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Sammanfattning  
Fuktproblem och dålig ventilation är faktorer som vi förknippar med dåligt inomhusklimat 
och vet det påverkar hälsan negativt.  Dessa problem  har minskat med tiden i Sverige men i 
andra länder är detta det största problemet under vintern. I Chile förekommer det främst 
ytkondens inomhus, uppkomst av svamp och fläckar på ytor, metallkorrosion, lukt med mera. 
Dessa problem förekommer främst i mellersta delen av landet ner till Magellans sund. Det är 
en kombination av dålig ventilation, värmesystem och avsaknad av isolering. Värmesystemet 
som står för mer än 80 procent av den totala energianvändningen är kaminer av fossila 
bränslen. Detta skapar problem eftersom en del av bränslets föroreningar är vatten och dessa 
kaminer har inget avledningssystem utan slänger föroreningar i samma omgivning som 
människor vistas i.   

Med dagens energikrav och funktionskrav av att bygga bostäder som inte skapar ohälsa bland 
befolkningen i Chile har landet sedan 2008 börjat arbeta för att bygga sundare hus som är 
välisolerade med bra ventilation, har bra värmesystem och är utan dåliga emissioner.

 



 

 

 
Abstract 
Humidity problems and poor ventilation are factors that we associate with poor indoor air 
quality which are known to negatively affect health. Such problems have decreased with time 
in Sweden but, in other countries this is still a major problem especially during winter. In 
Chile, this is most common in the central regions of the country, especially the Strait of 
Magellan. This issue is primarily due to surface condensation happening indoors which brings 
about dampness which facilitates the growth of fungus and stains, foul odors, metal corrosion 
and more. This is due to a combination of poor ventilation and insufficient forms of heating 
along with buildings which have no insulation. The heating system in Chile, which is 
primarily fuel stoves, amounts to approximately 80 percent of the total energy usage. Due to 
the stoves not having a fuel diversion system, the fuel sometimes is contaminated with water 
fuel increasing the pollution output inside buildings, especially in homes.  
 
With improvements to regulations to the building code in regards to health and safety since 
2008, the country has begun working to build safer accommodations that are well insulated 
with good ventilation, good heating system and decreased emissions to ensure that the 
occupants’ health is not affected.

 



 

Förord  
Detta examensarbete är den avslutande delen inom byggingenjörsprogrammet vid Högskolan 
i Halmstad. Den utfördes under vårterminen 2013 och arbetes omfattning är 15 HP. 
Jag skulle vilja tacka Maria de Los Angeles Ibarra Cuevas och y Christian Arredondo Briones 
för delas tålamod och för att ha hjälp mig förstå hur byggbranschen fungerar i Chile.  

Vill även passa på att tacka min syster Andrea del Pilar Ormazabal Rodriguez som var snäll 
och lånade ut sitt hus till arbetet. Min bror Juan Francisco Ormazabal Rodriguez som hjälpt 
mig med att översätta dem chilenska termerna.  

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Margaretha Borgström för hennes 
handledning och goda råd på vägen.  

 

 

Stephanie Ormazabal
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Chile är ett land som lätt känns igen på världskartan pga dess utformning, ett långt och smalt 
land som sträcker sig längsmed den Sydamerikanska västkusten.  Klimatet är varierande och 
växlar från öken i norr till ett regnigt söder och har medelhavsklimat i de mellersta delarna.  
Vintrarna blir oftast mycket regniga och fuktiga. Från de centrala delarna till det Magellanska 
sundet har man uppmärksammat fuktproblem inom småhusbeståndet. Kombinationen av hög 
fukthalt, oisolerade hus och saknad av ventilation samt dåliga uppvärmningssystem har lett till 
att husen får problem med mögel, svamp och ytkondensation under denna period 

Landet har på senare tid börjat bli mer delaktigt i omvärldens energimål och börjat kartlägga 
problem man har inom byggbranschen, både allmänna och mer specifika problem som fukt. 
Arbetet påbörjades efter jordbävningen 2010, då många väcktes av en jordbävning på 8,8 i 
richterskalan. Där var det många hus som förstördes helt eller fick allvarliga skador i 
stomkonstruktionen. Det var främst ett höghus, Edificio Alto Rio i Concepcion (se bild 1), 
som fick mycket skriverier i tidningarna eftersom det välte och delades på mitten. 
 Efter den här händelsen började man se om sina lagar och föreskrifter, särskilt inom seismiskt 
byggande. Även fuktlagar och föreskrifter har ändrats; många skrevs 1960 – 80.  I dagsläget 
ska man följa de nationella och internationella fuktlagar och föreskrifter. 
 
 
 
.  

  
 
.  
 

 

 

 

1Bild Edificio Alto Rio. Concepción. Före och efter jordbävningen 27 februari 2010 

 

 

 

 

1Före ciudadanostodos.wordpress.com. Efter http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/12/680-
329261-9-dan-a-conocer-causas-de-colapso-del-edificio-alto-rio-de-concepcion.shtml 2013-05-13 
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1.2 Syfte  
Efter att ha arbetat i landet under ett år, konstaterade jag ganska snabbt att det finns stora 
problem med fukt i de mellersta delarna under vintertid. Året jag befann mig i landet var 
bland dem torraste på länge, men trots regnbristen fanns det stora problem med 
ytkondensation, mögelpåväxt och fuktlukt i huset jag bodde i. 

Syftet med arbetet är att undersöka fuktlagstiftningen utifrån dagens sätt att bygga i landet. 
Genom att få kunskap om Chiles byggnadssätt analysera hur fuktskador ska undvikas och se 
hur Chile kan lära sig av Sverige.  

1.3 Avgränsning   
Detta arbete är endast en inblick i hur man bygger småhus i landet. För att kunna förstå 
problemet måste man först förstå hur landet är uppbyggt och hur man bygger idag. .  

