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Abstraktet 

Detta examensarbete har gått ut på att projektera och kostnadsberäkna en 
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Projektering av parhusbygge 

1 INLEDNING 

1.1 Val av arbete 

Mitt val stod mellan att planera en radhusmodell eller en parhusmodell. Efter en diskussion 

med firmakollegerna föll slutligen beslutet på parhus för att det troligen skulle vara lättare 

att finansiera och också snabbare att sälja. Sedan var jag och diskuterade mina idéer med 

Leif Östman, och efter att ha fått klartecken var det bara att skrida till verket. 

I Oravais föreligger det också brist på bostäder, så med tanke på det känns detta arbete 

väldigt aktuellt. 1 

1.2 Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare blev Byggentrepenad Strand & Björklund2 eftersom jag själv ville kunna 

dra nytta av arbetet i framtiden.  

Byggentrepenad Strand & Björklund är en mindre byggnadsfirma i Oravais, grundad år 

2009 av Christian Björklund, Tor Strand och Matias Strand. Bolaget bildades som ett öppet 

bolag, men planer finns på att ändra det till ett aktiebolag. Företaget har i dagsläget inga 

anställda. Man sköter själva allt arbete och hyr vid behov in extra arbetskraft. Firman är en 

mångsysslare inom byggnadsbranschen och har kunskap och utrustning att sköta allt inom 

ett bygge, från grävmaskinsarbete till att sista listen sitter på plats.  

1.3 Målsättningar 

Målet med lärdomsprovet var att uppgöra en projektplan för en parhusmodell. Den skall 

vara marknadsmässigt intressant, vilket innebär att det skall vara billiga men ändå 

attraktiva lösningar på konstruktioner och inredningar. Efterfrågan och eventuellt utbud på 

marknaden bör undersökas. 

                                                        
1  Vasabladet, 25.03.2011 
2  Kauppalehti, yrityshaku  26.03. 2011 
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1.4 Översikt över innehåll 

I kapitel två har jag behandlat planering och renritande, från hur jag började planeringen 

och renritandet i Autocad- programmet. Val och redovisning av byggnadsmaterial tas upp i 

kapitel tre. Där går jag igenom och motiverar varför jag valt olika material och deras 

fördelar. I kapitel fyra kommer en utredning över husteknik och värmekälla där 

huvudvikten blir lagd på val av värmekälla. Kapitel fem tar upp kostnadskalkyleringen, 

med hur jag gick till väga, svårigheter och till slut en marknadsjämförelse av slutsumman 

för att få en hänvisning om projektets lönsamhet. Till slut i kapitel 6 behandlas 

energieffektiviteten, och bland annat. hur man går tillväga när man sammanställer ett 

energicertifikat. 

2 Planering 

2.1 Bakgrund 

Först funderade jag från och till vilken typ av lägenhet som skulle vara lättast att få sålt, 2 

rum + kök eller 3 rum + kök. Men eftersom den troliga byggplatsen skulle bli i Oravais 

med omnejd föll beslutet på 3 rum + kök, med motiveringen att folk som bor på landet ofta 

vill ha ett större hem, men också i städer har det börjat bli allt vanligare att folk vill ha 

större bostäder.3 En annan motivering är att majoriteten av de som bor i lägenheter på 

landsbygden är oftast pensionärer, eller ungdomar som bor tillfälligt innan de bygger sitt 

eget hus. I Oravais är andelen pensionärer stor.4  

Jag kontaktade lokala fastighetsförmedlare56 för att få efterfrågan kartlagd. De ville dock 

inte säga att det var efterfrågan på lägenheter, men inget utbud fanns heller. Däremot rådde 

det brist på hyresbostäder. När det gällde storleken på lägenheterna trodde de också att en 3 

rum + kök skulle vara attraktivare än en mindre lägenhet. 

När det var frågan om vad lägenheten skulle vara uttrustad med var det en självklarhet att 

det skulle finnas bastu i lägenheterna, samt garderober och dylikt för förvaring. Ett tekniskt 

utrymme att placera centraldammsugare, elcentral och en eventuell värmedelare skulle 

också finnas. Lägenheterna skulle ha en terrass på solsidan samt en liten framför entrén.  

Dessutom bör också en spis finnas eftersom den förhöjer trivseln i lägenheten.    

                                                        
3 Sakari Nipponen, 12.03.2011 
4 Statistikcentralen 
5 Aktia Bank i Oravais, Stig Gunnar (telefonsamtal 12.04.2011) 
6 Andelsbanken i Oravais (telefonsamtal 12.04.2011) 
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Eftersom den här vintern (2010-11) har varit så snörik beslöts det snabbt att taket skulle ha 

en relativt brant lutning med plåt som takmaterial, allt för att inte snön skulle bli kvar länge 

på taket.  

