fran
alunskiffer kan na markytan trots att alunski.ffern
overlagas av en mer an 20 m maktig kalksten. Transport-
mekanismen ar okand, men sker troligen med gas som ror
sig i sprickor i kalkstenen.

Bergarter som har hogre uranhalt an genomsittligt ar
graniter, pegmatiter, visa surer gnejser och syeniter
samt alunskiffer. Vissa typer av graniter kern har rela-
tivt hoga uranhalter. Halter upp till 10-30 g/ton fore-
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kommer. Radonavgangen fran graniter och pegmatiter ar
som regel storre an for andra bergarter. Orsaken till
detta ar, forutom den hogre uranhalten, att uranmine-
ralen upptrader som distinkta korn i graniten, vilket
tillsammans mid grariitens minera].ogiska textur under-
lattar radonavgangen.

Vid placering av bergrum i granitiska bergarter finns
det saledes alltid en risk for att radonavgangen fran
berget skall Leda till byggnadstekniska problem. I det-
ta sammanhang utgor pegmatiterna speciella problem. De
upptrader oregelbundet i gangar, mindre massiv eller i
sliror i berggrunden. Uranhalterna i pegmatiterna kan
vara hoga, flackvis upp till mer an 1.000 g/ton, vil-
ket medfor att sarskilda atgarder maste vidtas mot
stralningen. Pa grund av pegmatiternas oregelbundna
upptradande kan det vara svart att utan ingaende un-
dersokningar i forvag forutsaga var de finns och hur
stor radioaktivitet de har.

Tabell 1 Data om svenska bergarter; uran (U), torium
(Th) och kaliumhalter (K) samt gammaindex (my) radium-
index (mRa) och gammastralning uppmatt en meter over
markytan (uR/h)

Bergart Uran-.
mangd
g/t

Torium-
mangd
g/t

Kalium-
halt
%

Gamma-
index
my

Radium-
index
mRa

Gamma-
stralning

uRh

Granit,
normal 2-10 5-20 2-6 0.1-0.4 0,1-0.6 5-10

Granit-,
uran- och
toriumrik 8-40 10-90 4-6 0,3-1.2. 0.5-2.5 12-65

Gnejs 2-10 5-20 2-6 0.1-0.4 0.1-0.6 5-20

Diorit 0.1-2 1-10 1-3 0.04-0.2 0.01-0.1 2-10

Sandsten 0.5-5 1-10 1-5 .0.04.-0.3 0.03-0.3 2-15

Kalksten 0.5-2 0.1-2 0.1-0.5 0.01-0.05 0.03-0.1 0.5-3

Skiffer 1-10 2-15 2-6 0.09-0.4 0.06-0.6 5-3

Alun-
skiffer,
mellan-
kambrisk 10-50 2-10 2-6 0.2-0.9 0.6-3.1 10-45

Alun-
skiffer
over-
kambrisk
eller
underor-
dovicisk 50-350 2-10 3.5-6 0.7-4.5 3.1-21.5 35-230
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B3.1.3 Radon och radonavgang fran jozdartex

I Tabell 2 redovisas uran-, torium- och kaliumhalter
for vanligt forekommande jordarter. I sand ar uranhal-
ten lag, maximalt 4 g/t, medan den i andra jordarter
ofta ar sa hog som upp emot 10 g/t, Anmarkningsvarda
ar de hoga uranhalterna i 1era, speciellt i glacialle-
ra. Hogre uranhalter kan forekomma i jordarter i vilka
ingar fragment av bergarter med forhojd radioaktivitet
som granit, pegmatit och alunskiffer.

Radonavgangen fran en jordart ar storre an. fran en
bergart med motsvarande uraninnehall, Det beror pa att
jordarten bestar av uppkrossat och vittrat bergartsma-
terial och darmed har en storre effektiv yta. Det ra-
don som avgar blandar sig med den luft som finns mellan
kornen eller partiklarna i jordarten. Mangden radonhal-
tig luft som kan transporteras in i en byggnad ar all-
tid storre fran ett jordlager an fran berggrunden. Ra-
donavgang~n paverkas dock starlet av fuktigheten i mar-
ke~. Sa avgar m~cket liter radon .uppat fran jordlager
som ligger under gr.undvattenytan: En annan faktor som
paverkar radontransporten ar jordartens kornstorlek.
I leror ar transportaystanden sma, endast nagon meter.

Tabell 2 Data om Svenska jordarter; uran- (U), torium-
(Th) och kaliumhalter (K) samt gammaindex (my), radium-
index (mRa) och gammastralning uppmatt over markytan
och uttryckt (uR/h)

Jordart Uran
mangd
U g/t

Torium-
mangd
Th /t

Kalium-
halt

K%

Gamma-
index
m

Radium-
index

mRa

Gamma-
stralning

uR/h

Moran 1.5-12 3.5-20 2,0-4.0 0,1-0.4 0.1-0,8 5-20

Grus 2.0-8 6.0-18 3.0-4.5 0.2-0.4 0.1-0.5 7,5-17

Sand 0.5-4.0 1.0-12.0 2,0-3.5 0.07-0.2 0.03-0.3 4-11.5

Mo 1.0-7.0 3.5-13.0 2,0-2.5 0.1-0.2 0.06-0,4 5-12

Mjala 2.5-8.0 5.0-16.0 2.0-3.5 0.1-0.3 0.2-0.5 6-15

Lera 2.5-9.5 7.0-21.0 2.0-4.0 0.1-0.4 0.2-0.6 7-18

Anm: Hogre uran- och toriumhalter
dioaktivitet forekommer i jordarter dar
och radioaktiva graniter ingar.

och darmed ocksa hogre ra-
fragment av alunskiffer

B3.1.4 Radon i grundvattnet

Ett sarskilt problem utgor det radon som transporteras
med grundvattnet. Radon som avgar fran berggrunden el-
ler jordlagret upptas av vattnet och lean med detta
transporteras langa strackor - nagot hundratal meter -
innan det belt sonderfallit. Rinner grundvattnet fram
pa markytan eller langs vaggarna i ett bergrum avgar
en del av radonet. Eftersom radonhalterna i grundvatt-
net lean vara sa hoga som flera tusen Bq/1 (normala ra-
donhalter i grundvattnet ar 50-300 Bq/1), lean radon-
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tillskottet fran vattnet till ett bergrum e11er annat
utrymme under mark bli mycket stort. Problem med radon
i grundvattnet ar sarskilt vanliga i granitomraden. Det
beror pa att uranhalten i graniterna ofta ar hogre an i
andra bergarter, och att granitens mineralogiska textur
underlattar radonavgangen.

Vanligen forekommer de hogsta radonhalterna i grund-
vattnet som rinner fram i sprickor i berggrunden. Ra-
donhalterna i det grundvatten som forekommer i jordlag-
ret ar som regel laga.

B3,1.5 Gammastralning

I SBN kap 31:141 anges 50 uR/h som hogsta tillatna var-
de for gammastralning i nybyggda bostader. Detta mot-
svarar en gammastralning av ca 30 UR/h over en plan yta
t ex en hallyta av den berggrynd i vilken byggnaden ska
byggas. Att 30 ~R/h pa markytan motsvaras av 50 uR/h i
ett rum under markytan beror pa att gammastralningen i
det senare fallet kommer fran flera ytor.

I normala fall kommer gammastralningen i bostader under
markytan alltid att vara 1agre an 50 uR/h. Det beror pa
att de bergarter som har hogre gammastralning an 3Q uR/h
over en plan yta ar relativt ovanliga och att byggnads-
materialet ayskarmar en del av gammastralningen.

Gammastralningen kan komma att overstiga 50 uR/h om
bergrummet byggs i en sarskilt radioaktiv granit, peg-
matit eller alunskiffer. Da finns det alltid mojlighet
att ayskarma gammastralningen genom att bygga tjockare
vaggar, tak och goly i nagot tungt material, t ex be-
tong. Modellmatningar visar att 8 cm tjock betongvagg
ayskarmar ca 50 o av gammastralningen och 50 cm tjock
betong sa gott som all gammastralning (Gregory, A.F.
och Norwood, J.L. 1961 och. Osterlund S.-E. 1979).

2.5 cm stal ger en 50 procentig ayskarkning och motsva-
rande varde for tra ar 40 cm.

X3.1.6 Undersokning av radon inom planerade byggnads-
omraden

I Sverige har annu inte utforts nagon undersokning med
syftet att i forvag gora en bedomning av radonsituatio-
~ien for bostader som skall byggas under markytan. Fle-
ra undersokningar har dock gjorts med syfte att bedoma
radonsituationen for hus som skall byggas ~a markytan,
(Interna rapporter vid Sveriges Geologiska Undersokning
och Statens Geotekniska Institut, bl a Hesselbom, A.
och Akerblom, G. 1980). Erfarenheterna fran dessa un-
dersokningar kan tillampas pa omraden som galler hus
under markytan,

Liksom fir Yiusen ~a marlcytan syftar undersokningarna
till att bedoma radonavgangen fran berggrunden, jord-
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lagren och grundvattnet efter det att byggnaden fardig-
stallts och statt pa platsen nagra ar. Denna radonav-
gang ar inte densamma som radonavgangen finnan marken
bebyggdes. Ingrepp i samband emd byggandet paverkar of-
ta transporten av radon i jordlagret e11er berggrunden.
Vidare kan t ex en sankning av grundvattenytan medfora
att radon fran berggrunden e11er djupare liggande jord-
lager med forhojd radioaktivitet kan na ytliga jordla-
ger eller markytan. Likasa kan en hojning av temperatu-
ren i berggrunden leda ti11 att radonavgangen fran
berget okar.

I foljande aysnitt redogors for vad som framstar som
lamplig undersokningsteknik.

Undersokningarna bor inledas med en geologisk besikt-
ning av det blivande byggnadsomradet och matningar av
gammastralningen i jordlagret och i berggrunden. Den
geologiska besiktningen skall syfta till att grout be-
stamma vilka bergarter och jordarter som forekommer
inom omradet samt jordarternas porositet, bergets
sprickighet och grundvattenforhallanden. For de geolo-
giska observationerna kan det kravas provgropar eller
borrningar. Observationerna skal_1 galla forhallandena
ner till det djup fran vilket radonet fran en radonav-
givande bergart eller jordart kan na det planerade hu-
set.

Matningarna av gammastralningen syftar till att kart-
lagga stralningsniva.n och stralningensvariation inom
byggnadsomradet. For matningar pa markytan och i gropar
kan handburna scintillometerinstrument anvandas. Bast
ar att anvanda handburna gammaspektrometrar med vilka
uran-, torium-, (radium-) och kaliumhalterna kan be-
stammas med stor precision direkt i falt.

De geologiska undersokningarna bor foljas av radonmat-
ningar. Dessa syftar till att ge en uppfattning om ra-
donhalten i marken och radonavgangen fran berggrunden
och/eller jordlagren. Hesselbom, A, et al (1981) har i
en rapport redovisat resultat fran en jamforande studie
i jordluften och radonavgangen fran markytan.

Infor byggande av jordtackta hus kan man gora matningar
av radonhalten i jordlagret med en lamplig langtidsre-
gistrerande metod, t ex sparfilm som ar kanslig for al-
fastralning. Mattiden ar ca 3 veckor. Matningarna bor
om mojligt ske pa det djup som huset skall byggas, dvs
i niva med den planerade bottenplattan. Dock maste mat-
ningarna utforas over grundvattenytan. Normalt behovs
3-4 matningar inom varje tankt huslage.

Radonmatningarna ger information om radonhalten i mar-
ken finnan man bygger i omradet. Om matningarna kombine-
ras med undersokningar av markens porositet akn de an-
vandas for att bedoma hur mycket markluft med en viss
radonhalt som finns och som kan tranga in i det hus som
skall byggas. I denna bedomning maste hansyn tas till
de eventuella andrade grundvattenforhallanden som
bygynationen kan medfora.
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Fpr byggande av smahus i berg ar radonmatningarna sva-
rare att genomfora. Nagon rnatning i berget gar ju inte
att utfora. I stallet far matningarna inriktas pa att
mata radoria~~~c~ang~n fran b~ottade e~_~er. blottlagda hall-
ytor. Med ~~clning av resultaten fyan c~essl mat~ingar
far man sedan berakna radonavc; ~rty::;i r:c~w~. ~~~~ ':~ergytor
som kommer att omge bygg-~~.~3~1z, ,~~tt. ku~~~-~ :~ ~ uppskatta
radonavgangen ar'svart, e.ft~rs~m marl rnaste to hansyn
till det raci~n~~llskott som komrier fran spr~.ckor i
berggrunci~n orh fxan vat.ten som rinn~r ~ dessa spric-
kor, For att fa zn viss uppFattn~r~g om dot radontill-
skott som kan korinta fran gr~una~ra~.i.:ret kayi iad~nhalten
i vattnet best~.mraa~. Lampligen mats radon~alten i vat-
Lenprov som har tagits fran vattnet i brunnshal i sam-
ma typ a~T b~:~n~r:.nc~~ Om ra3on'~.~.lt~r~a .i ~~~~.t~ne-t ar ho--
ga, d v s mgr an 500 Bq/, kan roan f~~rmcda att radonav-
gangen ~ra;~ rerget ar hcg ach att ra~l~:at.i~~ ~skottet fran
grundvattr~et kan komma att utgora ett allvarligt prob-
lem.