1.4  Förkortningar och definitioner  
• INE (Instituto Nacional de Estadísticas) Chiles motsvarighet till Statistiska 

Centralbyrån  
• CChC (Cámara Construcción de Chile ) Chiles motsvarighet till Boverket  
• NCH  (Normativa Chilena) Chiles motsvarighet till Boverkets Bygg Regler, 

Boverkets Konstruktions Regler  
• OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcción) En förordning för 

stadsutveckling och byggande, motsvarar Plan- och Bygg Lagen i Sverige. 
• INN(Instituto Nacional de Normalización)- Chiles motsvarighet till SIS (Swedish 

Standard Institute) 
• MINVU(Ministerio de Vivienda y Urbanismo)- Det är Chiles motsvarighet 

Boverket.  
• Seismiskt- samband jordbävning 

- Seismiskt byggande – Jordbävningssäkra hus  
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2 Bostadsbyggande i Chile  
2.1 Allmänt  
Landets storlek, dess varierande geografi och de seismiska rörelserna påverkar hur man 
bygger och vilka byggnadsmaterial som väljs. I den norra delen där klimatet är torrt och har 
lite växtlighet domineras materialvalet till husen av sten och adobe (lertegel). I den mellersta 
delen är det främst kombinationen av armerad betong med tegel som dominerar. I de södra 
delarna där frodiga skogar finns är det trähus som gäller2. 

När man bygger, oavsett om det är småbostadshus eller flerbostadshus, är det viktigaste att 
bostaden håller emot jordskalv 3. Eftersom landet ”rör sig” hela tiden3 är det viktigt att man 
förstår hur olika element rör sig under ett skalv. Här nedan kommer en principskiss över hur 
en vägg rör sig under ett jordskalv (andra stommaterial har likvärdiga rörelser).  
 

 
Innan en jordbävning: Väggen klarar av sin 
egentyngd och övriga laster. Det finns inga rörelser 
som påverkar väggen. 
Richter skalan: 0- 3 grader  
 
 
Vid början av/medelstort ett jordskalv: Grunden är 
fast i marken och följer markens rörelse. Den övre 
delen av väggen rör sig långsammare men följsamt. 
Vid det här stadiet brukar det inte förekomma några 
större skador 
Richter skalan: 3 -6 grader 
 

Under ett jordskalv: Marken rör sig i motsatt riktning 
från överdelen av bostaden. De häftiga rörelserna skapar 
stora belastningar i väggen. Skador på konstruktioner 
(stora som små) är beroende på skalvets tid, magnitud och 
hur välkonstruerad väggen är.4 
Richter skalan: 6 – uppåt 
 

Bild 1 En principskiss över hur en vägg rör sig under ett skalv. Vid varje bild står det 
även ungefärligt värde i richterskalan.   
Källa: http://www.acerosarequipa.com/movimiento-sismico.html, hämtad 2013-06-24 

2 http://www.thisischile.cl/Article.aspx?SEC=359&ID=1314&eje=x&itz=&idioma=2 ,2013-05-02 
3 Maria de los Ángeles Ibarra Cuevas, Byggingenjör, Muntlig referens 
4 http://www.acerosarequipa.com/movimiento-sismico.html hämtad 2013-06-24 
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För att undvika att betongen spricker under ett jordskalv används dilatationsfogar vid alla 
anslutningar. Det finns två typer som alltid förekommer: 

• Golv/tak till vägg- Vid gjutning sätts en 10 cm tjock plastform mellan bjälklaget och 
väggen. Därefter gjuter man och väntar tills betongen härdat så att man kan behandla 
själva fogen.  
När man behandlar dilatationsfogen bränner man bort hela plastformen så att ett 
tomrum skapas som sedan fylls med fogskum. Överflödig fogskum skärs bort och om 
fogen befinner sig i ett våtutrymme målar man över skummet med silikonfärg och 
avslutar med en plastskiva fö r att skydda kaklet från de seismiska rörelserna.  

• Vägg mot vägg- En tumregel är att i alla anslutningar där olika väggmaterial används 
(t.ex. bärande betongväggar med innervägg) ska det finnas en dilatationsfog. 
  

Idén med dessa fogar är att byggnaden ska följa jordens rörelser under ett jordskalv eller 
jordbävning och att energin som bildas mellan elementen under ett skalv ska avta och minska 
påfrestningen på huset. Ju fler fogar man har desto mer kan byggnadsdelarna röra sig i 
relation till varandra och risken för sprickor eller att bärande element förstörs minskar.  
Dessa fogar av frigolit eller fogskum brukar vara mellan 2-10 cm tjocka. En konstruktör 
bestämmer hur många och var fogarna ska placeras; de placeras alltså inte på måfå5. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bilden visar hur anslutningen mellan golv och innervägg ser ut innan man lägger till fogskummet. 

 

 

 

 

 
Fogskummet appliceras i anslutningen mellan innevägg och golv.  

Bild 2 Dilatationsfog, anslutning från golvbjälklag till vägg.  
Källa: http://www.celcon.cl/hilada-tabique-hormigon-celular.php 

5 Maria de los Angeles Ibarra Cuevas, byggingnjör Muntlig referens  
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2.1.1 Vanliga problem  
I Chile är ytkondens ett vanligt fenomen under vintern av flera anledningar. Förutom den 
höga luftfuktigheten utomhus påverkar även: 

• Dålig eller avsaknad av isolering i byggnader  
• Användning av dåliga uppvärmningssystem  
• Fuktproduktion inomhus (avdunstning från människor och djur, matlagning, disk, tvätt 

m.m.) 
• Dålig ventilation  
• Köldbryggor6 

Det är främst vid kök, badrum och runt fönsterkarmar som påverkas av fuktskador. Dem 
vanligaste problemen är mögel, svamp och förruttnelse av biologiskt material som uppstår 
främst på syd fasaderna7. 

  
 
Mögel och svamp runt fönster 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kondens problem på fönsterrutor och innerväggar. 

 
 

 
 
 
 
 
Förruttnelse på innertak  

  
 
 

Bild 3 Vanliga problem som kan uppkomma under vintern  
Källa: Tidningen BIT 
 
 
 

6 Martínez, Patricia. Evaluación de la humedad por condensación dentro de viviendas sociales 
7 Caro, Catalina C. Humedad en viviendas Riesgo de condensación 
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2.2 Byggande i Chile 
Det finns tre byggnadsformer som man bygger småhus i landet: 

• SERVIU  
• Privat byggande 
• Bygg företag 

2.2.1 Servició de Vivienda y Urbanización (SERVIU) 
SERVIU är ett statligt organ som arbetar med samhälls- och stadsutvecklingsfrågor, främst 
för de mest utsatta människorna i samhället (de extremt fattiga och låginkomsttagare), men 
även för nedre medelklassen. Idén är enkel: ”alla har rätt till ett boende”. Dem erbjuder 
bostäder, småhus och lägenheter eller upprustning av grannskapet samt rinnande vatten till 
hushållen och målning av flerbostadshus etc.8 . Som låginkomsttagare räknas alla som tjänar 
minimilön, vilken från och med 1 januari 2013 uppgick till 193 000 pesos9 (motsvarar 2 760 
SEK10). 