2.2 Skisskede 

Enligt RT7 är detta punkt 3 i byggnadsplanerarens checklista, och det föreslås 
innehålla föjande saker: 

- Byggnadsplaneringens början. 

- Granskning av planerings- och ansvarsbegränsningar. 

- Förbereda planeringstidtabellen. 

- Granska utgångsdata. 

- Objektets särskilda krav specificeras. 

- Beställarens och användarens behov kartläggs. 

- Planeringsmålen granskas. 

Med detta i baktankarna började jag rita skisser och bolla idéer, rum ritades in och 

suddades ut. Men som med all planering så kan inget bli fullständigt, och till slut fick jag 

bara dra streck och välja den lösning som kändes bäst för tillfället. 

I detta skede diskuterade jag och visade mina lösningar för firmakollegan och goda vän 

Matias Strand. Vi var ganska långt av samma åsikt, och målet var ju att få en billig och 

attraktiv lösning och det såg ut att lyckas så här långt. 

2.3 Renritning 

Efter att ha fått en relativt bra skiss till stånd började jag renrita, och som ritprogram 

användes Autocad (2010).  Jag började med att rita upp bottenplanen för den ena 

lägenheten, och speglade den sedan till andra sidan. För att få lite mer privatrum på 

terrasserna beslutade jag mig att förskjuta lägenheterna från varandra med halva hus 

bredden.   

När jag hade ritat planritningen använde jag den som grund till fasadritningen, för att få 

måtten till fönster och dörrar enkelt förflyttade.  

                                                        
7 RT  10 -10577 
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Sektionsritningen gjordes också enkelt, genom att använda gavelfasaderna som botten och 

fortsätta därifrån.  

 

Figur 1. Färdig bottenplan till parhusmodellen 

 

3  Val av byggnadsmaterial och byggtekniska lösningar 

3.1   Grunden 

Huset grundläggs med låg grundläggning och en markliggande betongplatta. Valet av 

grundmursform stod mellan två alternativ: antingen Soklex patenterade lösning eller 

Grundsula med murad sockel av leca stenar. Båda goda lösningar så det blev slutligen 

priset som avgjorde.8 

På min arbetsplats förra hösten diskuterade vi ofta huruvida man skall lägga en 

fuktbrytande plastfilm under betonggolvet eller inte. Efter ett par diskussioner var vi nog 

alla överens om att ifall man har rätt grusmaterial i grunden, dvs. inte kapillärsugande, så 

skall det nog inte finnas en plastfilm, för då kan man tillåta fuktvandring åt båda hållen.  

                                                        
8 Rakennustieto Oy:n julkaisu: rakennusosien kustannuksia 2008 
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Eventuellt kan betongen bara torka ut neråt, ifall det är ett så tätt ytmaterial ovanpå 

betonggolvet att fukten inte kommer genom. Då är det viktigt att det är torrt under golvet.   

Enligt den äldre byggmästaren på bygget, bygger vi fel i Finland genom att inte ventilera 

under golvet, såsom man gör med alla andra konstruktioner i huset för att de skall torka 

upp. Han föreslog att man skall anordna ventilation också där. För att få det ventilerat 

placeras två 110 mm dräneringsrör i det kapillärbrytande skiktet under styroxen, Vilket 

enligt honom borde räcka för att hålla det torrt. Rören dras sedan upp genom golvet, ända 

upp till taket och man ventilerar med självdrag. En allt för kraftig ventilation kan dock leda 

till tjälskador och ökad energiförbrukning. 

Ventilationen hjälper också mot den cancerframkallande gasen radon, som finns i marken 

på vissa ställen. 9 

3.1.1 Soklex 

Vi har i företaget velat prova på det relativt nya sockelsystemet med cellplast som formar, 

för att testa om man kan rationalisera grundläggningen. Fördelen med detta är att det går 

fort att forma och du får många arbetsskeden gjorda på en gång, grundsula, sockel och 

isolering i en enda gjutning.10 Dessutom får man utfört alla fyllnadsarbeten  runtom och 

inuti huset snabbare och får då tidigare bort grävmaskinen, som annars kanske skulle stå 

oanvänd och fakturerar ståtid. Gjutning vintertid underlättas också tack vare att betongen 

är omgiven av isolerande cellplast. 

 Detta system är beställningsvara med olika höjder och bredder, beroende på behov och 

belastningar. Elementen kommer som 6 m långa bitar och fogas sedan ihop med spikar och 

uretanskum.  

På Soklexs hemsida finns ett stort urval av olika färdiga modeller att välja mellan och jag 

kom fram till att EM 5411 typmodellen var den mest lämpliga för min konstruktion. 