B3.1.7 Atgarder mot radon

Vid byggar~c~e av bost~dshus under markytan kcmmer det i
rcianga fa11 at.t behi~~ra~ atgarder mot ra3onintrangning.
Ever~~cuul~t skulle af:c~arder inte b~h~;~as vid byggande i
berggrui~d Hied mycket ~ ag radioaktivit:et, t ex i gabbro.

De atgard~,r som ar tankbara for att skydda sig mot ra-
do~. ar ~t~~ bygga husen sa testa att radonintrangning in-
te kan.ske eller att ventilera bort radonet. Som regel
ar en kombination av dessa metoder det mest lampliga.
Ott by,~~a husen helt 'data ar svart. Vid byggande pa
ma.r_k hay_ man di~kuterat mojl~gheterr~a att anvanda arme-
~ad ~ati:eY~,-L-at be~torag i bottenplattor och kallargoly for
att f~or~~~nc~ra radonintrangningen. Betonglagrets tjock-
lek bor vara ca 20 cm och armeringen bor vara sa tat
att sprickbildning belt forhindras. Viktigt ar ocksa
att na~~gr.ann t~itnin~ sker kring ror ~~h Yabelgenamfor-
ningar.

Ventilation ar den enda metod som anvands for att halla
7_aga .radontialter i bP~_c~rum, Genor,► eri f~~rcFr_ad ~rPnt-
lation skapas Ett overtryck i bergru~~t och en hog
luftomsattning, Denna metod torde inte vara sarskilt
attraktiv for anvandning i bostader, i vilka man heist
viii halla ett svagt undertryck och en luftomsattning
kring 0.5 omsattningar per timme.

Ett undertryck i bostaden i forhallande till omgivande
jordlager eller berg ar inte att rekommendera. Ett un-
dertryc.l, m~dfor stores risker for att starkt radonhaltig
luft sugs in i bostaden. Det behovs inte nagra stores
mangder av sadan luft for att radonhalten i bostaden
skall c~v~rstiga gransvardet 70 Bq/m3 for radondottrar.

For att klara radonkraven i bostader under mark behovs
ett v~ntilationssystem som skapar ett undertryck i bo-
staden i forhallande till utomhuslu~'ten samt i relation
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till lufttrycket inomhus ett undertryck.i luftspalten
mellan bostadens yttervaggar, goly och tak och omgi-
vande berg- eller jordlager.

.~
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BZLAGA 4 Radon- och gammastralningsmatningar vid Sved-
jeberget

B4.1 Inledning

Pa uppdrag av Hogskolan i Lu1ea, projekt Smahus i berg,
har Sveriges Geologiska Undersokning u~tfort radon- och
gammastralningsmatningar inom planexat byggnadsomrade
pa Svedjeberget, Boden, Fig B4.1. Matningarna har ut-
forts for att gora En bedomning air ra~on.~ituationen och
gammastralr.:ing~nivan for de bli~Tand~ ~us~n.

Riskerna med radon och gammastralning i bostader har
uppmarksammats under de senast~ ar~n. I~~~n av regeringen
1979 tillsatta Radonutr~dningen har fo~ceslagit proviso-
riska gransvarden for radondotterhalter och gammastral-
ning i bostader. Socialstyrelsen och statens planverk
har utfardat foreskrifter for gransvardenas tillampning.
I Svenslt Byggnorm (SBN) 1980 kap 36 airs 41 foreskrivs
att for nybyggc~a hus far hogsta tillat.na radondotter-
halt inte overskrida 70 Bq/m3 (Becquerel per kubikme-
ter) och i SBN kap 31 ays 141 foreskrivs att gamma-
stralningen inomhus skall underskrida 50 uR/h (micro-
ron-tgen per timme). For att klara dessa gransvarden vid
undermarksbyggande k.an sarskilda geologiska undersok-
ningar och byggnads- och ventilationstekniska atgarder
behovas. Dessa har beskrivits i en sarskild bilaga,
Radon vid undermarksbyggande, som bifogats denna rap-
port (Bilaga 3).

De undersokningar som behandlas i denna rapport omfat-
tar geologiska observationer, gammastralningsmatningar,
bestamning av berggrundens uran-, torium- och kalium-
halter med gammaspektrometer samt radonmatningar. Under-
sokningarna har utforts room det foreslagna tomtomradet
pa sydvastsluttningen av Svedjeberget och i en nedlagd
befastnir~gsanlaggning, som ar insprangd i berget nara
toppers av Svedjeberget. Undersokningar i denna anlagg-
ning liar varit sarskilt vardefulla, eftersom de kunnat
utfc~ras ~. ett tillstangt bergrum i samma bergart som
husen skall byggas i. Anlaggningen har varit tillgang-
lig for undersokning genom tillmatesgaende av agaren,
Bodens K~mm~.~n, som ocksa hjalpt till r«ed :~vstangning
och taming av den del av snlaggnir~g~n i ̀ rilken radon-
matningarna utforts.

Undersokningarna har utforts under tiden 31 mars till
15 april 1981. Under denna tid har koldgrader ratt sa-
val utomhus som i befastningsanlaggningen och markers
har varit tackt av ett metertjockt snolager. Det sena-
re har varit begransande for de geologiska observatio-
nerna. Vad betraffar radonmatningarna rader viss osa-
kerhet om hur stora felen ar i de uppmatta vardena pa
grund av att instrumentens kansligret vid laga tempe-
raturer ar okand. Likaledes kan de uppmatta vardena
visa sig vara alltfor laga eftersom radonavgangen fran
berggrunden minskar vid laga temperaturer och genom is
i stora och sma sprickor i berget hindrat diffusionen
av radon. Att undersokningen anda utforts under vin-
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tern beror pa behovet av att pa ett tidigt planerings-
stadium kanna till nagot om radon- och stralningsfor-
hallandena.

B4.2 Geologi

Eftersom marken under undersokningstiden varit tackt av
ett metertjockt snotacke har observationerna av omra-
dets geologi begransats ti11 hallkanter i sluttningen
av berget, till framgravda hallytor amt till vaggar
och tak i befastningsanlaggningen.

Berggrunden utgc~.rs a~T en rod me~elk~rnig till grovkor-
nig massformig, homogen djupbergart t i h.uvudsak besta-
ende av plagioklas, kalifaltspat, k~~arts och hornblende.
Nagon mikroskopisk undersokning av bergarten her rote
gjorts, men den torde vara en kvartsmonzonit. Z denna
forekommer enstaka mindre an 1 m Breda ganger och sli-
ror av en r~.~~. finkarnig dill mede~~:arnig aplit samt en-
staka upp till 1 m2 store xenoliter (brottstycken av
andra hergarter) av gnejsig amfibolit.

Gammaspektrornetermatningar, som utforts far att bestam-
ana berggrundens U-, Th- och K-halter, her utforts over
tva framgravda hallar belagna vid gransen mellan de tva
"tvavaningshusen" (Fig B4.1). Samma hallar her ocksa
anvants .for matning av radonavgangen fran berggrunden.
Den ena hallen bestar av "kvartsmonzonit" med aplitsli-
ror, den andr_a av homogen "kvarsmonzonit".

For matningarna her anvants en gammaspektrometer av typ
Sc~_ntrex GAD-6. Kalibrering av spektrometern her ut-
for_t~> grid SGU: s kalibreringsanlagc~ningar i Mala och
Borlange. Pa varje hall her utforts tre matningar.

I hall 1, den med "kvartsmonzonit" med aplitsliror, ar
den genomsnittliga halten av U 3 ppm, Th 20 ppm och
K 3.0 0, i hall 2, den med homogen "kvartsmonzonit",
~7 3 ~nm, Th 9 ppm och K 3.7 %.

Gammastralningen over hall 1 ar 10-15 uR/h (microront-
gen per timme) och over hall 2 F-8 uR/h, vilket even ar
normala varden for omgivande berggrun.d (se aysnitt 3).
Man far darfor ante, att de uppmatta U-, Th- och K-
halterna ar representative for berggrund med "kvarts-
monzonit" room det aktuella byggnadsomradet.

B4.3 Gammastralning

Matningar av gammastralningen her skett emd en scintil-
lometer av typ Scintrex BGS-4, kalibrerat enligt sta-
tens stralskyddsinstituts (55I) normer. Anvand enhet
ar UR/h (microrontgen per timme).

Matningar her skett i Gavel befastningsanlaggningen som
over hallkanter och tva framgravda hallar. Gammastral-
ningen over plena haler ar normalt 6-10 uR/h, i undan-
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ta~sfall 10-15 uR/h (i samband med aplit). I befast-
ningsanlaggningen ar gammastralningen 12-16 uR/h, maxi-
malt uppmattes vid en halvmeterbred krosszon 20 uR/h.

B4.4 Radonmatningar

I syfte att forsoka to fram ett underlag for en bedom-
ning av radonhalten i de bergrum som skall sprangas ut
for smahusen, har foljande matningar utforts:

- Matning av radonhalten i befastningsanlaggningen i
Svedjeberget

- Matningar av radonavgangen fran tva hallar i slutt-
ningen av Svedjeberget

- Matningar av radonhalten i vattnet i en brunn vid fo-
ten av 5vedjeberget

Radonmatningarna i befastningsanlaggningen utfordes for
att undersoka hur hoga radonhalterna ar i ett aystangt
och oventilerat bergrum belaget i Svedjeberget. Tva om-
gangar av matningar gjordes. For matningarna valdes en
tunneldel inom vilken berget var sa gott som sprick-
fritt. Tunneldelsn aystangdes och tatades i vardera an-
den sa att luftvaxlingen bleu sa liten som mojligt.
Dock visade det sig vid det forsta matforsoket, att
tatningen inte lyckats, varfor luftstrommen genom tun-
neln var ganska kraftig. Darfor forbattrades tatningen
vid aystangningarna och matningen gjordes om en vecka
senare.

Tva typer av radonmatningar utfordes. Dels momentana
matningar med en emanometer av typ EDA, RD-200, dels
pa forsok langtidsregistrerande matningar med BOAC-bur-
kar (aktivt kol). Saval emanometer som ROAC-burkar har
testats i det radonrum som statens stralskyddsinstitut
(SSI) har i Stockholm. Darvid har jamforande matningar
gjorts mot kanda radonhalter. ROAC-burkarnas matnog-
grannhet vid laga radonhalter (1000 Bq/m3*) har dock
inte bestamts. For en utforligare beskrivning av inst-
rument och matmetodik hanvisas till Hesselbom, A, et
al.

Vid emanometermatningarna togs luftprov via en slang
som fordes in i den aystangda tunneldelen.

Matningarna med ROAC-burkarna utfordes efter det att
aystangningarna till tunneldelen tatats en andra gang.
Vid matningen placerades burkarna i den aystangda tun-
neldelsen och fick sta dar 7 dygn.

Vid det forsta mattillfallet var radonhalten i tunnel-
delen ca 300 Bq/m3 (genomsnitt av 5 emanometermat-
ningar), Vid det andra mattillfallet, efter det att av-
stangningarna hade tatats battre, var radonhalten ca

* Bequerel per kubikmeter. 1 Bequerelar 1 sonderfall
per sekund
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400 Bq/m3 (genornsnitt av 4 emanometermatnin~ar). Nagon
forklaring till att. skillnaden mellan de uppmatta xa-
donhalterna ar sa pass liten ar svar att ge, men att
den uppmatta radonhalten ar ca 400 Bq/m 3 stods av ROAC-
matningarna, vilka gav ett radonmedelvarde pa 300 Bq/m 3
(genomsnitt av 7 matningar).

Vid emanometermatningarna gjordes aven matningar av to-
ronhalten i tunnelluften. Den befanns darvid vara myc-
ket lat. (Nagon kalibrering for toron har inte gjorts
varfor toronhalten inte kan anges i enheten Bq/m3).