För att kunna ansöka om hjälp, måste man uppfylla vissa kriterier inom familje- och sociala 
förhållanden. Därefter sätts man in i olika bokstavskategorier (A- D). När man har fått besked 
om hjälp kan man antingen vara med i lottningen på bostäderna som staten bygger eller bygga 
efter egen regi. I det sistnämnda får man en viss summa pengar som antingen utgör en del 
eller hela byggnadskostnaden beroende på vilken bostad man vill bygga. Bostäderna som 
staten bygger är enkla men stadiga (ska klara av medelstora jordskalv) och utformningen kan 
variera beroende på var man bor i landet. Dessa bostäder brukar täcka de grundläggande 
behoven och är väldigt enkla11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4 SERVIU bostäder för låginkomsttagare i Antofagasta, norra Chile 
Källa: http://periodismoucn.cl/integra/?p=4869, hämtad 2013-05-08 
 
 
 

 

8 www.minvu.cl,hämtad 2013-05-02 
9 http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60141.html ,2013-05-13 
10 www.forex.se, hämtad 2013-05-12 
11 Maria de los Ángeles Ibarra Cuevas, Byggingenjör, Muntlig referens  
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2.2.2 Privat byggande 
Det privata byggande innebär att man bygger sitt eget boende genom ett byggföretag eller 
egen regi. När man bygger för egen regi finns det inga krav på yrkeskompetens, men på 
samma sätt som i Sverige finns det krav på att arbetet ska vara utfört fackmannamässigt. När 
det gäller dragning och installation av gas och installation av elmätaren finns det dock krav på 
yrkescertifikat. Installation av elmätare utförs endast av Chilectra (det statliga energibolaget) 
för att undvika fusk och manipulation av mätaren. Dessa bostäder kan variera i kvalitet, 
utförande och material men är i regel väldigt hållbara och kan stå det flesta jordskalven. 
Exempel på småhuskonstruktion är kombinationen av armerad betong med armerat tegel som 
förekommer mest i den mellersta delen12.  

 

 

 

 

Bjälklag och pelare är gjorda av 
betong, där har man 4 armeringsjärn 
med dubbla byglar som stöd hela 
vägen upp. I väggen använder man 
ett speciellt tegel, där armering sätts 
var 600 mm.  

Bild 5 En principskiss över kombinationen armerad betong och tegel. 
Källa:http://www.acerosarequipa.com/manuales/manual-para-propietarios/1-efectos-de-los-sismos/14-
elementos-que-conforman-la-vivienda.html, hämtad2013-07-07 
 
2.2.3 Byggföretag  
Byggföretag bygger på två sätt, antingen genom entreprenader eller i egen regi. När man 
bygger genom entreprenader bygger man för antingen staten eller privatpersoner. Vid småhus 
byggda för SERVIU som representerar staten, brukar man bygga ett stort antal t.ex. i Paine i 
södra Chile byggde man 297 bostäder för utsatta familjer som förlorat sina hem på ett eller 
annat sätt, t ex. under jordbävningen 201013.  

För privatpersoner bygger man på två sätt. Dels en totalentreprenad där man får nyckelfärdiga 
hus och dels får man endast husstommen med fönster, och alla installationer dragna. Måla, 
kakla och lägga golv får man göra själv, detta system är det billigare alternativet och även det 
vanligaste14. 

 

12 Maria de los Ángeles Ibarra Cuevas, Byggingenjör, Muntlig referens 

13 http://www.serviurm.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=258&catid=2&Itemid=11, 2013-
05-13 
14 Maria de los Ángeles Ibarra Cuevas, Byggingenjör, Muntlig referens 
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2.3 Kommun  
Vid byggnation, ombyggnad, reparation och rivning krävs det tillstånd från Dirección de 
Obras Municipales (DOM), det kommunala byggnadskontoret. Byggnadskontoret utför även 
tillsyn av byggarbetsplatser för att se om byggnationen, reparationen, ändringen eller rivning 
följer bygg och arbetsmiljölagstiftningen följs eller inte. Om man blir påkommen med ett 
”svartbygge” för småhus, alltså att man bygger utan tillstånd, får man betala böter och måste 
riva den olagliga byggnationen. 

Beroende på vad det är för olaglig byggnation blir böterna olika. För byggföretag brukar det 
mer handla om sanktioner – stopp på bygge, rättegång och/eller böter mellan 0,5 % upptill 20 
% av den totala entreprenadkostnad, allt beror på var och hur man har brustit. När en 
byggnation (ny- eller ombyggnad) är färdig måste man påkalla en kvalitetsansvarig 
tjänsteman från byggnadskontoret som gör en slutbesiktning av byggnaden. Detta görs för att 
se om byggnaden uppfyller funktions- och utförandekraven. Personen kontrollerar alla 
protokoll och dagböcker, denne ser även till att alla installationer fungerar. Konstruktionen får 
inte användas innan den godkänns av byggnadskontoret15.   
 
2.4 Klimatförhållanden  
Chile är ett väldigt långt och smalt land som sträcker sig från Peru till Kap Horn; på längden 
sträcker den sig 4 200 km (som sträckan Madrid- Moskva), dess bredaste del är 363 km och 
dess smalaste 97 km16. Det skiljer sig från Sveriges 1 574 km mellan Treriksröset och 
Smygehuk, med en genomsnittlig bredd på 499 km17. 

P.g.a. landets längd och stora höjdskillnader varierar klimatet extremt mycket. För att kunna 
få en uppfattning hur stora variationerna är kan man dela upp landet i tre huvudsakliga 
områden: 

• Ökenområden och torrt klimat i Norr  
• Medelhavsklimat i centrum  
• Regniga och arktiska fronter i söder 9 

Detta är enbart en översiktlig bild av temperaturvariationerna i landet. För att få en rättvis bild 
över området under projekteringstiden används den Chilenska normen Nch1079 of 2008, där 
man delar upp landet i nio olika klimatzoner [se kapitel 3.2.1.1]. Där delas landet upp efter 
områden med likvärdigt klimat samt beskriver klimat – och miljö förhållanden. Den senaste 
revideringen inkluderar även energikrav.  