                                                        
9 Husets Abc 
10 rakentaja, Soklex-perustukset 
11 soklex. Soklex-muottimallien valintataulukko 
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 Figur 2.  Soklex typmodell EM 54  

EM 54 är en typmodell utformad för stomme av trä, p.g.a. den yttre skalmurens 

dimensioner. Den inre muren är förkortad med 200 mm för att få den markliggande 

betongplattan att sträcka sig ända till ytterväggen, även den underliggande isoleringen 

måste sträcka sig till den i mitten placerade isoleringsskivan (figur 2.) för att det inte skall 

uppstå köldbryggor. Armeringens dimensioner bestäms av Soklex egna konstruktörer, 

beroende på de belastningar som kommer på grundmuren.  

3.1.2 Grundsula med murad sockel av lecablock 

Grundsula med murad sockel av lecablock är en av de mest använda 

grundläggningsmetoderna. Det är arbetsdrygt eftersom det har så många fler arbetsskeden 

jämfört med soklex- modellens. Det som ändå talar för detta system var att det är beprövat 

och därmed också skulle vara snabbare utfört.  Då man byggt med detta material i 

årtionden redan, så är alla fel och brister redan kända, till skillnad från soklexen som bara 

är något år gammalt. 

3.2 Markliggande betongplatta 

Vi hade först tänkt lägga Thermisol-lattia som isolering, det hittills mest använda, men 

efter att ha kontrollerat U-värdeskraven i Doflampo - programmet kom jag fram till att det 

skulle ha behövts fem lager ovanpå varandra, vilket börjar bli för mycket, både prismässigt 

och arbetsmässigt sett. Jag började därför söka efter andra alternativ och kom ganska 
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snabbt fram till att Thermisol redan hade utvecklat en ny cellplast skiva som hette Platina 

Lattia12, och som hade så pass mycket bättre värden att det räckte med 200 mm istället för 

250 mm. Efter att ha kostnadsberäknat och jämfört materialen visade det sig att Platina 

Lattia alternativet dessutom var billigare vid inköp.  

8-150 mm armeringsmatta används som armering i betongplattan. Jag är medveten om att 

detta är i överkant, eftersom inga belastningar kommer på golvet, men av erfarenhet vet jag 

att 8 mm är så mycket bättre att arbeta med än 6 mm, p.g.a. av dess böjbarhet m.m. 150 

mm rutavstånd används för att golvvärmeslingorna skall fastsättas med 300 mm 

mellanrum.13 

Ingen armering läggs dock under den lägenhetsavskiljande väggen. På detta vis kan de 

båda golven röra sig oberoende av varandra och flankljud överförs inte heller mellan 

lägenheterna.   

3.3 Stomme 

I val av stomme måste man först beakta byggnadens planlösning, våningsantal och 

produktionsmetod. 

I och med att firman till största del använder trä som byggnadsmaterial och behärskar det, 

var det ganska uppenbart att det skulle bli trä som bärande stomme. Vi valde att använda 

150 mm plankor som primär stomme och sedan korsskåla på från insidan med 50x50 mm 

reglar, vilket ger möjlighet till indragen ångspärr. Produktionsmässigt är detta inte lika 

effektivt som att använda 200 mm virke, men för att minska risken för att plankorna drar 

sig och vrider sig inne i väggarna och på så sätt orsakar sprickor i ytmaterialet är detta 

skålningssätt bättre. Korsskålningen minimerar också  köldbryggorna i väggen. Dessutom 

får man då placera fuktspärren bakom skålningen och behöver då inte punktera den med 

alla eldragningar och dosor. För att uppfylla dagens U-värdes krav behövs en 

isoleringstjocklek på minst 200 mm. 

 

                                                        
12 Thermisol, Platina Lattia 
13 RT 52-10801 
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3.4 Tak och övre bjälklag 

Vi valde att lägga takstolarna på c 900, för att kunna använda 22 mm bräder som underslag 

att skruva plåten i. Som plåt kommer det att bli den tegelliknande modellen och färgen blir 

svart. Snöskydd appliceras framför ingångarna för att inte snön skall rasa ner framför 

dörren. Taket framför huvud entreerna förlängdes en aning för att verandan skulle vara lite 

bättre skyddad.  

Takstegar monteras på båda gavlarna, och takbroar på taket fram till skorstenen. 

Övre bjälklaget sprutas med blåsull för enkelhetens skull. Som skålning för takpanelen 

används 45 *45 läkt för att få tillräckligt med utrymme för el-dosor, kopplingar och 

centraldammsugarrören. 

3.5 Fasadmaterial 

Det mest traditionella fasadmaterialet i våra trakter på parhus och radhus är nog trä och 

detta parhus blir inget undantag.  Det blev liggande träpanel av dimensionen 28*145 mm 

med vita foderbräden av dimensionen 21*120 mm.   