Radonavgangsmatningarna utfordes over de tva hallar som
anvants for bestamning av,berggrundens uran-, torium-
och kaliumhal~ter med gammaspektrometer. Syftet med dem
var att bestamma radonavgangen fran berg~runden. Detta
for att fa ett underlag for att berak~a radonavgangen
fran bergytorna i de for smahusen utsprangda bergrum-
men, vilket skulle gora det mojligt att berakna radon-
och radondotterhalterna i bergrummen vid olika luftom-
sattningar,

Vid radonavgangsmatningar mats radonkoncentrationen i
behallare som placerats ovanpa berggrundsytan. Genom
att mata radonhalten i behallarna med jamna intervall
under en 24 timmars period fas ett matt pa radonav-
gangen fran berget, Metoden finns narmare beskriven i
Hesselbom, ~ et al (1981).

Nedan r~doVisade resultat fran radonavgangsmatningar ar
osakra. Eftersom de utfordes under vinter~id bor alla
smasprickor i berggrundens ytskikt ha varit fyllda med
is, varigenom radondiffusionen hindras, med resultatet
att radonavgangen Fran berggrundsytan blir mindre an
norm~lt. Hur mycket mindre ar okant, eftersom nagra ra-
donmatningar inte tidigare utforts under vinterforhal-
landen, Tatningen mellan behallaren och hallytan kan
ocksa ha varit otillfr~dsstallande. For att fa sakrare
varderi pa radonavgangen bor darfor matningarna upprepas
under ~om~aren 1981.

Matningarna av radonavgangen fran de tva hallarna gav
inget samstammigt resultat. Fran hall 1, den med
"kvartsmonzonit" mid aplitsliror, var den 1?ppmatta ra-
donavgangen ca 7~ Bq m 2h-1 (Bequerel per kvadratmeter
och timme) och over hall 2, den med homogen "kvarts-
monzonit", ca 8 Bq m 2h-1. Som synes en betydande
skillnad i radonavgang.fran tva halla~ med samma uran-
halt, 3 ppm.

Radonavgangen fran hall 1 ar ovanligt hog. Som exempel
kan namnas att den motsvarar radonavgangen fran en
a lunskifferbaserad gasbetong med ca 50 ppm U, och att
motsvarande hoga warden tidigare uppmatts over en gra-
nit med 30 ppm U. Nagon forklaring till att radonav-
gangen war sa hog kan for narvarande inte ges.

Vardena for radonavgangen fran hall 2 far betraktas som
normala for en bergart med en uranhalt pa 3 ppm,

Antar man att luftomsattningen i den aystangda tunnel-
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delen var noll omsattningar per
gangen vid en radonhalt pa 400
Vardet ar lagt och antyder att
sok f~nns d2t en luftvaxling i
sattnignen var sa liten som 0.1
uppmatta radonhalten, 400 Bq/m 3
donavgang pa 20 Bq m 2h-1,

timme skulle radonav-
Bq/m3 vara 1.5 Bq m 2h-1.
trots a11a tatningsfor-
tunneldelen. Om luftom-
per timme skulle den
motsvaras av en ra-

De uppmatta vardena for radonavgangen kan anvandas for
att teoretiskt berakna radon- och radondotterhalterna
i berggrunden for smahusen vid olika ventilation. Detta
under forutsattning att vardena for radonavgangen ar
representativa for den berggrund i vilken smahusen
skall byggas, Tabell B4.1.

Tabell B4.1 Radonavgangens betydelse for radon- och ra-
dondotterhalterna i en- respektive tvavaningshusen i
berg.

Radonavgang Radon Bq/m3 Radon Bq/m3 Radondottrar
Bq m 2h-1 0-ventilation Luftomsattning Bq/m3

0.5 h-1 Luftomsattn
0.5 h-1

Envanings- 70 (hall 1) 8 000 120 60
hus 8 (hall 2) 1 000 ti 15 `~ 8

Tvavanings 70 (hall 1) 6 000 90 ti45
hus 8 (hall 2) 700 ti 10 ti 5

Om de radonavgangsvarden som erhalls vid matningarna
over hall 2, den homogena "kvartsmonzoniten", motsvarar
den verkliga radonavganen fran "kvartsmonzoniten" i
Svedjeberget innebar detta att radon- och radondotter-
halterna i smahusen vid foreskriven ventilation pa 0.5
luftomsattningar per timme blir mycket laga. Det ar
sannolikt att ocksa radon- och radondotterhalterna kom-
mer att vara mycket laga vilket aven matningar i be-
fastningsanlaggningen vicar.

Det skall dock kraftigt understrykas, att radonavgangen
fran hall 2 utgor ett sannolikt minimivarde. Detta dels
darfor att matningar skett pa winter:, varfor radonav-
gangen bor ha varit sarskilt lag, dels darfor att den
har skett over en i det narmaste sprickfri bergyta. I
bergrummen tillkommer radon som avgar fran sprickor i
berget och som i dessa transporteras till bergrummet
endera genom diffusion eller med grundvattnet. Hur
stort detta tillskott ar ar svart att uppskatta, men
det torde inte overstiga de warden som fas om halterna
beraknas efter radonavgangen fran hall 1.

Matningar av radonhalten i vatten har gjorts pa vatten-
prov fran en brunn som ligger vid sommarstugan omedel-

bart nordvast om vagkorset Bodenvagen-Lokalvagen upp
till den aktuella byggplatsen (Fig B4.1). Matningar
gjordes,i syfte att undersoka radonhalten i grundvatt-

net inom Svedjebergsomradet.
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Brunnen ar gravd genom ett par meter tjockt morantacke
och.darefter nedsprangd i berggrunden.

Fran brunnen togs vattenprov vid tva tillfallen, De
uppmatta radonhalterna visade sig vara lagre an 2 Bq/1
(detekteringsgrans), vilket ar en myCket lag halt och
narmast jamforbar med radonhalten i ytvatten. Det ar
dock tveksamt om radonhalten i brunnsvattnet ar repre-
sentativt for radonhalten i grundvattnet i berggrun-
den. Formodligen ar radonhalten i detta grundvatten
mycket hogre, Man far namligen ai~ta, att vattencirku-
lationen i brunnc~z ar liten, varfoY dot radon som en
gang fanns i brunnsvattnet runnit sonderfalla till ra-
dondottrar (i huvudsak blu 206).

B4.5 Slutsatser och rekommendationer

De utforda undersokningarna visar ztt berggrunden, inom
den del a~~ Svedjeberget i vilken smahusen skall byggas,
bestar av en i stort sett homogen "kvartsmonzonit", Sa-
val uran- som toriumhalterna i denna ar laga, uran ca
3 ppm och torium ca 10 ppm. Detta gor att gammastral-
ningen och radonavgangen fran berggrunden ar lag, vil-
ket aven verifierats av matningar.

Nagra problem med hoga radonhalter i smahusen torde in-
te behova befaras om ventilationen uppfyller normen
0,5 luftomsattningar per timme och ventilationssystemet
byggs enligt planerat utforande med undertryck gente-
mot inomhusluften i en luftspalt mellan husets vaggar,
goly och tak. Man kan forutsatta att radondotterhalten
i husen kommer att understiga gransvardet for nybyggda
hus, vilket ar 70 Bq/m3.

Gammastralningsmatningarna visade att stralningen over
en plan hallyta av "kvartsmonzoniten" normalt ar 6-10
uR/h, i samband med sliror av aplit maximalt 15 uR/h.
Pa grund av att stralningen i bergrumnen kommer fran
flera yt~r blir gammastralningsnivan i bergrummen
10-18 ~R/h, maximalt 25 uR/h, vilka warden ligger langt
under gransvardet for gammastralningen i nybyggda hus,
~ailket ar 50 uR/h. En viss skarmning av garnmastral-
ningen kan fas av byggnadsmaterialet i husets vaggar,
tak och goly.

En matning av gammastralningen bor ske i det fardig-
stallda bergrummet. Detta for att kunna atgarda hog
gammastralning fran eventuella pegmatiter eller uran-
torium-mineraliseringar. Nagra sadana finns inte i den
berggrundsyta som war blottlagd vid undersokningens
utforande, men de har ett sa oregelbundet upptradande
i urberget, att man aldrig kan utesluta forekomsten av
dem.

De utforda radonmatningarna visar att radonhalten i ett
sa gott som oventilerat befintligt bergrum inne i en
befastningsanlaggning i Svedjeberget ar ca 400 Bq/m 3.
Det ar ett mycket lagt varde. Man kan anta att aven ra-
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donhalten i de for smahusen utsprangda bergrummen blir
laga,

liven matningen av radonavgangen fran berggrunden ger
laga resultat~ Dock finns tveksamhet betraffande varde-
na eftersom matningarna ar utforda vintertid, Nagra er-
farenheter fran tidigare vintermatningar finns inte.
Formodligen ar radonavgangen hogre under sommarhalvaret.
Vi rekommenderar darfor att ytterligare matningar gors
under sommartid i projekteringsfasen av projektet.

B4.6 Sammanfattning

Undersokningen har utforts for att kontrollera gamma-
stralningsnivan och for att bedoma radonsituationen
inom byggnadsomradet pa Svedjeberget med hansyn tagen
till de av statens planverk utfardade foreskrifterna
om hogsta tillatna gammastralning och radondotterhalt
i nybyggda bostader.

Undersokningen vid Svedjeberget har omfattat geologiska
observationer, gammastralningsmatningar, bestamning av
berggrundens uran-, torium- och kaliumhalt med gamma-
spektrometer samt radonmatningar.

Resultaten fran undersokningarna visar, att gammastral-
ningen fran berggrunden ar lag, 6-10 uR/h (mikrorontgen
per timme), over en plan hallyta, maximalt 15 uR/h. Be-
roende pa att stralningen i smahusen kommer fran flera
bergytor blir stralningsnivan i dem 10-18 uR/h. Grans-
vardet for gammastralning ar 50 uR/h.

Likaledes ar radonavgangen fran berggrunden lag. De i
projektet foreslagna byggnads- och ventilationstekniska
atgarderna bor vara tillrackliga for att radondotter-
halten inte skall overstiga foreskrivet gransvarde for
nybyggnad, 70 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter).

Viss osakerhet foreligger dock betraffande matresulta-
ten fran radonmatningarna pa grund av att dessa ut-
forts under vinterforhallanden. Darfor rekommenderar
vi att kompletterande radonmatningar utfors under som-
martid i projekteringfasen av projektet.
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BZLAGA 5 Bergteknik och bergmekanik

B5.1 Allmant

Syftet med den bergtekniska delen av projektet ar, att
utforma bergrummen och foresla metoder for losshall-
ning, forstarkning och tatning av berget samt att be-
rakna kostnaden for de bergtekniska arbetena.

B5.2 Massberakningar

Omradet vid Svedjeberget skall disponeras sa att ett
enplanshus med friliggande garage och tva stycken tva-
planshus far plats. Geometrin for de tre husen har be-
stamts genom bergmekaniska och bergtekniska overvagan-
den och den teoretiska placeringen av husen i berget
framgar av Fig B5.1. Denna placering ar fiktiv, och det
slutliga laget bestams av topografin i omradet och av
storleken pa tomterna samt de geologiska forhallandena
pa platsen.

Den minsta bergtackningen i framkanten av husen bor va-
ra ca 1.5 m. Detta varde har antagits galla for alla
husen. Mattet ar bestamt av gallande praxis vid paslag
i berg och ar att betrakta som ett rimligt varde med
hansyn till radande ytuppsprickning av berg i glacial-
paverkade omraden.

For massberakningarna anvandes en flygfotokarta komp-
letterad med visa stodmatningar pa platsen i Skala
1:1000, Fig B5.2. Det aktuella omradet for smahusen
har markerats,

over omradet har lagts in 15 stycken profillinjer med
5 m aystand. Profiler har darefter upprattats. Av Fig
B5.2 framgar att den sodra delen av ormdet ar Brant och
1ampar Sig for tvaplanshusen. Enplanshuset bor forlag-
gas vid det flackare terrangaysnittet i norra delen av
omradet.

Marken fram husen bor ha en bredd av 10-20 m. Detta ar
baserat pa teoretiska berakningar med angivna lutningar
1:2.5 och 1:5 pasluttningen och pa den praktiska an-
vandningen av tomtmarken ~ramfor husen. Vidare har be-
aktats att husen ej bor ligga i samma hojd, utan helst
vara forskjutna i hojdled med det nordligaste enplans-
huset lagst och det sydligaste tvaplanshuset hogst.