 
 
 
 
 
 

15 Saez del Pin, Jose Miguel –Normativa nacional antisísmica en materia de construcción. Bases y poyecciones. 
16 http://www.consulateofchile.se/documentos/Fakta%20om%20Chile.PDF 
17 Statistisk årsbok  2010, SCB 2009 
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2.5 Byggnadsmaterial  
2.5.1 Stommaterial   
Det vanligaste stommaterialför småhus är platsgjuten betong med 32 %  av bostäderna i Chile, 
dessa bostäder ligger främst i dem centrala delarna. Därefter kommer tegel med 19 procent 
och trä med 14 % [se figur 2.5.1a].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur2.5.1a Vanligaste stommaterial för småhus i Chile, andel i procent 
Källa: http://www.ine.cl/canales/publicaciones/calendario_de_publicaciones/anuario_edificacion_2011.pdf 

2.5.2 Fönster 
I dem flesta hushållen använder man sig av enkla glasfönster, dessa har ett U-värde på 5,8 
W/m2 K18, I lagkraven som kom ut under 2007 har man gjort en tabell över hur stor andel i 
procent som får bestå av fönster. Andelen bero mycket på vilket U-värde fönstret har; ju lägre 
U-värde desto mer yta får täckas [Se tabell 2.5.2a].  

Tabell 2.5.2a Högsta andelen glasad yta för vertikala ytor.  
Källa: OGUC Artikel 4.1.10, utgåva 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 Manual de uso y mantencion de espacio comunes de Condominios. CCHC 

 

Zon 

 

Enkel glasad 

Dubbel glasad (lufttät)  

3,6 W/m2 K≥ 
U >2,5 W/m2 K 

U≤ 2,4 W/m2 K 

1 50 % 60 % 80 % 
2 40 % 60 % 80 % 
3 25 % 60 % 80 % 
4 21 % 60 % 75 % 
5 18 % 51 % 70 % 
6 14 % 37 % 55 % 
7 12 % 28 % 37 % 
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2.5.3 Innerväggar  
För nybyggnad är innerväggar är Volcometal och Isomur de vanligaste lösningarna Båda 
lösningarna uppfyller brand-, akustiska och seismiska krav.  

Småhus som är byggda av SERVIU eller privat används träreglar, som antingen kläs med 
gipsskivor eller spånskivor som målas. För innerväggar av t ex betong eller tegel finspacklar 
man ytorna som därefter målas 19.  

2.5.3.1 Isomur 
Isomur är gipsblock (67x50x7cm) som monteras på varandra och de limmas ihop med 
specialbruk, blocken kläs sedan med gipsskivor på var sida. Det finns två typer av block, den 
ena är vitfärgad och den andra är grönfärgad. Den vitfärgade är ett vanligt gipsmaterial som 
kan användas överallt. Den grönfärgade har ett vattentät skikt som gör att den används i 
våtutrymmen20 [se bild 6].  

 
 

 

 

 

 

 
Bild 6 Inneväggar av typ Isomur.  
Källa: www.romeral.cl, 

2.5.3.2 Volcometal 
Volcometal är metallreglar som är försedda med gipsskivor på vardera sida och 
isoleringsmaterial mellan reglarna21 [se bild 7]. 

 
 
 
 
 

 

 

Bild 7 Inneväggar av typ Volcometal  
Källa: www.volcan.cl  

19 Christian Arredondo Briones, Byggingenjör Constructora SMV  
20 www.romeral.cl  
21 www.volcan.cl  
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2.6 Ventilation   
De flesta hushållen använder sig av vädring som ventilationssystem utan något fläktsystem. 
Ventilationssystemens lösningar som finns är oftast väldigt dyra och har väldigt få aktörer på 
marknaden. Mer avancerade ventilationssystem som reglerar inomhusklimat används mest i 
flerbostadshus, där dessa system är ekonomiska lönsamma22. 
 
2.7  Uppvärmning  
2.7.1 Allmänt  
Som uppvärmning används kamin där man använder fotogen ,gasol eller ved som bränsle och 
elektriska konvektorer. Dessa bränslen delas upp i torra- och flytande bränslen, beroende hur 
det förbränns och om det finns ett avledningssystem som leder ut föroreningar som bildas 
med förbränningen.  
 

Torra bränslen 
Torra bränslen förbränner all typ av bränsle, när man använder sig av kaminer leds 
föroreningar som bildats ut, genom kanaler. Det uppvärmda rummet blir på detta vis 
föroreningsfritt. Dessa typer av uppvärmningssystem är till exempel pellets kaminer, eldstäder 
och elektrisk konvektorer[se bilaga 1].  
 
Flytande bränslen 
Den flytande bränslen skiljer sig först och främst, genom att förbränningen sker med 
kolvätesbaserade bränslen t.ex. paraffin, gasol och naturgas. Här finns inget avledningssystem 
som vid den torra uppvärmningen; utan föroreningarna hamnar i omgivningen där människor 
vistas.  

Vid förbränning skapas här förutom energi även koldioxid och vatten, vilket gör att risken för 
kondens inomhus ökar. Enligt tabell 2.5.1.2a kan man se hur mycket kg vattenånga och 
koldioxid som bildas vid förbränning av 1 kg bränsle. 23  
 
Tabell 2.7.1.2a Hur mycket vattenånga och koldioxid som 1 kg bränsle kan producera.  
Källa: G. Rodríguez, Contaminación atmosférica intradomiciliaria, ,2009. 
  
Bränsle Koldioxid 

KG 
Vattenånga 
KG 

Paraffin 3,1 2,5 
Naturgas 2,75 2,25 
Gasol 3,0 1,6 
 
 
 
 

22 Maria de los Ángeles Ibarra Cuevas, Byggingenjör. Muntlig referens 
23 Humedad por condensación en viviendas- Prevención y Soluciones  
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2.7.2 Användning 
Användning av gasol står för 44 % av den totala förbrukningen. Därefter kommer paraffin 
med 35 % och ved med 12 %, det gör att det flytande värmedistribution systemet står för 
nästan 80 % av den totala energianvändningen i landet[se figur 2.5.2a]24.  
 

    
 
Figur 2.7.2 a Totala energianvändning för värmedistribution av småhus i Chile, 2010. 
Andel i procent.   
Källa: http://www.omad.cl/wp-content/uploads/2010/08/Informe-Preliminar-OMAD.pdf, 2010 

2.7.3 Kostnad 
Kostnaden för uppvärmningen beror på hur länge uppvärmningen sker. Vid användningen av 
värmesystemen under 6 h dagligen, blir ved och fotogen de billigare alternativen [Se tabell 
2.5.2a]. Uppvärmningssystemen brukar användas mest på helgerna och mindre på vardagarna. 
Användningen är högst främst på kvällen och precis innan man går och lägger sig.  