Valet av fasadmaterial var ganska lätt, eftersom utomstående arbetskraft skulle ha blivit 

oundvikligt ifall tegel eller rappning skulle ha använts som fasadmaterial, och det ville vi 

till varje pris undvika, eftersom det är dyrare att anlita utomstående arbetskraft. Prismässigt 

skiljer materialen sig inte så mycket från varandra totalt sett, eftersom tegel kompenserar 

det dyrare inköps- och byggpriset med billigare underhåll gentemot trä. 

Eftersom tomten i detta skede ännu inte är fastställd kan fasadmaterialet ännu komma att 

ändra beroende på eventuella detaljplane bestämmelser.  Tegel bör dock undvikas eftersom 

denna soklex modell är utformad endast för träkonstruktioner och förändringen skulle 

omkullkasta konceptet. 
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Figur 3. Fasadritningar 

 

3.6 Mellanvägar 

3.6.1 Lätta mellanväggar 

Alla lätta mellanväggar byggs i princip med vanlig 66 mm trästomme. I tekniska utrymmet 

används det 95 mm trästomme, för att få plats med mera ljudisolering för att minska 

eventuellt buller från centraldammsugaren. Väggarna bekläds med en 13 mm EK- 

gipsskiva på vardera sida. Också våtutrummens väggar bekläds med EK -gips.14 

Väggarna fästs med lim i betongplattan för att undvika att man borrar hål i 

golvvärmeslingorna.  

3.6.2 Lägenhetsavskiljande vägg 

Lägenhetsavskiljande vägg byggs med samma princip som en vanlig lätt mellanvägg med 

isolering i, men det byggs en vägg från vardera lägenhet med en 10 mm luftspalt emellan. 

                                                        
14 RT 84-10793 (Puutalon märkätilat) 
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Kravet15 på luftljudsisoleringen i en lägenhetsavskiljande vägg är 55 db16, vilket denna 

uppfyller. En lägenhetsavskiljande vägg har förutom ljudisoleringskrav också brandkrav på 

EI 3017 och skall för att uppfylla det ha dubbla gipsskivor. Väggen har fyra lager och klarar 

på så sätt med god marginal kravet.  Dessutom bekläds takstolen ovanpå den 

lägenhetsavskiljande väggen med dubbla 13 mm gipsskivor för att förhindra 

brandspridning mellan lägenheterna.  Betongplattan bryts enkelt av mellan lägenheterna 

med en cellplastskiva, för att förhindra flankljudstransmission. Eftersom väggen inte på 

något sätt är bärande, förefaller det dyrt och onödigt att göra en grundsula av betong och en 

grundmur ovanpå denna, såsom RT18 kort föreslår.  

Figur 4.  Detalj för lägenhetsavskiljande vägg.  

 

 

                                                        
15 Finlands byggbestämmelsesamling C1 
16 RT 82-10838 
17 Finlands byggbestämmelsesamling E1 
18 RT 82-10838  
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4 Husteknik samt värmesystem 

Val av värmekälla tror vi har stor inverkan på efterfrågan vid försäljning, så det lönar sig 

att fundera över vad man väljer att satsa på. Det billigaste alternativet i byggskedet är 

kanske inte det självklara alternativet.19 Man måste också se på underhåll samt 

driftkostnader som i dagens läge är ca 70 % av det totala priset, ifall man ser på en 

tidsperiod på 30 år. Detta kommer att bli en mycket avgörande faktor i framtiden med 

tanke på dagens stigande olje- och elpriser. 

Vi skulle vara intresserade av att bygga en gemensam fliscentral, som skulle ha möjlighet 

att värma upp flera parhus. En av orsakerna är att EU strävar efter att satsa på förnybar 

energi och att det blir storskaligare i investering och drift. 

En fliscentral passar dock kanske inte in på alla detaljplanerade områden och i 

tätbebyggelse, och för att få fram ett energicertifikat och kostnadskalkylen korrekt gjord 

måste värmekälla bestämmas och då föll valet på bergsvärme. Detta p.g.a. dess smidighet 

och då den inte behöver någon daglig tillsyn.  

Som uppvärmningssystem kommer det att bli vattenburen golvvärme i hela huset. 

Vattenburet system är mer flexibelt ifall man i ett senare skede vill byta värmekälla om 

man jämför med t.ex. elradiatorer eller elgolvvärme. Det passar dessutom utmärkt till 

bergsvärme eftersom temperaturen i golvvärmeslingorna inte behöver vara så hög.20 

Golvvärme är i nuläget mest efterfrågat på marknaden så det var också ett lätt beslut.21 

Fördelar som golvvärmen har gentemot radiatorer är att den höjer komfortkänslan och ger 

en tydligare känsla av värme. På så vis kan man ha en något lägre temperatur i rummet och 

därmed minska energikostnaderna och klimatpåverkan.22 

 

 

 

