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Introduktion  
Energianvändning i byggnader idag 
Driftelen har ökat mycket.  
Sverige har väldigt låg rivningstakt. Ställer höga krav på nytt.  
30% av Sveriges idag 500 miljoner m2. är byggda före 1950.  
40% av energi, 55% av elanvändningen i Sverige från bostadssektorn.  
Flerbostadshus har högre värmebehov. Boende är mer försiktiga när dem själva betalar.  
Byggnader ska anpassas efter det höga värmebehovet på vintern.  
Ökad elanvändning ger minskat värmebehov. 

Energieffektivitet 
- Lågt uppvärmningsbehov ⇔ byggnadsrelaterat 
- Låg slutanvändning ⇔ användarrelaterat/behovsstyrt 
- Låg andel köpt energi ⇔ Tillförselorienterat/miljöambitioner 

Energiåtgång 
Den mängd energi som används under en byggnads livslängd. Ett hus genomgår tre faser: 

1. Bygga (ca 14% av energiåtgången) 
2. Användning/brukstid (ca 85% av energiåtgången) 
3. Riva (ca 1% av energiåtgången) 

Byggnadskrav 

Prestationsrelaterade Kvalitetsrelaterade 

Termiskt komfort:  
Topt > 18 °C , Vluft < 0,15 m/s 

Kvalitet 

Luftkvalitet: Ventilation > 0,35 l/s Kostnader 

Akustik Estetik 

Pålitlighet Effektiv planlösning 

 Flexibiltitet 

 Fukt- och mögelskydd 

 

Viktiga koncept 
Energibesparing 
Minskad energianvändning med också förändrad funktion.  



Energieffektivsering 
Minskad energianvändning med ingen förändring av funktion.  

Laststyrning 
Samma slutanvändning med förskjuten tid.  

Konverting 
Samma slutanvändning och lastprofil men förändrad energibärare alternativt generering.  

Beteende 
Förändrat brukarbeteende.  

Passivhus 
Väldigt låga installationskostander. Tillfuten 50-55 °C. Låga U-värden, väldigt lufttätt. Effektiv 
värmeväxlare. Stora fönster mot söder för sol under vår och höst. Små fönster till norr. Stora 
taksprång skyddar mot sommarsol.  

Inomhuskomfort 
Komfort i vistelsezonen beror av temperatur och fuktighet hos omgivande luft samt strålning. 
Dålig komfort om man upplever drag, temperaturskillnader, asymetrisk värmetillförsel.  
 

I. Värmetransport 
Värme transporteras genom ledning, konvektion och/eller strålning.  
Storheter och enheter:  

- effekt P (W)  
- energi E (J, Wh) 
- värmekonduktivitet λ (W/m2K) 
- värmeflöde q (W/m2) 
- värmefaktor Q (W/°C) 

Konvektion 
Värmeöverföring med ett strömmande medium. q(k)=ɑ(k)*(Tyta-Tfluid). ɑ(k) beror framförallt 
av fluidens hastighet. Naturlig konvektion bygger på att varm luft stiger. Påtvingad 
konvektion pga yttre påverkan, tex vind, fläkt. Värmeöverföringen blir större än naturlig.  

Värmekapacitet 
Värmeöverföringens tidsderivata. Hög om mediet kan lagra mycket värme.  

Tidskonstant Ƭ 
Mått på hur snabbt byggnaden påverkas av temperaturförändringar. Hög för betong.  



Värmeledning 
Värmetransport genom ett material. Risk för kondens kan styras med kunskap om 
temperaturfördelning.  Stationär värmeledning beror inte av tiden. Kontanta temperaturer 
och värmeflöden.  

Termiskt motstånd R 
R=d/λ   (m2°C/W) 
Kan summeras för flera lager. Inhomogena värmevärden kan beräknas genom att fördela 
andelen yta av varje värmeledning av det totala. För golv delas arean upp i flera delareor.  

U-värde 
Används inom byggnadsbranchen. Är inversen av värmemotståndet. 

II. Fukttransport 
Fukttranpsort kräver kunskap om vilka former fukten förekommer i, hur fukten transporteras 
samt fuktkällorna. Kunskapen används för att kunna upptäcka risker för kondens.  

Ånghalt  
Anger det absoluta vatteninnehållet i en kubikmeter luft (kg/m3).  Inomhus gäller: νi = νe + 
Δν. Där Δν är ångtillskottet. För ventilerat utrymme: νinne  =  νute + (G/nV) där V är 
volymen (m2), n är luftomsättning, G är intern fuktproduktion (kg/m3).  