Tabell 2.7.2a. Genomsnittlig förbrukning för det vanligaste bränsle typer enligt figur 
2.7.2a. Per dag i Svenska kronor och chilenska pesos  

Bränsle kamin Förbrukning 6 h Pris/dag1 

 (chilenska pesos) 
Pris/dag 3 

(svenska kronor) 
Paraffin 0,264 l/ tim. 

(genomsnittlig) 
1,6 l/dag 994,08  15,31 

Gasol 0,300 kg/ tim. 1,8kg/dag 1 661,94 25,59 
Ved 1kg/ tim. 6kg/tim. 837,6  12,90 
El2 1200 w 7,2 kWh 1 990,08 30,65 
1 Se tabell 2.5.2b 
2 E(kWh)= P(w)* T(tid/h)/1000 
3 www.forex.se ; 2013-05-12 
 
 
 
 
 

24 Chile: Energi. http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/chile/näringsliv/energi, Nationalencyklopedin, hämtad 
2013-05-11. 
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Tabell 2.7.2a Pris för olika bränslen enligt den chilenskanäringsdepartamentet för 2012 
Källa:http://www.cne.cl/noticias/energia/hidrocarburos/656-comision-nacional-de-energia-informa-variacion-
promedio-de-los-precios-de-los-combustibles-al-publico-en-la-region-metropolitana, 2013-05-12 

Bränsle Pris (Chilenska pesos) Pris (Svenska Kronor) 
Paraffin 621,3 (Pesos/liter) 9,6 kr/liter 
Gasol  923,3 (Pesos/liter) 14,22 kr/liter 
Ved 139,6 (Pesos/kg) 2,15 kr/kg 
El1 276,4 (Pesos/KWh) 4,26 kr/KWh 
1 Vinterprissättning 2012 (111,49 pesos/kWh plus164,999 pesos/kWh) 
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3 Lagar och föreskrifter  
3.1 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) är en samling av lagar för 
stadsutveckling och byggnation. Lagarna behandlar stadsplanering, bostadsområde, arkitektur, 
byggande och lagar för ekonomiska bostäder. I de olika kapitlen finns det lagar och 
föreskrifter som beskriver hur man bygger bostäder i landet. Ekonomiska bostäder avser 
småbostadshus och flerbostadshus som byggs för människor i den nedre delen av 
samhällsklassen och/eller som har förlorat sina hem i en katastrof.  

Lagarna i OGUC bestäms i regeringsnivå, Ministerio de Vivienda y Urbanizacion (MINVU) 
som motsvarar socialdepartamentet i Sverige och av Instituto Nacional de Normalización 
(INN) motsvarande Svensk Standard (SIS)som är en ideell organisation som specialiserar sig 
på både nationella och internationella standarder. 25 

3.1.1 OGUC Energihushållning  
I OGUC beskrivs energianvändning i gradtimmar som är ett ortsberoende, för att uppskatta 
hur effektivt en fastighet värms upp. Ju kallare en ort är desto högre är värdet, vilket innebär 
att det blir olika uppvärmningskostnader för olika zoner26. Till skillnad från NCH 1079 har 
man istället delat upp landet i sju olika klimatzoner som är anpassade efter mikroklimatet som 
råder i varje region[se tabell 3.1.1a]27, t ex för Valparaiso regionen förekommer zonindelning 
2-4 beroende på var i regionen man är intresserad av att bygga. 

Tabell 3.1.1a Graddagar per år enligt den termiska zonindelningen.  
Källa: OGUC 4.1.1.0 
Zon Gradtimma; 

Ti=15° C 
1 ≤500 
2 >500 

≤750 
3 >750 

≤1000 
4 >1000 

≤1250 
5 >1250 

≤1500 
6 >1500 

≤2000 
7 >2000 

 

 

25 Saez del Pin, Jose Miguel –Normativa nacional antisísmica en materia de construcción. Bases y poyecciones. 
26 Tillämpad Byggfysik  
27OGUC artikel 4.1.1.0 
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3.1.1.2 U-värde och R100  

Ett annat sätt att beskriva energikrav är med U-värde [se tabell 3.1.1.2a] eller R100. 
Skillnaden mellan U- värdes kravet och R100-kravet är att R100 är färdiga lösningar som 
bygger på U- värdeskravet. Att använda sig av isoleringsmaterial märkta med R100 gör det 
enklare för konstruktören att uppfylla energikraven. Det handlar bara om isoleringsmaterial. I 
lagen finns det en tabell med de vanligaste materialen och byggelement med färdiga lösningar 
som t ex isoleringsmaterial, olika väggtyper med olika tjocklekar (betong, tegel, 
kombinationen betong och tegel; 1000/1500/2000 mm). Denna märkning utförs och intygas 
av ett laboratorium inom kvalitetskontroll för byggbranschen i Chile.28.  

Tabell 3.1.1.2a Energikrav enligt OGUC 
Källa: OGUC Artikel 4.1.1.0 
ZON TAK VÄGG GRUND 
 U 

W/m2 

K 

Rt 
m2K/W 

U 
W/m2 

K 

Rt 
m2K/W 

U 
W/m2 

K 

Rt 
m2K/W 

1 0,84 1,19 4,0 0,25 3,6 0,28 
2 0,60 1,67 3,0 0,33 0,87 1,15 
3 0,47 2,13 1,9 0,53 0,70 1,43 
4 0,38 2,63 1,7 0,59 0,60 1,67 
5 0,33 3,03 1,6 0,63 0,50 2,0 
6 0,28 3,57 1,1 0,91 0,39 2,56 
7 0,25 4 0,6 1,67 0,32 3,13 
 
 

3.1.2 OGUC Ventilation  
I artiklarna 4.1.1.1 och 4.1.1.2 definieras och beskrivs vad ventilation innebär, där lagar, 
föreskrifter och allmänna råd är anpassade efter regioner. Det finns dock regler som gäller för 
hela landet. Till exempel när det gäller utrymmen som är avsedda för dagligt samvaro 
(sovrum, vardagsrum, matsal) måste ha minst ett fönster som är öppningsbart för vädring mot 
det fria och som kan släppa in ljus. Fasta fönster tillåts under förutsättningen att det är täta och 
att det finns ett mekaniskt frånluftssystem som uppfyller kravet för ett behagligt 
inomhusklimat. Regeln gäller även för våtutrymmen. Dock rekommenderas det att man har 
någon form av ventilationssystem för att få ett bra inomhusklimat.   