                                                        
19 Motiva, Grunder för val 
20 RT 50-10755 
21 Byggentrepenad Strand&Björklund (intervju med Matias Strand 15.02.2011) 
22 Husets abc 
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5 Lönsamhetsberäkning 

En kalkyl över material och arbetsåtgång gjordes i Microsoft Excel. När jag räknade 

materialmängden tog jag stöd av Autocad:s funktioner: area och dimension. Där fick man 

ut löpmeter och kvadratmeter. I fall med pappersritningar är man tvungen att sitta och mäta 

med linjal från ritningar så detta system var till hjälp när det var egna ritningar. När 

åtgången var räknad lade jag på 15 % spill, vilket är ett litet högre påslag inom 

materialåtgångsberäkning. Olika material har olika spillprocenter, men för enkelhetens23 

skull använde jag 15 % för alla. Detta överstiger de flesta angivna spillprocenter som fås ur 

Rakennustöiden menekit.  

För att få en så noggrann jämförelse som möjligt med andra lägenheter på marknaden, blev 

jag tvungen att räkna med tapeter, golvmattor samt att inreda med enkla skåp. Priser till 

skåpen tog jag från Internet, bl.a. Ikeas hemsida var till nytta genom att där finns 

nettoprisuppgifter att tillgå.  

Efter att ha fått sammanställningen över materialåtgången klar gick jag till en lokal 

byggnadsvaruförsäljare24 för att få relevanta priser på materialen. Jag använde mig av en 

lokal försäljare eftersom det skulle bli logistiskt dyrare att använda någon längre bort.. En 

jämförelse gjordes dock mot priser på Internet för att få en bild över prisernas 

konkurrenskraft25. De visade sig vara konkurrenskraftiga.  

Många av materialen hade många olika typmodeller och färger att välja emellan, vilket 

medför många prisnivåer, så återförsäljaren kunde bara ge riktpriser att utgå ifrån. För att 

vara på den säkra sidan använde jag de dyraste priserna.  

För att kunden skall få fritt välja ytmaterialens färg och mönster, ger man vid försäljningen 

av lägenheterna ett fast pris som inte överskrider det i kostnadsberäkningen beaktade 

priset.  

Priserna jag fick var bruttopriser och inte rabatterade. Vid en byggstart skulle det löna sig 

att konkurrenssätta allt material och på så sätt få ner priserna betydligt. Om 

materialmängden är tillräckligt stor kan man undersöka möjligheten att köpa direkt från 

fabriken. 

                                                        
23 Lars Nyqvist, Kostnadsberäkning 
24 Järn Kulla, lokal byggnadsvaruförsäljare  
25 Tocoma 
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Med materialpriserna insatta började jag beräkna arbetsåtgången, och utgående från den 

fick jag ur Rakennustöiden menekit uträknat antalet arbetstimmar per enhet 

materialåtgång. 26 

För att få en överblick över de olika grundningssättens kostnader, var en 

kostnadsjämförelse nödvändig. Resultatet var ganska tydligt, Soklex sparar både i 

materialkostnader samt i arbetskostnader.  27 På grund av källans tillförlitlighet gjorde jag 

ingen egen jämförelse. 

Några oklarheter i detta skede var ännu: 

- VVS- och elarbetens kostnader 

- grävmaskinskostnader 

- anslutningskostnader 

- anläggningskostnader för väg- och gårdsplan 

- tomtkostnader. 

Med stöd av några samtal till företag28 29 inom respektive branscher fick jag till slut några 

riktpriser gemensamt för material och arbeten för husteknik.  När jag sökte tomtkostnader 

fick jag ett ungefärligt pris30, utgående från det kriteriet att tomten skulle vara ganska högt 

belägen, en av orsakerna för att hålla grundläggningskostnaderna nere.  

Anslutningskostnader, såsom vatten el- och avloppsanslutningar varierar mycket mellan 

olika kommuner, men jag använde mig av Vörå kommuns priser. 31 Ifall något går sönder 

eller något annat oförutsätt skulle hända under byggtiden, reserverade jag en summa på 

10 000 €  i kostnadskalkylen.  

 

 

 

 

 

                                                        
26 Rakennustöiden menekit 2010 
27 Rakennustieto Oy:n julkaisu: rakennusosien kustannuksia 2008 
28 El-Ek, El priser (telefonsamta 26.03.2011l) 
29 Heikius rör, VVS priser samt bergsvärme kostn. (telefonsamtal 26.03.2011) 
30 Vörå kommun, Lasse Sillanpää  (telefonsamtal 26.03.2011) 
31 Vörå kommun, Lasse Sillanpää (telefonsamtal 26.03.2011) 
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Figur 5. Kostnadskalkylens överblick 

När kostnadskalkylen var färdig gjorde jag en finansieringskalkyl, där de icke-fasta 

kostnaderna och vinsten kommer. Det vill säga mäklararvoden, finansieringsräntor, vinst, 

och planerings/övervakningskostnader. Arvodena och räntorna hämtades från Aktia32 samt 

Andelsbanken. 33 Dessa tillämpas ofta som en fastslagen procent på det totala byggpriset. 