Resultatet av planeringsarbetet och sektioneringen
framgar av Fig B5.3. Den minsta bergtackningen ar 1.5
m i framkanten av husen och den disponibla tomtarean
uppgar till ca 590 m2 totalt for de tre husen. I denna
plan finns ocksa en 7.5 m bred remsa for allman vag och
vagslant. Avstandet mellan husen ar 4 m.
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Fig B5.1 Teoretiska sektioner av berget kring en- och
tvaplanshusen
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Fig B5.3 Placering av hus vid Svedjeberget. Minsta berg-
tackning 1.5 m. Total area ar ca 1190 m2 ,. varav disponi-
bel tomtarea utgor ca 590 m2.
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B5.3 Borrning och sprangning

Nar det galler borrning och sprangn.ingsarbetet ar det i
praktiken entreprenoren som ska11 utfora arbetet som
~aljer metod, borrdiameter, sprangmedel e t c. Vi har
darfor inskrankt framstallningen till de viktigaste
principerna for de bergtekniska delarna.

Den del av byggplatsen dar hojden pa det berg som skall
sprangas ut understiger 2.0 m kallas lagpall, medan
andra delar dar bergets maktighet overstiger 2.0 m ut-
gor en hogpall. Genom att spranga lagpallen forst er-
halles tillgang till hela arbetsomradet infor utsprang-
ningen av hogpallen.

Samtliga konturer maste slatsprangas for att erhalla
minsta mojliga bergskador och darmed stabila bergytor.
Dessutom maste utsprangningen av utrymmen for husen ske
med skonsam sprangning for att minimera forstarknings-
insatsen och for att fa sa liten uppsprackning som moj-
ligt.

For borrni.ngsarbetet foreslas foljande forutsattningar
och prestanda;

borrhalsdiameter ~ = 51 mm

- borrning av hog- och lagpall utfores med ett
konventionellt pallborrningsaggregat

- samtliga slutkonturer slatsprangs och borras
med ett halaystand pa 60 cm.

- for pallarna dimensioneras forsattning och
halaystand enligt Nitro Nobels borrnings-
och laddningstabeller

- uppborrning av utrymmen for husen utfores
med ett 2-bomsaggregat monterat pa truck-
chassi eller motsvarande utrustning.

Utsprangning av utrymmen for huskropparna skall ske med
forsiktig sprangning (Rustan, A. 1981). For att skydda
berget fran sprangskador ar det bast att spranga ut ut-
rymmena i etapper. Forslag till etappindelning framgar
av Fig B5.4. Indriften har satts till 2.7 m., d v s
borrningsdjupet ar 3 m. Fullt djup 8.0 m erhalles for
3 salvor.

Etappindelningen gor, att nar forsta delen tagits ut,
sa kan de ovriga delarna strossas ut mot det uttagna
partiet. Den mindre inspanningen av berget resulterar
i mindre sprangningsskador i kvarstaende berg. For tva-
plansalternativet har en takskiva lamnats till sist. Vi
vill poangtera att en forsiktig och val genomtankt
sprangningsmetodik kan spara mycket tik och kostnader
och kan eliminera forstarkning och injektering.

For varje utsprangning av de forsta delarna av utrymme-
na for varje hus anvander man sig av en parallellhals-
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kil. Den fardiga konturen slatsprangs med ett halav-
stand pa 0.5 m och halen narmast randen avladdas succe-
sivt.