Landets ventilationslagar, -föreskrifter och allmänna råd är inspirerade från de spanska 
bygglagarna och refereras mycket till just dessa29.  
 
 

 
 

28 OGUC4.1.1.0 
29 OGUC Artikel 4.1.2 Ventilation   
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3.2 Normas Chilenas (Nch)  
Normas Chilenas (Nch) är en samling föreskrifter och allmänna råd för byggande. Till 
skillnad från Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) är föreskrifterna 
uppdelade i 14 kapitel och behandlar grundläggande föreskrifter, dokumentation, 
säkerhetskrav, transport, energi, byggande, jordbruk, kemi, gruvor, elektricitet, mekanik, 
textiler, skog och övrigt. Under alla kapitel finns det föreskrifter, allmänna råd, provtagnings 
resultat och beräkningstillämpningar för de olika kapitlen.  

NCH bestäms främst från Instituto Nacional de Normalización (INN) även från Ministerio de 
Vivienda y Urbanizacion (MINVU). Dessa normer är ISO anpassade.  Normerna i NCH kan 
ses som kompletterings föreskifter till OGUC, ibland kan dessa skilja sig lite från OGUC. Vid 
konflikt gäller alltid OGUC om inget annat anges 30. 
 
3.2.1 NCH 1079 
Standarden beskriver hur landets klimat skiljer sig från norr till söder. Inledningsvis beskrivs i 
stora drag hur klimatet skiljer sig. Vill man veta mer detaljerat kan man få ut hur mycket det 
regnar per år, temperatur skillnader under året, relativ fuktighet, solinstrålning med mera.  

3.2.1.1 Klimatzoner  
Normen delar upp landet i första hand, i kustområde och inland. Därefter finns det områden 
som är mer specifika som Norra Tvärdalen, Extremsöder och Anderna, vilka avviker 
klimatmässigt eller geografiskt från det typiska kust- och inlands förhållanden [se bild 8, se 
sid 24]. Områden som Antarktis, Påskön och andra öar ingår inte i normen eftersom dessa har 
ett specifikt klimat och geografi. 

 I sin helhet karakteriseras kustområdet från norr till söder av ett jämnt klimat med en hög 
grad av fuktighet, mycket blåsigt och av en hög saltnivå i luften31. Trots att det inte faller 
något regn i de norra delarna är det väldigt dimmigt och fuktigt under sommaren. 
Temperaturvariationerna är väldigt stora; på dagen är temperaturen omkring 30° C och på 
natten kan den sjunka till 0° C. Värmestrålningen från solen, som är en av de högsta i världen, 
är avgörande för temperaturen32. Somrarna i de centrala delarna är ljumna med dimmiga 
morgnar och mycket soliga kvällar medans vintrarna är regniga (runt 300-500 mm. Längre 
söderut påverkas kusten av polarfronterna och får därmed ett fuktigt kustklimat. Längre 
söderut stiger inte temperaturen över 10°C.  

 

 

 

 

30 Christian Arredondo Briones, Byggingenjör, Constructora SMV 
31 NCH 1079 of  2008 
32 Chile: Klimat. http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/chile/natur/klimat, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-
05-09. 
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Inlandet däremot har ett varierande klimat från norr till söder. Eftersom denna del tillhör 
Anderna påverkas temperaturförhållandena och nederbörden av höjdläget33. De norra delarna 
har ett ökenklimat med extremt varma dagar, kalla nätter och blåsigt överlag. De centrala 
delarna har däremot större temperaturskillnader och längre vintrar (varar 4- 5 månader). Ju 
längre söderut man kommer desto längre och regnigare blir vintrarna34. 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Bild 8 De 9 Klimatzonerna i Chile.   
Källa: NCH 1079 Of 2008 
 

 

 

 

33ibid. 
34 NCH 1079 of 2008   

1  Norra Kustområde  
2  Norra Ökenområde 
3  Norra Tvärdalen 
4  Centrala kustområdet  
5  Centrala inlandet 
6  Södra kustområdet  
7  Södra inlandet   
8  Extrem Söder   
9  Anderna  
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6 Studerat Objekt   
6.1 Allmänt 
För att bättre kunna förstå småhusens uppbyggnad och problematiken med fukt har jag valt att 
beskriva ett typiskt hus för de mellersta delarna. Huset ligger i staden Quilpué som har ca 
150 000 invånare och ligger 24 km från storstaden Valpariso inåt landet, vilket gör att staden 
har samma klimatförhållanden som Valparaiso.  

6.2 Placering 
Quilpué ligger i den V- regionen ”Región de Valparaiso”. Staden brukar benämnas ”Solens 
stad” (La Ciudad del sol) eftersom det är en av kustens soligaste städer 35  
Bostaden är placerad centralt i staden, i en passage med 10 hus som mestadels består av 
parhus. Detta hus och ett till är de enda som är friliggande.  

6.3 Klimat:  
Staden är starkt präglad av kustklimatet som råder i området med sina regniga vintrar och 
ljumna somrar. I Tabell 6.3a och Tabell 6.3b[se sid 26] kan man se hur temperturen, 
nederbörd och relativ fuktighet skiljer sig från varandra.  
 
 Tabell 6.3a jämförande nederbörd och relativ fuktighet för Valparaiso och Göteborg. 
Källa: Valparaiso: http://www.valparaiso.climatemps.com/; Göteborg: Tillämpad Byggfysik 

 

 
 
 
 
 
 
 

35http://www.quilpue.cl/page/7/2/nuestra-ciudad.html. 2013-04-16 
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Tabell 6.3b Jämförande medel-, Max- och lägsta temperatur för Valparaiso och 
Göteborg.  
Källa: Valparaiso: http://www.valparaiso.climatemps.com/; Göteborg: Tillämpad Byggfysik 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

6.4  NCH 1079  
I standarden Nch 1079 beskrivs det centrala kustområdet följande:  
Område Kännetecken 
Kustremsan som sträcker sig från 
Aconcagua till Bío Bío dalen. Con Con, 
Valparaíso, San Antonio, Pichilemu y 
Constitución  

Karakteriseras av ett kustklimat med korta 
och regniga vintrar(från maj till september). 
Nederbörd med hårda vindar kan skapa 
problem för fasader mot norr och väst.  