Vinsten bestämdes gemensamt med Matias Strand till 5 %, vilket enligt vårt tycke är ett 

minimum för att projektet skall vara lönsamt att genomföra.  

Finansieringskalkylens slutpris delades sedan med lägenhetsytan för hela bygget, det 

resulterade i euro / m2 . Det var då möjligt att få en exaktare jämförelse med 

marknadspriset för andra lägenheter på grund av storleksskillnader på lägenheterna.  

 

 

 

                                                        
32 Aktia banks hemsida 
33 Andelsbankens hemsida 
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Figur 6. Finansieringskalkyl 

 

Byggföretag    Yta   € /m
2 

Lemminkäinen   74 m2   2365  € 

FT-Bygg Ab Oy    75 m2   2200  € 

Byggtjänst S. Rönnholm Ab  85 m2    2170  € 

Kalkylerat pris  för projektet  80 m2   1827  € 

 

Tabell 1. Jämförelser med andra 
34

3 h, k, s: 

Eftersom jag inte hittade prisuppgifter om varken parhus- eller radhuslägenheter alls i 

Oravais med omnejd så beslöt jag att ta alla jämförelser från Vasa i stället. Vidare har jag 

inte beaktat biltak eller garage i mina beräkningar. Alla dessa lägenheter som jag jämförde 

med hade separata biltak. Det är alltså en missvisande faktor som måste beaktas. Men å 

andra sidan, var alla de objekt jag jämförde med byggda på hyrestomt, och i min 

kostnadsberäkning ingår tomtinköp.  

I Vasa är också lägenheter dyrare på grund av efterfrågan, vilket man bör hålla i tankarna. 

                                                        
34 Bostadsbladet, vecka 12 
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6 Energieffektivitet 

6.1 Allmänt 

EU har som mål att minska energiförbrukningen och minska på energislöseriet.  

År 2006 beslöt EU att spara in 20 % av sin årliga primärenergiförbrukning till 2020.  35 

Enligt det nationella byggnadspolitiska programmet är värme- och elförbrukningens andel 

av den primärenergi som produceras 40 % inom byggindustrin, byggandet och 

byggnadsbeståndet.36  

Som svar på EU:s krav tillsatte bostadsminister Jan Vapaavuori år 2010 en expertgrupp att 

kartlägga de bästa metoderna att främja energismarthet. Resulatet blev åtgärdsprogrammet 

ERA 1737, där Finland tänker uppfylla kraven redan år 2017. 

1.1.200838 trädde en lag i kraft i Finland om att alla byggnader skall ha ett energicertifikat. 

Det visar hur mycket energi byggnaden slukar. Det är då vid köp lätt att jämföra olika 

byggnader gentemot varandra. Det är det så kallade ET- värdet som man får fram i 

beräkningen, och så också det man jämför med. Resultatet delas in i olika klasser A-G där 

A är minst energislukande. 

I beräkningen använder man det så kallade U-värdet, en värmegenomgångskoefficent. 

 

Tabell 2. Normer för U värden
39

:  

Konstruktion       U-värde 

Vägg     0,17 W/m2K 

Vindsbjälklag    0,09 W/m2K 

Byggnadsdel mot mark  0,16 W/m2K 

Fönster, dörrar    1,0 W/m2K 

 

                                                        
35 ERA 17- För en energismart byggd miljö 
36 ERA 17- För en energismart byggd miljö 
37 ERA 17- För en energismart byggd miljö 
38 Finlex- Lag om energicertifikat 13.04.2007/487 
39 Finlands byggbestämmelsesamling C3 
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6.2 U-värde 

U-värdena för de olika konstruktionerna beräknade jag i dataprogrammet Doflampo.  

Programmet hade förprogrammerade lambdavärden skilt för varje materialtyp, men 

eftersom alla av mina material inte fanns med på listan hämtade jag produktspecifika 

värden från tillverkarnas hemsidor.  

 

Tabell 3. U- värden och krav.  

Konstruktion       Krav  Planerat U-värde 

Vägg     0,17 W/m2K  0,16 W/m2K 

Vindsbjälklag    0,09 W/m2K  0,08 W/m2K 

Byggnadsdel mot mark  0,16 W/m2K  0,15 W/m2K 

Fönster, dörrar    1,0 W/m2K  1,0  W/m2K 

 

6.3 Energicertifikat 

Energicertifikatet framtogs med hjälp av DofEnergy- programmet och föreskrifterna i 

Finlands byggbestämmelsesamling40  

Beräkningen går till så att man matar in U-värdena för de olika konstruktionerna som man 

fått ur Doflampo- programmet samt deras area. Uppvärmningskälla skall bestämmas och 

ifyllas, energiåtgången för uppvärmning av tappvarmvatten, elenergiförbrukning samt typ 

av ventilationsaggregat måste också i det här skedet beslutas samt 

värmeåtervinningsgraden. 