BETONGBALK
A

~~~ 
u ~ ~r ~

/~1

SEKTION B-B

B
BETONGBALK

~ ~ ~I i I
IV

II~ II 
II I I ~ lII 

~~I~,I~

_ IV _ ~ ~~

I -III ~ HOGPALL

LAGPALL
B

Fig B5.4 Etappindelning for sprangningsarbetna av
smahus i berg

B5.4 Lastning och transport

Det sprangda berget kan anvandas for olika andamal. Det
finns mojligheter att salja sprangmassorna som kross-
material, eller att anvanda det som fyllnadsmaterial,
antingen i direkt anslutning till det aktuella omradet
eller till nagot annat byggnadsomradet i trakten.

Da det i detta skede av projektet ar osakert vad berget
skall anvandas till, har kostnaderna for lastning och
transport baserats pa anvandning av konventionell tek-
nik, d v s gravmaskin for utlastning av pallarna och
band- eller hjullastare for utlastning av berget fran
utrymmena. Transporten kan ske med dumper eller last-
bil och transportstrackan har valts till 10 km.

B5.5 Bergforstarkning

Bergforstarkning for de aktuella utrymmena for smahusen
bestams av bergets egenskaper, d v s hallfasthet,
sprickfrekvens ochsprickriktningar, De bergforstark-
ningar vi. kan forutse ar kabelbultning av ehla takski-
van i -berg och/eller strobultning av vaggar och tak i

de utsprangda utrymmena.
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Det aysnitt som ar mest kritiskt och dar storsta risken
for instabilitet foreligger ar i berget ovanfor det
tankta enplanshuset, Har ar spannvidden storst och
bergtackningen minst, Med antagande om samste tankbara
forutsattningar i utrymmet sa maste berget bultas ihop
med ingjuten bult eller kabel, Fig B5,5

~ m ~ ANTAGEN SPRICKA
F~
~,

1.5 F2 ~~• T\.

1.7

A XTP

a.o i

4.0 r ~ -----

~.,~.

4.0 ~ ~ ,

3.0
..~~ — 

— -
I

i' V -

4.0 1, ~ _~̀_ _

~. 8.0

10.5

5

2.5

2.0

~ 5 16.0

2.0

2.6

Fig B5.5 Forslag till forforstarkning for enplans sma-
hus i berg. Slaka ingjutna bultar bar upp bergtaket for
en antagen spricka i bakre delen av utrymmet.

I en tvadimensionell analys galler da:

F = 1.5 +1.7 F =1.88 F (antaget samband vid ro-
1 1.7 2 ~ tation runt punkt A)

1.5 8 4+3.2 8/2 8/3
XTP 1 .5 8+ 3.2 8 2 = 3.31 m
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M = 2.700 9.81 (1 .5 8 + 3.2 8/2) = 656.9 kN

(Bergets massa per langdmeter)

/'M

A: M X,rp - F~ cos a~ 3.2 - F2 cos a2 1 . 7 = 0

dar 
a~ = arctan 282 =15.4° och

a2 = arctan ~ $2 = 8.5° och ins av

F~ = 1.88 F2 ~

~ F _ 656.9 3,31 = 29~.g kN
2 5,80 + 1 ,68)

~ F~ =548,6 kN ti 550 kN

Detta innebar med en sakerhetsfaktor av 1.5 och med li-
na ~ 40 mm - hallfasthetsklass 180 kg/mm2 (brottlast
1296 kN) .

C4 1.529550 - 
1 .57 m ti 1 .5 m

och med lina ~ 50 (brottlast 2025 kN)

X50 1.502550 - 
2 - 45 ti 2.4 m

Ingjutningslangden for kablarna har dimensionerats for
en tillaten skjuvpakanning vid ingjutningen pa 8 MPa
samt en tvafaldig sakerhet.

Resultatet av dessa berakningar visar att det ar fullt
mojligt att kabelbulta aven ett mycket ogynnsamt upp-
sprucket berg med lag hallfasthet. Ett forslag till
bultning av berget redovisas i Fig B5.5

I exemplet har ej tagits hansyn till upplagens stabi-
liserande effekt.

For att halla nere totalkostnade~na for forstarknings-
insatsen bor man forforstarka b.erget. Detta utfores
dels genom kabe.lbultning dels genom att gjuta en kant-
balk i armerad betong over den blivande oppningen for
husen. Pa detta vis binder man ihop berget finnan
sprangningen och loper mindre risk for infall av berg
vid uttag av utrymmen for huset.

Utover denna forstarkning kan vaggar och tak i de ut-
sprangda utrymnena krava enstaka bultforstarkningar i
form av cementingjutna bultar av typ KS 40, ~ 25 och
med en langd som bestams av bergblockens dimensioner.
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B5.6 Tatning av berget

Det ar av stor vikt, att man forhindrar vatten att
tranga in i berget och in i utrymmet fdr smahusen, dels
for att un~vika kondens, radonstralning och vattenska-
dor pa husstommen och dels for att undvika att vattnet
fryser till is under vintern. Frysningar kan tankas ge
upphov till frostsprangning av berget med stabilitets-
problem som foljd.

For att forhindra vatteninlackning kan det bli nodvan-
digt att testa berget. Detta galler des sarskilt vatten-
forande och/eller kraftigt uppsprucken berggrund.

I starkt sluttande terrangaysnitt i berg ligger normalt
grundvattenytan pasts stort djup att den icke i vart
fall bedoms paverka de utsprangda utrymmena.

Lackaget kan darfor till storsta delen antas komma fran
ytvattnet till foljd av nederbord och snosmaltning.

En eventuell tatning av berget kring ytrymmena for hu-
sen utfors bast med cementinjektering i borrhal, dar en
cement-vattenblandning under hogt tryck pressas in i
bergets sprickor och slag. En sadan injekteringsskarm i
berget kring husen bildar ett effektivt skydd mot 1ac-
kage, Fig B5.6.

INJEKTERINGS - /~ ~~'~~~;n', ~ ~T_- _ i _~

..,- _,

I~~~ ~%' ~'-~ ~`:.~~:~~ ~ INJEKTERINGSHAL
~- , -

~;~~j`~, ~,~; ~;~ ;:;`'~%,:~ ENPLANSHUS

,_,,-,;-
-,

Fig B5.6 Principen for injekterinsskarm kring utrymme
for smahus i berg.
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En enklare metod for tatning ar betongsprutning av
bergytorna med inlagda draner mellan berget och sprut-
betongen. Denna metod hindrar ocksa viss radonavgang
frzn bergytorna.

Bergkvaliten vid Svedjeberget ar mycket god, och vi gor
i derma forstudie bedomningen att berget kring utrym-
mena for smahusen icke skall behova tatas, Det slutli-
ga beskedet kan dock fas forst efter forundersokningar-
na har utforts.

B5.7 Kostnader

For att ratt kunna bedoma kostnaderna for de bergtek-
niska och bergmekaniska delarna av projektet har vi
varit i kontakt med ett antal konsulter oCh entrepre-
norer. De erhallna kostnadsuppgifterna har i forekom-
mande fall justerats for att motsvara 1981 ars prisni-
va. Salunda har en upprakning av 1980 ars priser skett
med 15 g.

De kostnader vi anger inkluderar normala paslag for ad-
ministration och tackningsbidrag och maste ses som na-
got osakra beroende pa otillrackliga kunskaper om ber-
gets volym, sprangbarhet och liknande faktorer.

Vi har darfor medvetet valt att ange de hogsta kostna-
derna som angetts for att pa detta vis tacka in even-
tuella oforutsedda poster i kalkylen.

En uppdelning av kostnaderna for operationerna borrning,
sprangning och lastning/transport for de olika etapper-
na redovisas i Tabell B5.1.

B5.7.1 Borrning och sprangning

Vid kostnadsberakningarna har anvants uppgitter fran
Nitro Nobel AB och ett entreprenadforetag i Norrbotten.
Kostnaderna aysag 1980 ars niva och har raknats upp
15 o for att motsvara 1981 ars niva. Angivna kostnader
inkluderar paslag for administration, arbersledning och
tackningsbidrag.

Lagpall Hogpall

Borrning 48:85 kr/tfm3 44:35 kr/tfm3

Sprangning 9:25 kr/tfm3 1'0:10 kr/tfm 3

tfm 3 = teoretiskt fasta kubikmeter.

B5.7.2 Lastning och transport

Vid kostnadsberakningen for lastning och transport har

valts en transportstracka pa 10 km. Berakningarna grun-
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dar sib pa uppgifter fran tva entreprenorfaretag i
Norrbotten, Uppgifterna ar osakra beroende pa oti11-
racklig kunskap om sprangbarhet, styckefall och de fak-
tiska bergvolymerna, Vi har medvetet valt att ange de
hogskta kostnaderna som entrepren~rerna uppgett for att
kunna tacka eventuella oforutsedda kostnader.

Tabell B5.1 Specificering av kostnader (kr/tfm3) for
bergarbeten for smahus i berg

Borrning Sprangning Lastning/transp

Hogpall 44:35 10:10 18:15

Lagpall 43:85 9:25 18:15

Hus A 115:30 28:60 22:10
(enplanshus)

Garage hus A 164:20 34:45 25:30

Hus B 91:20 30:90 20:00

Hus C 91':20 30:90 20:00

Vid forsaljning av berget (for krossning) till kross-
entreprenor betalas 6:75 kr/tfm 3.

(tfm/m 3 = teoretisk fasta kubikmeter)

B5.7.3 Bergforstarkning och tatning

Bergforstarkningen foreslas utforas som en forforstark-
ning med kabelbultning. Kabeln utgors av begagnade
hisslinor, som ingjutes med cement. Kostnaderna for ka-
belbultningen beraknas uppga till 170:00 kr/lm. Kostna-
derna for bergforstarkning med ingjutna stalbultar har
icke tagits upp, eftersom det rader osakerhet om det
overhuvud taget krays en bergforstarkning i de utsprang-
da utrymmena. Samma osakerhet galler behovet av tatning
med injektering eller betongsprutning med draner, var-
for vi valt att icke to upp kostnaderna i sammanstall-
ningen.

Sammanstallning av kostnader for losshallning, lastning
och transport av berg samt forforstarkning:

Objekt Mangd a pris Summa (kkr)

Hogpall (2.0-8..0 m) 2.450 tfm 3 7?.:60 178.0
Hus 1, enplanshu5 385 tfm3 166:00 64.0
Garage till hus 1 ~ 96 ttm3 - 223:95 21.5
Hus 2, tvaplanshus 672 tfm 3 142:10 95.4
Hus 3, tvap~anshus 672 tfm3 142:10 95.5

Summa kkr• 454.5 ---------=------------------ ----------------------------
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Objekt Mangd ~ pris Summa (kkr)

Lagpall (0-2.0 m) 630 tfm3 71:25 45.0
Rorgrav (1.5 x 1.0 m) 203 tfm 3 215:55 44.0

Summa kkr• 543.5---------=-----------------------------------------------

Total mangd losshallet berg; 5.108 tfm3 (106:40 kr/tfm 3).

Om berget ~r anvandbart som krossmaterial:

5.108 tfm 3 6:75 - 34.5

Summa kkr- 509.0

Forforstarkning (exklusive kantbalkar)

Hus 1: 123 m 170:00/lm 22.5
Hus 2: 110 m 170:00/lm 18.5
Hus 3 110 m 170:00/lm 18.5

Summa kkr 568.0

Avgar kostnader for vag och rorgrav - 90.0

Summa kkr• 478.0
----------------------------

Total kostnad for fardigt utrymme inklusive pallsvang-
ning, rorgrav och forforstarkning for respektive hus:

Hus 1 med garage 155.5
Hus 2 161.5
Hus 3 161.5

Summa kkr- 478.0

tfm 3 = teoretiskt fasta kubikmeter.
(Kostnader for forforstarkning ar uppskattade kostnader)

B5.7.4 Kommentarer till sammanstallningen av kostna-
der for losshallning, lastning och transport
av berg

Sammanfattningen visar, att den belt dominerande kost-
naden ar utsprangningen av hogpallen, d v s bergmassor-
na med en hojd over 2 m over fardig yta. Det betyder
att ju brantare topografin ar i anslutning till det
planerade huset desto lagre kostnader for utsprang-
ningarna.

Utsprangningen av utrymmena for husen uppgar till nara
100.000 kronor for bade enplans- och tvaplanshusen.

Kostnaderna for rorgrav och iordningstallande av vag
genom pallsprangningen ar kostnader som icke drabbar
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husagaren och har darfor dragits av i sammanstallningen
liksom eventuella intakter fran forsa~jning av kross-
sten.

I sammanfattningen har beaktats kostnaderna for kabel-
bultningen, som uppgar till ca 20.000 kronor per hus.

Om bergkvaliten ar god, kan denna kostnad sparas in. I
sa fall kan utrymmena for smahusen fardigstallas till
en kostnad av ca 140.000 kronor vardera.
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BILAGA 6 Byggnadskonstruktion

B6.1 Allmant

Tva alternativa stomsystem har studerats - dels en
konventionell stomme av trareglar oCh dels en stomme av
stalpelare och tunnplat. De bada alternativen beskrivs
nedan i aysnitt 2 och 3. Forskningsbehov diskuteras
darefter i aysnitt 4 och sammanfattande synpunkter ges
i aysnitt 5.

B6.2 Trastomme

B6.2.1 Allmant

En princi.psektion genom huset visas i Fig B6.1. Huset
vilar pa en platsgjuten betongplatta. Reglar i vaggarna
bar upp balkar for mellanbjalklag och tak.

Vaggarna fardigstalls som vaningshoga element utanfor
bergrummet. De monteras ihop inne i berget.

B6.2.2 Tak

Taket kan utgoras av lattbalkar med flansar av K-virke
och liv av skivmaterial. Mellan balkarna placeras mi-
neralullsisolering, Taket tacks med profilerad plat,
som tjanstgor som sparr mot kondensvatten fran berget.

Ovanpa taket lamnas plats for rordragning for venti-
lation av luftspalten mot berget.

B6.2.3 Bjalklag

P~lellanbjalklaget i tvavaningshusen kan utgoras av tra-
balkar (t ex 45 x 90 mm) med spanskiva som goly och
undertak. Alterr~ativt kan bjalk.laget utfciras av span-
skivekasetter (t ex 19 mm k-spanskiva + 19 x 200 mm
k-spanskivereglar + 12 mm k-spanskiva,.), For att kla~~,
barf.ormagan over pelare i tv~~plansalterndtivet inlage~s
en I-balk av stal enligt Fig B6.2.

Bjalklaget mot mark kan utgoras av en betongplatta
med ingjutna ror for ventilation. Ovanpa plattan place-
ras isolering av cellplast, angsparr, spanskiva och
golvbelaggning,
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Fig B6.1 Principsektion genom hus med trastomme.
A. Tak
Profilerad plat
Mineralullsisolering mellan barande reglar
Mineralullsisolering mellan lattbalkar (t ex k-tra-spansk)
Invandig lufttatning och diffusionssparr
Invandig bekladnadsskiva

B. Mellanbjalklag
Golvbelaggning
Spanskiva
Barande balkar ( alternativt spanskivekasetter)
Spanskiva

C. Markbjalklag
Golvbelaggning
Spanskiva
Invandig lufttatning och diffusionssparr
Cellplastisolering
Betong med ingjutna kanaler fdr ventilation

D. Yttervagg
Trapanel, lockbrada + bottenbrada
Horisontell barregel for lockpanel