Ångtillskott 
Orsakas av dusch mm. Småhus 2-5 gram/m3. Lägenheter 1,5-4 gram/m3. Vanligen antas 4 
gram/m3. 

Mättnadsånghalt 
högsta möjliga mängden ånga Kraftigt temperaturberoende. Betecknas νs eller νm (kg/m3).  

Relativ luftfuktighet 
Kallas även relativ luftfuktighet, RH = ν/νs. Kondens vid RH=100%. Sker vid daggpunkten. 
Temperaturen stiger ⇔ RH sjunker. Problem kan uppstå när varm luft kommer in i kallt 
utrymme.  

Fuktkonvektion 
Ånga som transporteras med strömmande luft. Tryckskillnad (lufttryck) är drivkraften.  

Diffusion 
Drivkraften är skillnad i ånghalt. Slumpmässig gång i luft och materialporer.  

Diffusion i material 
Ångflöde g (kg/s m2) är ånghaltsskillnaden (kg/m3) delat med ångmotståndet Z (s/m).  
g = 1 1/Z. Ångmotstånd Z= d/ v (s/m) där d är materialtjocklek (m) ochυ υ−  ζ   



v ånggenomsläpplighet (m2/s).ζ   

Diffusion i luft 
Ficks lag: g = - D *(dc/dx) där g = massflöde ((kg/s)/m2), D = diffusionskoefficeienten (m2/s) 
c = koncentrationen (kg/m3). D=(22,2 + 0,14*T)*10-6 där T är temperaturen för luften (°C).  

Diffusion i porösa material 
Diffusionen sker i luften i porerna. Ej summera porarean pga kapillärkondensation och 
bundet vatten. Empiriska samband:  

v = D/  (m2/s)ζ μ  

 

v = ånggenomsläpplighet (m2/s), kan även hittas i tabeller.ζ   

D = diffusionskoefficeienten (m2/s) 
 = empirisk faktor (2-10 mineralull, 20-100 betong, 1000 - 1 000 000 för plast och glas.μ   

Kondensriskbedömning 
Temperaturen kan tas fram för olika lager i ett material. Då kan mättnadsånghalt tas fram. 
Fukthaltsförändringen beräknas med hjälp av fuktmotstånd. Är halten högre än 
mättnadsånghalt bildas kondens. Risken för fuktproblem sommartid är att fukt strömmar in i 
byggnaden. Vintertid är det störst risk för fukt uppe i ytterkanterna där fukten producerad 
inomhus strömmar ut.  

III. Lufttransport 
Luftflöden runt och i byggnader påverkar värme- och ventilationsbehovet. Tryckskillnaden är 
drivkraften för lufttransport. Ventilation är avsiktlig lufttransport, läckage är oavsiktlig. 
Tryckskillnad orsakas av vind, temperaturskillnad eller mekanisk ventilation. Luftströmning 
sker genom klimatskärmen via porösa material, springor/sprickor, spalter (ventilerade och 
oventilerade) samt hål och öppningar. Summan av alla luftflöden ur är approximativt lika med 
inflödena.  

Luftflöde R 
Ra = P / S (m3/s) där P  är tryckskillnad (Pa) och S är luftflödesmotstånd (Pa⋅s/m 3). TreΔ Δ  

principer som skapar tryckskillnad:  

1) Vindtryck 
Takvinkeln avgör undertrycket på baksidan av byggnaden. w står för wind.  

P wind = (Cp - Cpi )* * v2 / 2Δ ρ  

 
P w = tryckskillnad [Pa]Δ  

Cp = extern tryckkoefficient [-] 
Cpi = intern tryckkoefficient (approximativt - 0,3) [-] 

= densitet för luft [kg/m3]ρ  

v = vindhastighet [m/s] 



 
C tas ur tabell för byggnader med upp till tre våningar. Låg vinkel på taket ger en lyftkraft på 
taket. Högre takvinkel (>30°) ger tryck på taket. Vindstyrka beror av ytan och höjden från 
marken. Referensnivå för luftens hastighet ska defineras vid beräkningar.  

2) Skorstenseffekt  
På engelska stack effec t. Orsakas av temperaturskillnad på inne- och uteluft.  

P s = z * 3456 ((1/Te) - (1/Ti) )Δ  

 
P s = tryckskillnad (Pa)Δ  

z = vertikalt avstånd till neutralt tryck (m) 
Te ,Ti = temperatur ute och inne (K) 

3) Mekaniskt inducerat tryck 
Är olika beroende på ventilationsmekanism. Enbart frånluft ger tryckskillnad. FTX-ventilation 
ger inte upphov till tryckskillnad.  
 