Somrarna är milda med dimmiga 
förmiddagar med en stark solinstrålning på 
kvällen från väst.  

Det finns en stor risk för termitangrepp mot 
träbyggnader.  

Höga salthalter i luften gör att korrosion är 
vanligt på metalprofiler.   
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 6.4 Beskrivning av huset 
Huset med en boarea på 80 kvm är dimensionerat för en småbarnsfamilj med två vuxna och 
upptill tre barn. Det finns tre sovrum, ett kök, ett vardagsrum och ett badrum.  

Bostaden har inget ventilationssystem utan ventileras genom självdrag Under vinterhalvåret 
använder man en elektrisk konvektor [se bilaga 1] som uppvärmningsmetod. En större 
konvektor i vardagsrummet som används under dagen och några mindre vid sovrummen som 
används under kortare perioder, till exempel innan man går och lägger sig.    

Planlösning över bostaden  
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Fasad Mot Söder 

 

Fasad Mot Öster 
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Fasad Mot Norr  

 

 
Fasad mot Väster 
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6.5 Konstruktion   
6.5.1 Bärande Stommen  
Ytterväggarna består av200 mm tjock platsgjuten betong och med 100 mm tjocka 
innerväggar, även dessa i betong. Väggarna har ingen invändig beklädnad utan är målade 
direkt på betongen både invändigt och utvändigt. 

Alla fönster är enkelglasade med ett U-värde på 5,8 W/m2 k. 

6.5.2 Tak 
Taket är ett kall tak med en lutning på 14,3 °. Takstolen är av furu och ligger med 600 mm 
centrumavstånd, med ett längsgående stöd. Takbeklädande är av plåt och stängd vid nocken.   
Innetaket består av en hård träfiberskiva på 5 mm, det finns ingen isolering eller ångspärr i 
taket.  

6.5.3 Uppvärmningssystem   
Systemet man använder är elektrisk konvekor och mindre varmluftsfläkar för hemmabruk. 
Den elektriska konvektorn används i vardagsrummet och är på under större delen av dagen. 
Varmluftsfläktarna används i sovrummen eftersom uppvärmningen här sker under kortare 
perioder- innan man går och lägger sig och när man går upp. Kök och badrum är ouppvärmda. 

6.5.4 Ventilationssystem  
Ventilationen i bostaden sker genom vädring både under sommaren som vintern. Under 
vintern begränsas ventilationen i huset p.g.a. det fuktiga vädret utomhus. Det finns heller inga 
mekaniska fläktar vare sig i badrum och kök.  
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6.6 Fuktproblem 
Problem uppstår alltid när man har kombinationen hög luftfuktighet, dålig ventilation och 
biologiska material. En relativ ånghalt över 75 % under en längre period och en temperatur på 
minst 5° C är gynnsamma förutsättningar för mögel- och svamptillväxt.  

Tyvärr är det inte alltid lätt och se om bostaden har utsatts eller utsätts för någon bakterie 
och/eller svampangrepp. I det här fallet är den främsta indikatorn på fukt själva lukten. Lukt 
förekommer i de inbyggda garderoberna i sovrum 1 och sovrum 2 (se planlösning s. 28) som 
är gjorda av spånskivor. Själva lukten är gammal, instängd och ”fuktig”, lite som källarlukt. 
Detta behöver inte ge en hälsoskada, men är en tydlig indikator på den höga fukthalten och 
den dåliga ventilation som råder inomhus.  

Problem med synliga fuktproblem är att man med jämna mellanrum målar över ytor som 
uppvisar fuktproblem. Trots detta finns det utrymmen som alltid uppvisar problem varje år, 
vilket gör det enklare att lokalisera problemområden. Synliga fuktproblem kan man se i 
sovrum 3, badrummet och köket (se planlösning, s. 28). Här kan man se en mikrobiellpåväxt 
och ytkondens. Det kan förklaras med att de ligger i söderläge och därför får problem under 
vintern. Det är samma fenomen som händer i Sverige under vinterhalvåret, då det är 
norrfasaderna som påverkas. Det är främst under juli månad som mögelpåväxten är störst i 
badrummet med en explosionsartad  tillväxt som kan täcka hela innetaket under ett par 
veckor. Denna mögelpåväxt är densamma som förekommer i köket. Här är  ytorna närmast 
badrummet som har den största mikrobiella tillväxten och på väggarna sker det främst 
ytkondens som gör att målafärgen har börjat släppa på vissa delar. I sovrum 3 uppstår det 
främst ytkondens på södra väggen under vintern. Det förekommer även en viss mögelpåväxt 
på innetaket just där kondensen är som störst.  
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Den fuktiga luften från badrum, tvättstuga och kök stiger upp mot taket och eftersom det inte 
är luft- eller ångertätt så uppstår fuktproblem på takkonstruktionen. Problem uppstår då 
denrelativa ånghalten överstiger det kritiska värdet för trä. På takstolen kan  man se att det 
finns mögel och missfärgningar, vissa delar kan man även  se att det finnsse figur nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 10 Mögel och missfärgnings problem i takstolen 
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Vardagsrummet är det enda utrymmet som inte påverkas nämnvärt av den fuktiga luften, 
eftersom det är det enda tempererade utrymmet i hela huset. I bild 9 kan man se 
mögeltillväxten på innetaket som fanns under vinter 2012. Här kan man se problemen som 
fanns i badrummet och i sovrum 3. Eftersom de andra utrymmena är relativt nymålade är det 
därför lite svårt att se synliga fuktproblemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Röda cirklarna är mögeltillväxt i innetaket. Den gröna cirkeln är svällningar som sker under vintern. 
Bilden visar problem som uppkommer i sovrum 3, dessa problem uppkommer även i badrummet som 
man kan se här nedan.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Badrummet  

Bild 9 Mögelproblem som uppkommer i sovrum 3 och badrummet.  
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6.7 Åtgärder  
I inomhusluften tillförs mycket fukt från människor, matlagning, uppvärmningssystem m.m. 
det är därför viktigt att man har en bra ventilation som för bort fukten. Eftersom de flesta 
bostäderna i landet inte har någon ventilation, utan man följer rekommendationen av vädring r 
råder det vid normala förhållanden övertryck i byggnadens övre delar. Detta medför att fukt 
genom konvektion tar sig upp genom vindsbjälklaget. För att förhindra denna fukttransport 
måste vindsbjälklaget vara helt tätt vilket kan utföras med en ångspärr. Med en fläkt som 
antingen går konstant eller med en reglerbar strömbrytare, ändrar man trycket inomhus, det 
går från ett övertryck till ett undertryck.  