Utvandig vindskyddsskiva (asfaltboard el gipsskiva)
Mineralullsisolering mellan liggande reglar
Mineralullsisolering mellan barande (staende) reglar
Invandig lufttatning och angsparr
Invandig bekladnad

E. Vagg mot berg
Som sektion D utan trapanel
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Fig B6.2 Placering av barande stalbalk over pelare i
mellanbjalklag i tvaplanshus B.

B6.2,4 Yttervaggar

Yttervagg i fasad kan goras av vertikal eller horisontell
tra~anel, utvandig vindskyddsskiva av asfaltboard, hori-
sontella och vertikala regl~r, angsparr samt invandig
bekladnad av spa.ns]civa. Vid yttervagg som wetter mot
berg kan trapanelen utga.

Som ett alternativ kan vaggarna utforas med barande
spanskivekasetter (12 mm k-spanskiva + 12 x 126 mm
spanskivereglar + 12 mm k-spanskiva) som kompletteras
med isolering.

B6.2.5 Innervaggar

Innervaggar byggs upp av spanskivor och trareglar. Al-
ternativt kan spanskivekasetter anvandas.
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136.3 SLalst~mme

B6.3.1 Allmant

Enplanshus A och tvaplanshus B kan utforas med stom-
system av stal. Klena stalpelare bar upp stalbalkar pa
vilka bjalklagen vilar, i fallet tvaplanshu B se Fig
B6,3. Forutom fyra hornpelare finns mellanpelare i gav-
larna och i fasaderna. Dessutom finns tva pelare i
bottenvaningen i tvaplanshusen. Pelarna forbinds med
vaggreglar. De star pa en betongavjamning pa berget.
Hornpelarna ar styrda i toppen mot berget.

Fig B6.3 Barande pelarstomme av stal for tvaplanshus B

B6.3.2 Tak

Taket utfors med trapetsprofilerade kassetter av tunn-
plat, TRP 200, se Fig B6.4. Genom den stora styvheten
hos denna profil och den laga lasten kan profilen span-
nas fran fasad till bakvagg. Darigenom behovs inga ba-
rande mellanvaggar.

Genom att profilen vands sasom visas i Fig 86.4 erhalls
extra utrymme for rordragning respektive framkomlighet.
Detta kan spara sprangning, En annan fordel ar att ven-
tilationsluftstrommen kan styras i onskad riktning.

Taket kan lutas bakat for att to hand om eventuellt
kondensdropp fran bergvagg.

B6.3.3 Bjalklag

Bjalkl:ag gors ocksa av TRP 200'. Mojlig spannvidd ar
3.9 m. Mellanstod erfordras darfor.
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HUS I BERGRUM

SEKTION PARALLELL MED FASAO

TRP 200 ,SPANNER
MELLAN FASAD OCH
BAKVAGG

Fig B6,4 Principsektion genom tvaplanshus B med st~~l.-
stomme, sektion parallell med fasad.
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Golvet i bottenvaningen utfors som skiva pa reglar med
mellanliggande isolering. Alternativt utfors det som
flytande goly pa isalering.

Go1v i mellanbjalklag utfors pa samma satt som goly i
bottenbjalklag. Alternativt kan det utformas enligt
Fig B6.4 med stye skiva direkt pa TRP 200, varvid en
ljuddampande isolering laggs under bjalklaget.

B6.3.4 Yttervaggar

Yttervaggar monteras utifran och inert, De bestar uti-
fran raknat av en hushog, pro~ilerad stalplat, monterad
mot tunnplatsreglar mid genombrutna liv, s k termobalk.
Denna balk anvands for att minska motstandet mot verti-
ka1 luftstromning,

Innanfor platen monteras reglar och isolering och insi-
dan bestar av plastfolie + gipsskiva.

Fasaden bor utformas med lagt k-varde. Eftersom alla
fonster finns samlade pa en vagg, err det viktigt att de
ger en god isolering for att undvika kallras. Fyrglas-
fonster bor darfor overvagas, men bestammas slutgiltigt
vid projekteringsfasen,

B6.3.5 Innervaggar

Vaggarna goys med fordel som dubbla gipsvaggar pa tunn-
platsreglar.

B6.4 Forskningsbehov

B6.4.1 Projekteringsstadium

De forslagna konstruktionstekniska principlosningarna
behover detaljstuderas i samband med att de fore~lag-
na smahusen detaljprojekteras. De punkter som narmare
behover utredas err framst:

- ETal av barande system (tra eller metall)

- detaljdimensionering av barande system

- optimal varmeisolering av bjalklag, vaggar
och tak med hansyn till bergets varmekapaci-
tet

- detaljutformning av farad och val av fonster

B6.4.2 Byggstadium

Under b_yggstadiet och det efterfoljande bruksstadiet
bor konstruktionerna kontrolleras oCh foljas genom ett
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matprogram dar temperatur-, varmelagrings- och fukt-
forha~landen registreras.

B6,5 Sammanfattande synpunkter

Tva stomsystem har studerats. For traalternativet talar
framst att det ar en val beprovad konstruktion med goda
konstruktiva och upplevelsemassiga egenskaper. I'or
stalalternativet talar bl a att det kan vara lampligt
att prova nya materialsnala kombinationer vid ett expe-
rimentbyggande av detta slag, Harigenom kan erfarenhe-
ter vinnas som kan komma aven annat smahusbyggande till
de 1.
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BILAGA 7 Varmeutvinning och varmelagring

B7.1 Energi och effelctbehov

Uppvarmningsbehovet for en modern svensk normalvilla ar
ca 25.000 kWh/ar. For smahus i berg blir uppvarmnings-
behovet lagre. Detta beror i huvudsak pa det omgivande
bergets varmeegenskaper Bch att de narliggande smahusen
"warmer" varandra.

25.000 kWh/ar motsvarar en arlig medeleffekt av 2.9 kW.
Trots den laga medeleffekten dimensioneras en uppvarm-
ningsanlaggning till en normalvilla for en betydligt
hogre effekt, 10-15 kW. Detta forklaras av att uppvarm-
ningsanlaggningen maste klara de extremes koldtoppar som
kan forekomma i wart land.

For de tre smahusen i berg blir bade effekt och energi-
behov aysevart lagre. Detta beror pa att husen Jigger
val skyddade fran bade kyles och wind. I Bilaga 8 redo-
visas en finitr element analys av smahusens varmebehov
vid stationara forhallanden. En summering av analysen
visas i Tabell B7.1.

Tabell B7.1 Effekt och energibehov for uppvarmning av
tre smahus + ett friliggande garage.

Arsmedeleffekt Arsmedeleffekt Arsenergi-
utan fasad med,fasad behov

[kW] [kW] [kWh]

Hus A 0,809 1.54 13.490
Hus B 0.799 1.53 13.403
Hus C 1.145 1.88 16.469
Garage 0.270 0.54 4.730

Summa 3.023 5.49 48.,093

Den mindre energiforbrukningen ar en av fordelarna med
smahus i berg, men annu storre ar fordelen med det lag-
re och jamnare effektbehovet. Konkret innebar detta att
uppvarmningsanlaggningen kan goras mindre och darigenom
billigare. Orsaken till det lagre varmeeffektbehovet ar
att bares en fasad blir utsatt for den stranga kylan me-
dan ovriga yttervaggar, tak och goly ar omgivna av det
varmare berget.

B7.2 Varmeutvinning ur bergborrad brunn

Som huvudsaklig varmekalla till smahus i berg foreslar
vi varmepump. Varme tas ut fran en bergborrad brunn i
direkt anslutning till husen. Tekniken att to ut varme
ur bergborrad brunn anvands pa flera platser i Sverige
och det enda problem som kan forutses idag galler att
klara effekttopparna under den kallaste perioden. For
smahus i berg blir det inte samma problem eftersom
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berget har en stor troghet (hog varmekapacitet) och
maximala effektbehovet ar mindre. Den foljande fram-
stallningen bygger till stora delar pa resultaten i
BFR-projektet om varmeutvinning i bergborrade brunnar.

H ~~~.

2 00 ,~Qv P~'~ / ~~~~
~i ~~Q~ ~ ~j~P̀~ / ~ti' h., ,, ~ ~ ~•

T "~ ~ ~
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Fig B7.1 Kontinuerligt varmeflode till ett borrha]_ med
langden H vid temperaturdifferensen 1 °C mellan bc~rr-
hal och markens medeltemperatur efter det att fortva-
righetstil.lstand har utbildats.

Varme kan utvinnas ur en bergborrad brunn genom att
vatten tas ur och avkyls i en varmepump. Vattnet kan
avledas eller aterforas till brunnen. Da vattnet ater-
fors fungerar brunnen som en varmevaxlare, varvid var-
men huvudsakligen erhalls genom varmeledning i berget.
Innan fortvarighetstillstandet uppnatts tas varme fran
berget i borrhalets narhet. Allt eftersom bergtempera-
turen sjunker kommer varme att tas fran bergbolymer som
ligger allt langre bort fran borrhalet. Efter tillrack-
ligt lang tid kommer sa gott som all varme att tas f ran
markytan. Effektuttaget ur en bergborrad brunn kan vid
uppnatt fortvarighetstillstand skrivas enligt ekvation
(1).

2 n A • H DT
Q ln(H R) - 0.7 ~~~

dar Q = effektuttaget i W

~ = bergets varmeledningsformaga i 4~1/m, ~C
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H = borr~alets djup i m

DT = temperaturskillnad mellan borrhalet och
markytan i °C

R = borrhalets radie i mm

For olika DT erhalls foljande kontinuerliga varmeeffek-
ter for ett borrhal med H = 150 m, R = 0.075 m, a = 3.5
W/m, °C (granit).

Tabell B7.2 Kontinuerligt varmeflode fran markytan till
ett borrhal. Varmeflodet orsakas av en temperatursank-
ning 4T i borrhalet. H = 1 ~0 m, R = 0.75 m, ~ = 3.5 W/m.

DT (°C) Varmeeffekt (kW)

1 0.5
2 1.0
3 1.5
4 2.0

Utover ovan beraknade varmeflode tillkommer ett varme-
flode mot markytan, fororsakat av den geotermiska gra-
dienten. Storleken av detta flode ar enbart beroende av
borrhalets langd och diameter och oberoende av borrha-
lets temperatur.

Varmetiliskottets storlek vid olika borrhalsdjup och
diameter for varmeflodet 0.01 W/m2 framgar av Fig B7.2.

H
[m]

200

~ ~

D

Fig B7.2 Varmetillskott till foljd av jordvarmeflodet
0.01 W/m2 for tva brunnsdiametrar,

Jordvarmeflodet varierar fran ort till ort, men ar ofta
av storleksordningen 0.06 W/m2. I Tabe11 B7.3 redovisas
varmetillskottet fran jordvarmeflode = 0.06 W/m2 for
olika brunnsdjup och borrhalsdiameter,
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Tabell B7.3 Varmetillskott fran jordvarmeflodet 0.6 W/mz

Brunnsdjup (m) Borr$alsdiameter
1 10 mm I 150 mm

100
150
200

220 W 250 W
310 w 370 w
540 W 580 W

Det finns ytterligare en varmetransport till den berg-
borrade brunnen. Denna varme fors till brunnen genom
vattenuttaget. Ett uttag ,av vatten innebar att icke av-
kylt grundvatten strommar in mot brunnen. En enkel
skattning av tillford energi kan goras enligt nedan.

4 = v • ~~ DT (2)

dar Q = tillford energi p g a vattenuttag, i
J/dygn

V = den uttagna vattenmangden, m3/dygn

~T = temperaturskillnad mellan tillstrommande
och uttaget vatten, °C

cV = varmekapacitivitet hos vatten; 4.18 • 106
J/m3 °C

Genom att gora stora vattenuttag som efter avkylning
i varmepump aterfors till akvifaren kan stora energi-
uttag erhalla's. Eftersom detta kraver speciella forut-
sattningar raknas denna energikalla pa tre normalfa-
miljers vattenbehov, ca 3 m3/dygn. Det omgivande grund-
vattnets temperatur ar +4~C och det antas att vattnet
avkyls till +2°C vid genomstromningen av den kalla
berggrunden, d v s DT = +2~C. Insattning i ekvation (2)
ger

Q= 3 4.18 1 0 6 2= 25 , 1 J/dygn = 7. 0 kWh/dygn

vilket motsvaras av varmeeffekten 0.3 kW.

Enligt Tabell B7.4 som sammanfattar de beraknade varme-
kallorna, ar det mojligt att kontinuerligt to ut 2.7 kW
ur berget under hela aret. Eftersom uppvarmningsbehovet
varierar kommer ocksa varmeuttaget att variera, vilket
medfor att varmeeffekten blir nagot hogre under upp-
varmningsperioderna.

Det bor dessutom observeras, att for att kunna to ut
framraknade effekter via varmepump maste energi till-
foras. Denna energi forloras ej utan okar varmeeffek-
ten ytterligare. Det ar rimligt med varmefaktorn 3,
vilket medfor, att den uttagbara varmeeffekten blir
4 kW, Totalt ger alltsa varmepumpen i en 150 m djup
brunn enligt vara forutsattningar 35.000 kWh/ar.
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Detta ar en aysevard del av det ar~iga varmebehovet for
tre smahus i berg, men tacker inte hela behovet av
48.000 kWh per ar enligt Tabe11 B7.1.

Tabell B7.4 Mojligt varmeuttag ur bergborrad brunn.

Varmekalla Medeleffekt ~rligt
energiuttag

(kW) (kWh/ar)

Varmeflode fran markytan 2,d 17.520
Jordvarmeflode 0.4 3.504
Grundvattenuttag 0.3 2.628

Summa 2.7 I 23.652

Varmepump 1.3 11.388

Totalt 4.0 ~ 35.040

Under initialskedet, finnan det omgivande berget har
blivit uppvarmt ar varmebehovet storre. For att paskyn-
da uppvarmningen av bergmassan runt smahusen, och for
att minska uppvarmningsbehovet ska varmluft cirkuleras
i luftspalten mellan hus och berg, Detta gors sa snart
lufttemperaturen (eventuellt solvarmd) ar hogre an
bergtemperaturen.

I aysnitten B7.3-4 har en grundlig teoretisk genomgang
gjorts for att studera varmeoverforing mellan en varm
luftstrom i luftspalten mellan hus och berg.

B7.3 Patvingad varmeoverforing i turbulent luft-
flode

For narvarande ar kunskapen om den turbulenta ombland-
ningsprocessen for liten for att man skall kunna gora
exakta berakningar pa varmeoverforing mellan ett tur-
bulent flode och en fast vagg. Foljande behandling av
problemet bygger pa Prandtl's och Reynold's grundlag-
gande teorier om laminara och turbulenta granslager.
Med hjalp av deras teorier och gjorda matningar har
formler tagits fram for berakning av varmeoverforing
fran ett turbulent flode. Foljande genomgang av turbu-
lent varmeoverforing ar hamtad ur Eckert o Drake (1959)

Enligt Prandtl antas ett laminart granslager utan tur-
bulent omblandning i vaggens narhet genom vilken var-