Byggnadens totala tryckskillnad ges av: 

P tot = P w + P s + P mecΔ Δ Δ Δ   

Luftströmning genom porösa material 
u = ( B0 ) * dp/dx och F=u*A η/  

 
u = luftströnming (m/s) 
F = luftströmning (m3/s) 
B0 = specifik permeabilitet för ett material (m2) 

= dynmaisk viskositet (N*s/m2)η  

dp/dx = tryckgradient (Pa/m) 

Luftströmning genom ett större hål eller spalt i tunn skivor 
F= 0,65 * A * (2* P/ )0,5  (m3/s)Δ ρ  

 
A = area (m2) 

= densitet för luft (kg/m3)ρ  

Luftströmning genom springor/sprickor 

 

= strömningsförlustterm för in- och utlopp, sätt värdet till 1,5ξ  

b = springans/väggens tjocklek (m) 
= densitet för luft (kg/m3)ρ  

um = luftens medelhastighet i palten (m/s) 
Dh = hydrauliska diametern (2*spaltbredden) (m) 



Luftläckage  
Hur stort luftläckaget är kan mätas med trycksättning eller spårgasmätning. Relger finns att 
det genomsnittliga luftläckaget vid + 50 Pa tryckskillnad ska inte överstiga 0,6 l/s m 2. 

Historiskt 
Fram till början av 70-talet ventilerades byggnader av självdrag. När dessa renoverades 
byggdes otätheter bort och mögel uppstod. Under 80-talet fick FTX-ventilation ett stort 
genomslag. Husen förblev dock otäta och fuktskador uppstod.  

Beräkningar 

 

 

 

C= flödeskonstanten (m3/s*(Pa)β  

= flödesexponenten (-) (0,5 för turbulent, 1,0 för laminär, vanligt ca 0,7) β  

l50 = otäthetsfaktorn @50 Pa (l/s m2 50 Pa) 
A oms = omslutande arean (m2) 
 

Värmebehov 
Energin i ett system bevaras och lagring under längre tid är inte möjlig. E tillförd = E förluster där  

E tillförd = E sol  + E köpt  + E interna laster∑
 

 
  

E förluster = E ventilation  + E infiltration  + E transmission + E tappvarmvatten∑
 

 
 

E totalt =  E förluster = Q totalt * G t  där Q totalt är summan av alla förlustfaktorer. T g är den gräns till 
vilken vi behöver värma innan tillskottet värmer till önskad nivå. G t är gradtimmar (°C*h).  

E Tillförd  
E Solinstrålning  
E solinstrålning = g*A * I * t (kWh)∑

 

 
 

 



g = totala transmittansen för fönstret 
A = fönstrets area (m2) 
I = strålningsintensiteten (W/m2) 
t = varaktighet då värmen behövs (h) 

E Interna laster 
Boende alstrar värme. Hushållsel också (5-6 MWh/år, ca 4 MWh nyttigt).  

E Förluster 

E Ventilation  
Qventilation= ((1- )*q* * Cp  (W/K)η ρ  

 
q = n*V/3 600 (m3/s) 
 
q = ventilationsflödet (m3/s) 
V = utrymmets volym (m3) 
n = luftomsättningar per timme (-) 

= luftens denistet (kg/m3)ρ  

Cp = värmekapacitet (J/kg*K) 

E Infiltration 
Qinfiltration=q* * Cp  (W/K)ρ  

 
q = luftläckage (m3/s) 

= luftens denistet (kg/m3)ρ  

Cp = värmekapacitet (J/kg*K) 

E Transmission 
Värmeförluster genom klimatskärmskomponenter. Förlustfaktorn Q: 

Qtransmission= Ui*Ai + TBk*lk  (W/K)∑
 

 
∑
 

 
ψ  

där TBk*lk  (W/K) är köldbryggornas inverkan.∑
 

 
ψ   

E Tappvarmvatten 
E tappvarmvatten = 1200 * peroner (kWh/år) 

Gradtimmar 
Gränseffekten Pg = Eg /8760 (W) 
Tg = Tinne -  Pg /Qtot  (°C) 

Gt = (Tg - Tute )dt = Tg - Tute ) t (°Ch/år)∫
 

 
(∑

8760

j=1
Δ   

Gradtimmar kan hittas i tabell. Det blir inte bra om man räknar med medeltemperatur 
utomhus. Gradtimmar kan även utläsas ur varaktighetsdiagram där Gt motsvarar arean under 
den temperaturen som värmekällan värmer till.  