                                                        
40 Finlands byggbestämmelsesamling D5 
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Figur 7. Energicertifikatet. 

 

Med dessa värden inmatade fick jag ut att byggnadens ET- klass skulle bli klass B med en 

årsförbrukning på 85 kWh/brm² per lägenhet. Detta är ganska vanliga värden med de U-

värden som gäller idag. 
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7 Tidsplanering 

En tidtabell är en viktig del av projektets styrning. 41Följer man inte den är det svårt att få 

lönsamhet i projektet, eftersom tidsåtgång tas ur kostnadsberäkningen.  

För att få en tidsplanering gjord användes programmet PlaNet +. (verision 5.1) som 

hjälpmedel. Det är ett mycket använt program när det gäller tidsplanering. Till exempel. 

vecko-tidtabeller görs ofta ute på byggarbetsplatserna med hjälp av detta program, 

eftersom det går  lätt att få ut resursbehovet och tidsåtgången när man som arbetsledare 

skall planera arbetet.  

Tidsplaneringen gjordes så att den beräknade tidsåtgången för de olika byggskedena togs 

ur kostnadsberäkningen. Dessa timmar sattes sedan in i programmet under respektive 

rubrik. Tidtabellen gjordes som en allmän tidtabell, där skilda delar inte specificeras, d.v.s. 

samma huvudrubriker som fanns i kostnadsberäkningen användes. När sedan 

veckotidtabeller görs, spjälks dessa huvudrubriker upp i mindre delar. 

 För att ha så stor nytta av tidsplaneringen som möjligt lades också alla byggnadssyner och 

möten som behövs på bygget med i tidtabellen. 42  

I Finland finns det olika byggnadssyner, där kommunens byggnadsövervakare kommer till 

byggplatsen för att granska att man följer ritningarna som blivit godkända i samband med 

bygglovet.  Varje kommun skall ha en byggnadsordning43 där det bestäms vilka syner som 

kommunerna förrättar.     

Detta projekt var dock inte av den storleksklassen att en resursplanering behövde göras. 

Bygget kommer konstant att ha två stycken timmermän som jobbar med det. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
41 Ratu – Rakennushankkeen ohjaus 
42 Finlex – Markanvändnings- och byggförordning 
43 Finlex – Markanvändnings- och bygglag  (paragraf  9) 
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8 Resultat 

I efterhand tycker jag att de i början satta målsättningarna har blivit uppfyllda.  

Lärdomsprovet resulterade i färdiga bygglovshandlingar, samt kostnadskalkyl över utgifter 

och en marknadsjämförelse som visar att det nog finns lönsamhet i projektet, samt en 

byggbeskrivning. En storosäkerhets faktor i kostnadskalkylen är att tomten är okänd, vilket 

gör att grundningskostnaderna är svåra att uppskatta. Bygglovsritningar för ett garage har 

blivit gjorda, men har inte blivit beaktat i kostnadsberäkningen eller i rapporten. Detta på 

grund av ovisshet om det finns lönsamhet i att bygga garage. Som avslutning har en 

tidtabell för projektets byggtid gjorts.  

Inga konstruktionsberäkningar har gjorts, samt heller inga el- och VVS- ritningar.  

I slutskedet nu när planeringen var färdig tillkom de nya reglerna för energieffektivitet som 

kommer att gälla från 2012, där byggnadens energiförbrukning har begränsats (det gamla 

ET- talet, numera E- talet). Man har helt enkelt lagt ett tak för hur mycket energi en 

byggnad får förbruka, och det här parhuset överskrider kraven med några kwh/m2/år även 

om det inte är mycket. Eftersom beräkningarna i energicertifikatet grundar sig på köpt 

energi, kommer överskridningen att lösas med en egen enerigkälla, exempelvis solpaneler 

eller eventuellt mera isolering i väggarna.    
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9 Konklusion 

Det har varit lärorikt och nyttigt att utföra detta examensarbete. Jag har fått en större 

inblick i hur det är att arbeta med planering, att det inte är så enkelt och snabbt att rita och 

planera som man kanske föreställt sig.  Detta är nyttigt med tanke på min inriktning som 

produktionsingenjör.  

Det som jag har lagt störst vikt på är nog kostnadsberäkningen, för hela projektets 

lönsamhet står och faller på att den är korrekt gjord. Till en del material var det svårt att få 

exakta priser, eftersom det fanns så många olika att välja emellan. Men riktpriser fick jag 

att utgå ifrån och använde alltid det dyraste för att vara på den säkra sidan.  