me endast kan transporteras genom ledning. Utanfor
granslagret antas den rena varmeledningen vara forsum-
bar i jamforelse med den konvektiva varmetransporten.
Av dessa skal behandlas endast varmeflodet genom ett
laminart flode, parallelt med och narmast vaggen. Var-
meflodet ar riktat vinkelratt mot vaggen. Hastighets-
och temperaturgradient forekommer endast riktning ut
fran vaggen (y-riktningen),
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I ett skikt (i granslagret) parallellt med vaggen ar
skjuvspanningen

du 
(3)T =u •a

Y

och varmeflodet per enhetsarea ar

q = -k • ~Y (4 J

Lat oss nu studera ett plan a-a i det turbulenta flo-
det. a-a ar parallellt med vaggen.

2------~in~ ~— -------2 u~ , T~

a , PLAN

1------(m~)-------t u,T

Fig B7.3 Principen for turbulent omblandning

Genom den turbulenta omblandningen ror sig luftpartik-
lar genom planet a-a. En luftvolym med massan m' trans-
porteras genom planet a-a per enhetstid och enhetsarea
fran plan 1-1 (dar hastigheten = u och temperaturen
= T) till plan 2-2. I ett stationart flode maste samma
mangd m', transporteras fran plan 2-2 (dar hastigheten
= u' och temperatures = T') till plan 1-1. Den uppat-
riktade varmemangden q ar m' c T och den nedatrikta-
de varmemangden q' ar m' cp T~' dar cp ar varmekapa-
citeten hos luften. Om T > T' transporteras varmemang-
den per enhetstid och enhetsarea.

pa grund av turbulent omblandning,

Partiklarna overfor ocksa kinetisk energi. Om u >u'
accelereras flodet ovanfor plan a-a, medan flodet
under plan a-a bromsas. G~nom denn~ omblandning
minskar hastighetsskillnaden mellan u och u'. Den tur-
bulenta omblandningen kan ses som en skjuvspanning i
plan a-a, vilket ar den grundlaggande tanken bakom den
sa kallade virtuella turbulenta skjuvspanningen.

Enligt momentumlagen ar den virtu~lla turbulenta
skjuvspanningen, lika med den forandring av rorelse-
mangd som genereras per tidsenhet, pa grund av ombland-
ning, Darfor kan den turbulenta skjuvspanningen skrivas
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Genom att eliminera den okanda massan m' med hjalp av
ekvation (5') erhalls

qt = Tt cp u, Tu (7)

vilket kan skrivas pa differentialform eftersom plan
a-a ar ett godtyckligt plan.

qt = -Tt ~ ~p ~ du ~ g ~

Denna relation togs fram av Osborn Reynold ar 1874 och
kallas darfor Reynold's analogi.

Genom att dividera (3) med (4) erhalls en motsvarande
relation for det laminara granslagret

k dT
q = -T .—.~

u du
(9)

Om k/u = cp eller om cp u/k = Pr = 1 .0, blir varmeflodets
forhallande till skju~spanningen lika for bade turbu-
lent och Taminart flode.

For granslagerstromning ar det onskvart att finna ett
uttryck for temperaturen T , vid vaggens yta (u =0)
och temperaturen Tf i granslagrets andra begransnings-
yta (uf). For Prandtl's tal =1.0 kan detta nas genom
integration av (8) vilket ger

J S dT=C fs ~.du

P

(10)

Eftersom granslagertjockleken, S, ar liten kan q/T be-
traktas som konstant och lika med forhallandet qV/T~,.
Integrationen resulterar i

gv~ uf
Tf-TV = T ~ c

v p
(11)

For fullt utvecklad stromning ersatts vanligtvis strom-
ningshastigheten med medelhastigheten um. Flodets tem-
peratur ersatts med medeltemperaturen Tm, vilket med-
for att

c
q~ = T V uP L Tm - T~

m
(12)

Genom att multiplicera bada leden med rorets vaggyta A
erhalls totala varmeeffekten

c
QV = R up ( Tm - T~ ) ( 1 3 )

m
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dar R = TV • A (1 4 )

Detta enkla uttryck galler endast for ett medium med
Pr =1.0. For de fiesta Baser avviker Prandtl's tai en-
dast lite fran 1.0, varfor ekvationen (13) ger en myc-
ket god approximation for varmeoverforing mellan en
gas och en fast vagg, under forutsattning att vaggens
friktionsmotstand ar kant.

Vaggens motstand kan ersattas av den kraft som ar er-
forderlig for att transportera gasen i systemet. Denna
kraft mats vanligtvis som det tryckfall som uppstar
mellan in- och utlopp. Motstandet hos ett cirkulart
ror med tryckfallet ~p ar

medan flodet per enhetstid ar

V = um (~rd2/4) (16)

Den erforderliga kraften blir darfor

W =V ~p=R um (17)

Genom att anvanda uttrycken (13) och (17) kan forhal-
landet mellan varmeflode och erforderlig kraft skrivas

Q~ _ ~PW ~um~ 2 (Tm - TV)

Detta forhallande visar, att den erforderliga ]craften,
for en given varmeoverforing, minskar nar um minskar.
Det ar emellertid nodvandigt, att oka den varmeoverfo-
rande ytan om genomstromningshastigheten minskas.

I den tidigare genomgangen av teorin om varmeoverforing
fran en gas, har ingen hansyn tagits till att gasen av-
kyls i kanalen, men detta later sig enkelt Boras enligt
foljande.

Lat oss ga tillbaka till ekvation (13), som anger den
fran gasen till vaggen avgivna varmeeffekten QV.

R c
QV = u ~ ( Tm - T~ 1

m
(13)

Det f~amgar av derma relation, att varmeeffekten QV ar
direkt prr~portionell mot friktionen R. Genom att lata
R~~ gar ocksa Q~-~~. Detta ar naturligtvis orimligt ef-
tersom gasen irate innehaller mer an en viss mangd
energi. Uttrycket kan skrivas om

R c
QV ~X ~ -~ (Tm(X) -TV~x)) 

dx 
(19)

m
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vilket enkelt uttryckt innebar, att vi antagit att

friktionsfor~usten ar likformigt fordelad langs kana-

len.

r~

u T (x) ~ u
Tm ~ ~ ~ Qv ~ X ~ Tm (x) +dTm 

Tm C L )

TV(0) T~(x).+dTV
x

L

Fig B7.4 Beskrivning av hur gasstrommen och vaggens
temperatur forandras i en kanal med 1angden L.

Gasstrommen har hastigheten um och temperaturen Tm(0) i
kanalens inlopp. Vaggens temperatur ar T~(0) vid kana-
lens inlopp. Langs en stracka, dx, avges varmeeffekten
QV(x) till vaggen, vilket medfor att vaggens tempera-
tur TV(x) okar till T~(x) + dTv. Den fran gasen avgivna
varmemangden innebar samtidigt, att gasen avkyls dTm
vilket kan tecknas

4 (x)
dT~ = p ~ ~V u . A (20)

p m

dar A star for kanalens tvarsnittarea.

Vaggens temperaturhojning dTV kan skrivas

QV (x) dt
dT

v c dx d 
(21)

pv pv y

for ytskiktet som har tjockleken dy.

Genom varmeledning i vaggen kommer varmeflodet med ti-
den att medfora en temperaturhojning allt langre in i
vaggen (x-y-riktningen). Denny temperaturhojning kan
allmant skrivas

z zaT _ ~a T + a T~ ~ a ~ 22~
at aX2 aye p • ~p

dar a ar vaggens varmeledningstal

cp ar vaggens varmekapacitet

E.~ ar vaggmaterialets densitet

- 9 ~-

:~



B7.4 Tillampning av teorin om patvingad var~eoVex-
foring i turbulent luftflode pa problem med
smahus i berg

Med framtagna formler som bas, ar het relativt enkelt
att skriva ett dataprogram som ger sear pa hur tempe-
raturen i berget utanfor den ventilerade luftspalten
forandras med tiden. Genom att berakna ventilations-
luftens avkylning och bergets uppvarmning erhalls ocksa
underlag for ventilationssystemets utformning.

Till denna forstudie ar det dock tillrackligt att gora
en overslagsberakning med idealiserade forhallanden i
luftspalten. Detta innebar antaganden om fullt utveck-
lad turbulens i ventilationsluften samt att luftcirku-
lationen ar tillracklig for att tillfora den varme-
mangd som berget kan to emot. Med dessa forutsattningar
och en endimensionell databerakning av bergets varme-
ledning erhalls de resultat som ar sammanfattade i
Fig B7.5 och Fig B7.6.

I Fig B7,5 visas temperaturutbredningen i berget (gra-
nitl utanfor en ventilationsspalt med konstant luft-
temperatur +18~C. Bergtemperaturen anges vid 5 olika
tidpunkter, fran 1 vecka till och med 4 manaders ven-
tilation i luftspalten.

I Fig B7.6 ar den till berget tillforda energimangden
grafiskt beraknad, efter 4 manaders ventilation i luft-
spalten. Maximalt tillford varmeenergi genom varmluft-
ventilering av luftspalten mellan huskropp och berg
vid lufttemperatur = + 18°C, tiden 4 manader och for
varmelagringsformaga hos granit = 0.6 kWh/m3,°C.

Den integrerade temperaturvolymen T= (1 4 x 4, 6 x 1 x 1)/ 2
vilket motsvarar 19.3 kWh/m2. Den totala bergrumsytan
= 371 m', vilket ger en total energimangd = 7 160 kWh/
smahus.

Berakningen visar att det ar mojligt att lagra 7 160 kWh
per smahus under den forsta sommaren. Nasta sommar ar
bergtemperaturen hogre an den ursprungliga. Detta bety-
der bade inlagringsbehov och inlagringsmojligheter
minskar med tiden,

.;
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BILAGA 8 Berakning av temperaturfordelning kring sma-
hus i berg

Temperaturfordelningen kring smahus i berg har berak-
nats med finit elementmetod och datorprogrammet, FEMP,
Nilsson et al (1981).

B8.1 Forutsattningar

Varmekonduktiviteten for granit antas vara isotrop och
3.5 W/n °C. Resultaten av faltunders8kningen vid test-
stationen i Stripa gruva har ocksa visat, att det ar en
obetydlig skillnad mellan bergartens och bergmassans
konduktivitet. Enligt SGU:s grundvattennat ar grund-
vattentemperaturens arsmedelvarde ~4~C i Boden och an-
gransande omraden. I berakningarna har antagits, att
bergets temperatur ar den samma som grundvattnets tem-
peratur, d v s ~4°C.

I berakningsmodellerna antas temperatures ha fallit
till +4°C pa 20 m aystand fr~n varmekallan. Vidare an-
tas medeltemperaturen for bergytan mot det fria vara
+4~C. Eftersom luftmedeltemperaturen i omradet ar +2°C
innebar det, att overgangsmotstandet mellan Tuft och
bergyta finns beaktat i analyses,

Varmestromningen fran de uppvarmda utrymmena i berget
kommer att ske i alla riktningar.och i en noggrann ana-
lys maste hansyn tas till detta. Z den genomforda ana-
lysen har den tredimensionella varmelednignen simule-
rats genom tre tvadimensionella analyser i en horison-
tell modell (plan) av tre smahus i rad och tva vertika-
la modeller (sektioner) genom berget och uppvarmda ut-
rymmen for en- och tvaplanshusen, Dimensioner och ele-
mentindelning for modellerna visas i Fig B8.1-B8,3.

Analyserna har utforts i tva omgangar. I den forsta om-
gangen antas uppvarmningen ske direkt mot de blottade
bergvaggarna. Har forutsattes temperatures vara +20°C i
bergrummen for husen och +15°C i bergrumnet for garaget.
I den andra omgangen beraknas temperaturfordelningen i
de.t fall bergvaggarna i serval villautrymmena som gara-
geutrymmet isolerats med ett k-varde som valts - till
0.20 W/m2 °C.

Tillaggsisoleringen har berakningsmassigt betraktats
som en konvektiv rand med varmeovergangsmotstandet
0,20 W/m2 °C, Vaggen i framkant av utrymmet asters ha
oandlig isolering. Temperatures i utrymmena err satt
till +20°C.

B8.2 Resultat

Beraknad stationar temperaturfordelning for tre smahus
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Fig B8.1 FEM-analys av temperaturfordelning kring sma-
hus i berg.
A. Plan av husgrupp med 2 sip tvaplanshus och 1 st en-
planshus med garage, E1_ementindelning och dimensioner_

B. Temperaturfordelning och varmetillforsel for det
fall huset saknar isolering mot berget oCh isoleringen
ar oandlig vid fonstervaggen.

C. Temperaturfordelning och varmetillforsel for det
fall huset ges c:n isole.ring med K=0,2 W/m2 ~C mot
berget samt oancllig i_solering vid fonstervaggen.
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Fig B8.2 FEM-analys av temperaturfordelning kring sma-
hus i berg,

A, Sektion av enplanshus, typ A, med elementindelning
och dimensioner

B. Temperaturfordelning och varmetillforsel ,for det
fall huset saknar isolering mot berget och isoleringen
ar oandlig vid fonstervaggen

C. Temperaturfordelning och varmetillforsel for det
fall huset ges en isolering med K=0.2 W/m2 °C mot
berget samt oandlig isolering vid fonstervaggen
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Fig B8.3 FEM-analys av temperaturforaelning kring sma-
hus i berg

A. Sektion av tvaplanshus, typ B med elementindelgning
och dimensioner

B. Temperaturfordelning for det fall huset saknar iso-
lering mot berget och isoleringen ar oandlig vid fons-
tervaggen

C. Temperaturfordelning och varmetillforsel for det
fall huset ges en isolering med K=0.2 W/m2 °C mot
berget samt oandlig isolering vid fonstervaggen
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i rad visas i rig B8.1 for det fall bergvaggarna ar
nakna (B), och vid en tillaggsisolering av bergvaggar-
na for utrymmena (C). I bagge fallen antas fonstervag-
gen ut mot det fria ha en oandlig isolering. Oisolera-
d.e utrymmen visar en betydande varmeavgivning.vid de
fria bergytorna mellan och intill bergrummen, Det mel-
lersta huset kraver den 1agsta varmeeffekten per meter
bergyta for stationar temperaturford~lning.

Beraknad stationar temperaturfordelning for en- och
tvaplanshusen i sektion visas i Fig B8.2 och B8.3. No-
tera den betydande temperatursankningen runt bergutrym-
met vid inforande av isoleringen mot bergytan.

Effektbehovet for att uppratthalla stationart varme-
tillstand i berget visas i Tabell B8.1.

Tabell B8.1 Medeleffektbehov for stationart varmetill-
stand i berget med och utan tillaggsisolering samt yt-
tervagg med oandlig isolering,

Hus Effektbehov utan
tillaggsisolering

~ W~

Effektbehov med
tillaggsisolering