De luftbubblor som bildas och sedan släpper på målade ytor, främst i köket och delar av 
vardagsrummet, beror främst på att färgen är för tät. För att undvika detta måste man använda 
sig av en diffusionsöppenfärg.  
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7 SLUTSATS  
För att undvika fuktproblem måste man ha en tydlig lagstiftning och en myndighet som ser till 
att lagarna efterföljs. Bygglagstiftningen gällande fuktsäkert byggande är fortfarande väldigt 
ny och trots att lagen har funnits sedan 60 talet har det aldrig varit en bestämmande lag utan 
mer rekommendationer. Sedan 2008 har dessa lagar blivit bestämmande, och 
byggnadskontoret har en mer granskande roll än innan, existerar fortfarande fuktproblemet. 
Det större problemet är att hinna följa upp alla småhus som byggs (både privata och från 
byggföretag) eftersom det inte finns tillräckligt med personal inom byggnadskontoret som kan 
utföra all tillsyn. Flerbostadshus prioriterar framför småbostadshusen eftersom dessa måste 
granskas innan de sätts i bruk, vilket inte småbostadshusen behöver.  

När privatpersoner bygger sina hus tänker dem inte alltid långsiktigt. Tyvärr är 
isoleringsmaterial, fönster med ett låga U-värden, ventilations- och uppvärmningssystem 
väldigt dyra i landet. Kostanden ligger långt utanför vad de flesta har råd att betala och det är 
bara en viss procent av samhället som har råd att betala för dessa lösningar. Den ekonomiska 
biten är bland de viktigaste orsakerna till varför människor använder sig av bränslen som 
gasol och fotogen. Dessa system har funnits länge i landet och är vad de flesta känner bäst till. 
Om man använder sig av nyare apparater/kaminer blir utsläppet av föroreningar betydligt 
mindre. Men dessa kostar väldigt mycket, vilket medför att äldre kaminer fortfarande används 
och dessa är både en säkerhetsrisk och släpper ut mycket mer föroreningar än 
rekommendendationerna. Nyare bostäder använder sig av vattenburna värmesystem men 
uppvärmningskostnaden för dessa blir ofta väldigt höga eftersom man använder sig främst av 
gasol för att uppvärmning. Om man istället för att använda sig av gasol  istället använder sig 
av en luftvärmepump eller solfångare med en ackumulator tank kan man bättre unyttja dessa 
inbyggda värmesystem och på så vis få en bra inomhusmiljö i hela huset och slippa farliga 
kaminer som gasol och paraffin. 

Tillsammans med ett bra värmesystem behöver man även ett fungerade ventilationsystem.  
Det läggs inte så stor vikt på ventilationsystemen i landet, detta märks genom att de flesta 
ventilationsslagarana refereras till de spanska ventilationslagarna. Eftersom dessa är svåra att 
hitta och det kostar pengar att få ut dem, blir det att man inte bryr sig så mycket om 
ventilationen, utan man går efter rekommendationen att det räcker med vädring. Lagen måste 
bli mer detaljerad och bestämmande hur ett bra ventilationssystem ser ut.  

Bygglagstiftningen har förändrats mycket under de senaste 5 åren och har fått en riktig 
ansiktsupplyftning. Att ha gått från en rekommendation till en bestämmande lag är ett steg i 
rätt riktning och mycket av det som nu står i den chilenska bygglagstiftningen är densamma 
som står i Sverige. Problemet är att de har tagit till sig mycket rekommendationer och lagar 
från utlandet utan att anpassa det till Chiles förutsättningar, vilket kan skapa problem i 
framtiden p.g.a. att alla de olika klimatzonerna i landet har olika förutsättningar och därför 
inte alltid har samma behov. 
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För att kunna få en ändring i byggbranschen och en mer hållbar utveckling för 
småhusbostäder, måste man skapa en medvetenhet bland byggföretagen och bland 
konsumenter som köper dessa bostäder. Denna medvetenhet handlar om att bygga mer 
hållbara samhällen genom materialval och energimål. När det gäller bygglagstiftning och 
användning av bra material påminner förhållandena i Chile där Sverige var under 90-talet, då 
fossila bränslen var det främsta bränslet bland småhusen. Småhusen som byggs av 
byggföretag för antingen staten eller privatpersoner följer dagens fukt och energikrav, men 
bostäderna som byggs efter egen regi (som är den större delen av småhusbeståndet) byggs så 
som man alltid har gjort. Trots att husen är bland de stadigaste husen (de klarar av större 
jordskalv) har man stora fuktproblem som skyls över med målarfärg.   
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Bilaga 1 Kaminer  
Fotogen kamin  
Källa: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/1578006/Estufa-a-parafina-Laser-LC-42-
Wood?passedNavAction=push, 2013-05-12 
Toyotomi LC-42  
Inköpspris: 349 000 CLP (5 374,6 SEK) 
Förbrukning: 0,263 liter/timme genomsnittlig  
(0,109 till 0,417 liter/timme) 
Yta: 60 till 100 m2 

   

Elektrisk konvektor  
Källa: 
http://www.easy.cl/easy/ProductDisplay?mundo=1&id_prod=159569&id_cat=0&tpCa=4&caN0=3720&caN1=9
089&caN2=6417&caN3=0 ,2013-05-12 
NEX CH-2100  
Inköpspris: 49 900 CLP (768,46 SEK) 
Effekt: 800W/ 1200W/ 2000W 
Yta: 15 till 19 m2 

 
 
Ved  
Källa: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/963747/Calefactor-
lena-Scan-380-Limit?skuId=&passedNavAction= , 2013-05-12 

Bosca leña Scan 380 Limit  
Inköpspris: 213 900 CLP (3 280,2 SEK) 
Förbrukning: 1kg/timme 
Yta: 70 till 120 m2 

 
Gasol Kamin  
 
Källa:http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/1122940/Estufa-infrarroja-movil-E-
4200?passedNavAction=push , 2013-05-12 
Enaxxion E-4200  
Inköpspris: 49 900 CLP (768,46SEK)  
Förbrukning: 300gram/ timme 
Yta: 20 till 40 m2 
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