Mest lönsamhet tror jag att det skulle vara att få sälja parhuset när det är så kallat 

skivfärdigt, på grund av att det är så tidsödande att utföra de sista inredningsarbetena. 

Anlitande av utomstående arbetskraft är inte vinstbringande. 

Men det som jag anser är det viktigaste är nog att hitta en attraktiv tomt för det är nog den 

som säljer i slutändan. En dyrare tomt än jag räknat med kan vara lönsamt att söka, för det 

kompenseras sedan i försäljningspriset. 

Innan det blir byggstart skall nog åtminstone köpare finnas på den ena lägenheten, för att 

den finansiella risken inte skall bli alltför stor.  
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Basuppgifter om byggprojektet: 

 

Projekt:  Projektnummer AR 001-2011 

Parhusprojekt  

Tomt finns ej. 

 

Tomtarea    xxx 

Våningsyta  180  m² 

Lägenhetsyta  160  m² 

Volym     622 m³ 

 

Byggherre: Byggentrepenad Strand&Björklund 

 Öurvägen 

66800 Oravais 

 

Planerare: Christian Björklund 

 Öjvägen 41 

66800  Oravais 

Tel 050-3580396 

e-post: Christian.bjorklund@novia.fi 

 

Konstruktör  

Finns ej ännu 

   

El- och VVS-planerare 

                     Finns ej ännu 

  

 

 

 



28 
 

 

GRUNDKONSTRUKTIONER  

Husgrunden utgörs av färdigt armerade Soklex formar av typmodell EM54. De fylls med 
betong av klassen K 35. Till tjälisolering används Thermisol Routa 50+50 mm med 
förskjutna skarvar, de skall ha en lutning på 1:20 från huset. Dränering skall läggas runt 
hela huset. 

Till verandorna gjuts plintbottnar av armerad betong av storleken 600x600x200 mm, och 
dessa tjälisoleras med 50+ 50 mm Routa. 

 

BOTTENBJÄLKLAG 

Bottenbjälklaget utgörs av en markliggande 80 mm tjock betongplatta. I plattan läggs ett 
armeringsnät av dimensionen 8-150 mm, med 25 mm distanser. Under betongplattan läggs 
200 mm Thermisol Platina lattia som isolering.   

 

STOMME OCH BÄRANDE KONSTRUKTION 

Alla bärande konstruktioner skall ha stämplat virke av modellen C24.  

Som syllplanka skall tryckimpregnerat virke användas, och under den måste det finnas en 
syllisolering. 

Stommen spiras på stället av 50 x150 mm virke. Som förstärkning fälls en planka av 
samma dimension in på stående under hammarbandet.  

Takstolar enligt tillverkarens anvisningar. 

 

DÖRRAR OCH FÖNSTER 
Fönster av trä, med aluminium utsida. Placering och mått enligt fasad- och planritningar.  

 

 VATTENTAK  

Svart plåt med tegelprofil. Fastsättning enligt tillverkarens anvisningar.  

 

FASADUTRUSTNING  

Stegar och landgångar i varmförzinkat stål. 
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MELLANVÄGGAR  

Stolpas av limträvirke 66x42 mm och cc 600 mm. Förses med 50 mm isolering och 
bekläds på båda sidorna med EK 13 mm gips.  

Lägenhetsavskiljandeväggar utförs på samma vis, men dubbelt och en 10 mm springa 
mellan väggarna. 

Våtrumsväggarna stolpas med cc 300 mm. 

HUSTEKNIK 

Värmekälla och distributionssystem 

Värmekälla blir bergsvärme. Som distrubutionssystem fungerar vattenburen golvvärme. 
Centraldamsugare placeras i tekniska utrymmet.  

 

Ventilation och vatten 

Ventilationen är ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system). 
Friskluftsventilerna placeras i vardags- och sovrum och frånluftsventilerna i bad, toalett. I 
det här systemet tas värmen i den förbrukade ventilations-luften till vara. 

Vattenledningar och avlopp utförs med sedvanliga ledningar och kopplingar. Ansluts till 
kommunens vatten och avloppsnät. 

 

El, TV och datateknik 

Båda lägenheterna har egen elcentral, dit allt som hör till vardera lägenhet kopplas. 

Byggnaden skall anslutas till kabelnätet. 

Förberedelser till fiberoptik anslutning skall göras, men kunden själv väljer anslutning. 

 

 

Invändiga ytmaterial, färger och tapeter  

Enligt kundens önskemål, begränsas dock till priserna i kostnadsberäkningen. Dessa är 

papperstapet på alla väggar förutom i badrum och bastu. Pärlspontad panel i taket. 

Plastgolvmatta på golvet. I badrummen läggs det kakel på väggarna och klinkers på golvet. 
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