~ W~

Enplans
(ytterst) 5.600 810
Garage 1.700 270

Enplans
(mellersta) 5.400 800

Tvaplanshus
(ytters) 6.900 1.500

Totalt 19.600 3.030

Dessa resultat visar tydligt tillaggsisoleringens sto-
ra betydelse for effektbehovet i det fall isoleringen
anbringas direkt mot bergytan i utrymmena. Beraknade
effektbehov for smahus med tillaggsisolering behandlas
utforligare i redovisningen av energibehovet och ener-
gikallorna i Bilaga 7.

Energibalansen for smahus med luftspalt mellan berget
och huset redovisas i Bilaga 9.
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BILAGA 9 VVS-installationer och energibalans for
Smahus i berg

VVS-installationer for projektet smahus i berg utgors
dels av konventionell teknik anpassad till de speciella
forutsattningar som insprangning av byggnadsvolymen
medfor och dels av teknik som avviker fran vad som ar
kant och beprovat. Till den konventionella tekniken
raknas vatten och avlopp samt delar av installationerna
for varme och luftbehandling. Den nya tekniken ar i
forsta hand varmekallan samt luftbehandlingssystemet
for laddning och urladdning av det omgivande berget som
varmelager. Hartill kommer varmepumpdrift, solayskarm-
ning och framfor alit de olika tekniskt systemen satta
att fungera tillsammans. Nedan beskrivs de olika system
som ar kand teknik och sadana som ar intressanta att
vidareutveckla for projektet smahus i berg.

B9.1 Vatten

De tre husen kan forsorjas fran egna grundvattentakter.
Fyller takten inte behoven vad galley kvantitet och
kvalitet boy husen anslutas till det kommunala vatten-
ledningsnatet. I projektet onskar vi utnyttja grund-
vattnet bade som vattentakt och som varmekalla men om
detta medfor att grundvatten aterfors till brunnen efter
utnyttjandet kan det finnas risk for att fororeningar
fors ner i vattentakten.

For egen grundvattentakt krays en hydrofor som blir
gemensam for alla tre husen och placeras i apparat-
rummet i garaget .

Vattenledningar dras till varje forbrukningsstalle i
respektive hus. Vattenmatare for den kommunala anslut-
ningen och for anslutning fran egen vattentakt placeras
i garage..

B9.2 Avlopp

Dranering fran det sprangda bergrummet kopplas till
regnvattenledning som tjanar avvattning av "tak" och
Bard. Spillvatten Bras fran anslutningspunkter till
samlingsledning i framkant av fastigheten. Avluftning
av ledningen kan ske till det fria i narheten av sop-
utrymmet eller inne i respektive hus via vacuumventiler.
Slutligt val av losning bestams under projekteringen.

B9.3 Varme

Ett vattenburet varmesystem med slingor i goly hay
diskuterats. Om detta system realiseras forlaggs ror-
slingor i zoner parallella med fonsterfasaden. I forsta
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hand skall zonen intill fonstren utnyttjas for att mot-
verka kallras. Overtemperaturen i golvet blir dock
sannolikt mattlig varfor systemet maste undersokas nar-
mare. Slutgiltigt val av varmetillforsel bor darfor
inte lasas i detta skede utan bli foremal for narmare
utredning i projekteringsskedet. Vidare bor undersokas
om den riktade operativa temperatures +20°C kan inne-
hallas utan forhojd lufttemperatur och utan varme-
stralande ytor (radiatorer).

Varmekalla foreslas bli en varmepump med forangardelen
vattenvarmd fran grundvatten ur borrhal i berget. Varme-
pumpen dimensioneras gemensam for de tre husen.

Tappvarmvatten warms aven fran denna varmepump. Varm-
vattenmagasinet foreslas utrustas med elpatron som
resery och som varmekalla for hojning av temperatur-
nivan. Det bor hallas oppet huruvida tappvarmvatten-
systemet skall fo.rberedas for inkoppling av solfangare
eller ej.

B9.4 Luftbehandling

Tva olika problem skall bemastras med mekanisk ventila-
tion. Dels skall byggnaden ventileras sa att erforder-
lig luftvaxling och onskat luftklimat erhalls och dels
skall spaltutrymmet mellan byggnadskonstruktionen och
berget skyddsventileras for radongas. Till dessa pri-
mara krav kommer onskemal om ventilation fran spiskapa,
torkskap och/eller torktumlare. Vidare borttransport av
fukt fran spaltutrymmet, nedkylning av huset sommartid
genom forcering av luftflodet (eventuellt efter nedkyl-
ning i kanal i mark), samt laddning och urladdning av
det omgivande berget.

B9.4.1 Grundventilation

Filtrerad och varmd luft fors via kanaler i spaltut-
rymme till de delar som kraver ventilation. Tillforsel
bor forslagsvis ske i sovrum med overstromning via all-
rum till kok och vatrum (bastu). Uteluften filtreras i
klass F45 och warms via atervinning fran franluft samt
eftervarmning fran varmepump. Franluften strommar via
ett varmeatervinningsbatteri till spaltutrymmet och
samlas upp i perforerade kanaler av en flakt vid varme-
vaxlare fore utblasning till det fria. Temperatures
efter varmeatervinningsbatteriet styrs sa att berget
utnyttjas som varmelager. Utrymmet mellan berg och
byggnad ventileras da pa sa satt att det gar att be-
mastra radongasen. Genom flaktens placering. Genom
flaktens placering satts spaltutrymmet under undertryck
gentemot byggnaden. Detta krays for att skydda sig mot
radongasspridning till byggnadens inre. Utforande av
kanaler och val av material maste ske med hansyn till
byggnadens brukstid och de eventuella svarigheter som
kan uppsta vid byte av dessa kanaler.
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B9.4.2 Sommarventilation och separat ventilation

Sommartid skall luftflodet kunna okas atminstone till
det dubbla genom uppvarvning av flaktarna. Till- och
franluftflaktarna bor kunna varvas upp individuellt.
Sommartid anvands den varma fran]_uften till uppladd-
ning av berget.

Kanaler fran spiskapa, som ar forsedd med kolfilter,
Bras helt separat och flakten utnyttjas endast vid mat-
lagning.

Torkskap eller torktumlare ventileras separat och for-
ses med blandningsdel for aterforing av luften (fast
installd). Detta ventilationsluftflode kopplas ej till
grundventilationen.

Vid stora takhojder, som galler for exempelvis tvaplans-
huset, forordas kanaler och flakt for att aterfora varm-
luft fran takniva till goly.

Vaxthuset ventileras vid behov till ovriga byggnaden
eller till det fria med hjalp av luckor upptill och
nedtill. Vaxthusoppningar mot det fria forses med fin-
maskigt nat.

B9.4.3 Dimensionering och reglering

Detaljutformning av luftbehandlingssystem, omfattning
av automatisering samt dimensionering av floden han-
skjuts till projekteringsskedet. Har visas en princi-
piell systemutformning med flodesschema och driftfall.

SPALTVENTILATION

ZANLUFT
~ERSTROMNING
LL SPA LT

Fig B9.1 Principer for luftbehand~.inc~
1. Franluftflakt; 2. Tilluftflakt; 3. Eftervarmnings-
batteri; 4. Filter; 5. Forbigangsspjall; 6, Plattvar-
mevaxlare
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Tilluftflakt kors med halvfart vintertid. Luften filt-

reras, warms och tillfors byggnaden. Luften fors via
spalt till franluftflakt och varmevaxlare.

Vid drift av koksflakt varvar franluftflakt upp samt
oppnar spjallet SD3. (Galley aven sommarfallet.).

Vidonskemal om vadring forceras tilluftflakt.

Vid uppladdning av berget kan franluftflakten forceras
varvid uteluft tillfors spalten.

B9.5 Energibalans

Energi erfordras for uppvarrnning av ventilationsluft,
f.or kompensering av transmissionsforluster och ofri-
villig ventilation samt for uppvarmning av tappvarm-
vatten,

B9.5.1 Transmission

Med rumstemperatur +20°C och bergtemperatur +6°C (min)
erhalls dimensionerande temperaturdifferens till spalten
pa 14°. Omslutningsyta mot berget ar ca 370 m2 och
k-varde 0,25 ger effekten ca 1000 W. Energibehovet
under ca 6300 timmar per ar antas vara 56000 gradtimmar
eller 4400 kV~h/ar. ~rsmedeltemperatur i spalten ar hay
antagen till ca 12°C. Varmeenergin beraknas aterforas
till tilluften eller varmelagret i berget.

Dimensionerande temperaturdifferens till fonsterfasad
Batts till 50~C med hansyn till byggnadens formaga att
lagra varme. Ytan ar ca 50 m2 och genomsnittligt k-varde
antas vara 0,8. Dessa warden ger en dimensionerande
effekt av ca 2 kW. Energibehovet blir dG ca 6400 kWh/ar
om antalet gradtimmar ar 160000. Denna siffra baseras
pa traditionell berakning och erfarenhetsmassigt blir
energibehovet for kompensering av transmissionsforlus-
terna lagre med hansyn till varmlagringsformaga och
solinstralning. Totalt for transmission fas effekten
ca 3 kW och energin ca 10500 kWh/ar.

B9.5.2 Luftbehandling

Antag ca 0,05 m3/s luft (0,35 1/s m2) och varmeater-
winning med 80 % temperaturverkningsgrad vilket kan
fas genom atervinningsinstallationen med plattvarme-
vaxlare. Dimensionerande utetemperatur Batts till -36°C
och rumstemperaturen +20°C. For att kunna utnyttja den
omgivande bergmassan som energilager boy luft anvandas
som transportmedium av varme till och fran berget. Till-
luften kan inte tillatas passera spalten med hansyn till
eventuell radongasforekomst, varfor aterstar franluften
som transportmedium. Franlufttemperaturen ar dock sa
hog att nagot uttag av varme ur berget inte kan komma
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ifraga. Eftersom ventilering av spalten skall ske via
franluften kan man tanka sig tva alternativ, passivt
eller aktivt varmelager i berg.

B9.5.3 Passivt varmelager i berg

Detta alternativ innebar att berget kontinuerligt warms
med franluften, vilket medfor att transmissionsforlus-
terna kommer att avta. Varmevaxling mellan till- och
franluft sker pa konventionellt Batt. Vid fortfarighet
konuner energibehovet for,klimathallning i byggnaden att
motsvara transmissionsforlusterna genom fasaden samt
wad som erfordras for att varma luften efter varmeater-
vinningen. Antas harvid att den interna varmeutveck-
lingen (belysning, personvarme etc) motsvarar fyra gra-
ders temperaturstegring pa luftens minimala flode
(250 W) blir energibehovet for uppvarmning av luft ca
400 kWh/ar och det totala energibehovet ca 6800 kWh.
Motsvarande effektbehov blir ca 0,5 kW for luften res-
pektive totalt ca 2,5 kW for varmetillforsel. I detta
alternativ utnyttjas inte berget som varmelager med
sasongsvis urladdning och uppladdning.

B9.5.4 Aktivt varmelager i berg

I alternativet med aktivt varmelager nedkyls franluften
fore spalten for att darefter uppta varme fran berget
och darefter passera varmeatervinningsutrustningen. Ned-
kylning av franluften skulle ske genom varmevaxling till
tilluften. Lat nedkylningen begransas till +4°C d v s
bergmassans begynnelsetemperatur. Man kan da anta att i
stort sett hela transmissionsforlusten tillfors fran-
luften direkt eller indirekt via berget. Med den dubbla
varmeatervinningen kommer hela energibehovet for upp-
varmning ur luft att tackas in, speciellt efter upp-
laddning av bergmassan, varfor det totala energibehovet
skulle motsvara transmissionsforlusterna d v s ca 10500
kWh/ar. Franluftens hela energioverskott gentemot berget
torde inte komma att utnyttjas mer an temporart varfor
bergmassans temperatur kommer att stiga. Vid fortfarig-
het kan man sannolikt anta att energibehovet begransas
till motsvarande transmissionsforluster genom fasaden
d v s ca 6400 kWh/ar.

Differensen 400 kWh/ar motiverar knappast installation
av ett andra varmeatervinningssystem. Den motiveras
endast om den krays for att bemastra kondensen i spalt-
utrymmet. Detta kraver dock vidare utredning.

B9.5.5 Tappvarmvatten

Antag att ca 5000 kWh/ar erfordras. Antag vidare att
1,5 m3 vatten skall varmas under 10 timmar och att
detta kan ske med varmepump (A) eller elvarme (B).
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(A) fran varmepump, fran +8°C till +30~C

(B) med el fran +20°C till +55° C

Detta antagande ger for (A) ca 3k kW i effektbehov och
for (B) ca 3.7 kW. Energibehovet fordelas lika som for
effektbehovet vilket ger 1500 kWh/ar fran varmepump och
3500 kWh fran elnatet.

B9.6 Sammanfattning

Energibehov (kWh/ar)

Transmission

forsta aret

10500

5300 2~

1 58002

fortfari~het

6400

20002

84002

Luftbehandling

Summa

Tappvarmvatten vid anslutning till kommunalt vatten-
ledningsnat

Fran varmepump 2400

El 3500

Intern varmeavgivning (kWh)

El for flaktar, pumpar etc

Hushallsel

Personvarme

2000 (ej varmepump)

~ ~~

1400

7400

~ ~ Har antas att franluften kyls ner till +12°C fore
varmevaxlare

2~ Fran dessa energivarden skall dras belysning, person-
varme samt ovrig intern varmeutveckling. Totala ener-
gibehovet skall saledes minskas med 7400 kWh. Vid
fortfarighet beraknas energibehovet saledes kunna
minska till ner mot 1000 kWh vilket latt kan tackas
med varmen fran bergborrade brunnen.

Berakningarna ar overslagsmassiga och det finns anled-
ning att dimensionera varmeanlaggningen med en effekt-
resery i det fall bedomningarna ar alltfor optimistiska.
Vi gor dock bedomningen att varmen fran ventilations-
luften ar tillracklig for att underhalla varmen i luft-
spalten och en konstant temperatur i omgivande berg.
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