Effektbehov 
Dimensionerande effektbehovet: 

Pdim= Qtotalt *(Tinne - DVUT )=( Ui*Ai + TBk*lk  + (1- )*q* * Cp + q* * Cp)*(Tinne - DVUT ) (W)∑
 

 
∑
 

 
ψ η ρ ρ  

 
För luftvärme: 
Pdim= Qventilation * (Tinne - EUT ) (W) 
 
DVUT = dimensionerande vinterutomhustemperatur (°C) 
EUT = extrem utomhustemperatur (°C) 

DUT 
Beror av byggnadens tidskontant, geografisk plats och typ av värmesystem. DUT20 används 
vid dimenisionering av värmepannor. För ventilation används EUT (extrem 
utomhustemperatur).  

Tidskonstant 
Hänsyn tas till den inlagrade värmen i stommen genom byggnadens sk tidskonstant D.τ  

D = ( mj*cj ) / ( Ui*Ai + TBk*lk  + (1- )*q* * Cp + q* * Cp ) (s)τ ∑
 

 
∑
 

 
∑
 

 
ψ η ρ ρ   

Termisk massa, m, innanför klimatskärmens värmeisolering genom förlustfaktorn, räknas i 
timmar (24 h = lätt byggnad, 96 h = mycket tung byggnad). Användning: 

Tinne = Tute  (1 - e-t/ D ).Δ Δ τ   

Värmesystem 
Två sätt att värme: direkt uppvärmning med radiatorer i zonen eller genom att tillföra varm 
luft. Ett värmesystem i en byggnad består av fyra delar: 
 

1) Omvandlingssystem - panna/fjärrvärmeväxlare/värmepump/solvärme 
2) Distibutionssysstem - rör/kanaler/pumpar/fläktar 
3) Rumsenheter - radiatorer/konvektorer/tilluftsdon  

Dimensionering  
1. Bestäm värmebehov  
2. Bestäm typ av och placering för rumsenheter  
3. Bestäm storlek på rumsenheter  
4. Beräkna behovet av flöde i alla rördelar i systemet  
5. Dimension rör enligt:  

- Tryckfallet P  100Pa/mΔ ≤  

- 0.5  V 0.7 m/s≤ ≤  



- D 10 mm≥  

6. Beräkna engångs- och fiktionsförluster för dimensionerande rörsträcka.  
7. Välj pump 

1) Omvandlingssystem 
Centraliserade system 

Fjärrvärme 
Varje bostadsområde har en station där vatten värmeväxlas. Antingen har varje byggnad en 
värmeväxlare för tapp- och radiatorvatten eller så kopplas varje hus med två separata 
ledningar till områdets värmeväxling.  

Lokala system 
Värmepanna i byggnaden. Kan drivas med: olja, gas, trä, el. Effektiviteten: = Enyttig / Etotalε  

Värmepump 
Coefficient of performance = evaporator + Pcompressor / Pcompressorε Q

︿
 

En ideal Carnotcykel ger:  COP= Tcondensor /(Tcondensor - Tevaporator) med T i (K) 

Solvärme 
Vanligtvis i komisystem där ackumulatortankens vatten kan värmas med solvärme och panna.  

2) Distributionssystem 
Flöden i rör och kanaler. Energiekvationen: 

 

P = statiskt tryck (N/m2) 
ρ = densitet (kg/m3) 
V = medelhastighet (m/s) 
g = gravitation (m/s2)  
gc =formkonstant som beror på hastighetsprofilen =1 (kgm/(N/s2) 
 z = höjd (m)  
w = arbete (J/kg) 
lf = friktionsförlust i vattenpelare (m).  
 
Kan skrivas om på höjdform och tryckform. För konstant densitet är effektbehovet 
 
 
P= (W)  
 

 
Friktionsförlusten kan tas fram med hjälp av Moodys friktionsfaktor, hydrauliska diametern 
och formfaktorn. 



Tryckfall  
Tryckfallet i ett värmesystem är summan av engångs- och friktionsförluster. 
Dimensionernade tryckfall (om avgör valet av pump) tas för den rörgren med störst tryckfall. 
Nomogram kan avändas för att beräkna tryckfall till följd av friktion.  

Ptot= Pengångs PfriktionΔ Δ Δ+   

Pumpar 
Effektbehovet hos en pump: Ppump=q* P/ totΔ η  

Pumpkurva 
Systemkarakteristik: Samband mellan tryckfall och flöde vid turbulent strömning: 

P=k*q2.Δ   

q = fluidflödet (m 3/s)  
Pumpkurva: Trycket från pumpen beror också av flödet. Punkten där dem möts kallas 
driftpunkt. En ideal pumpkurva är linjär. Verkliga avviker på grund av: 

- Begränsat antal skovlar 
- Friktion i pumphuset 
- Icke-optimal driftpunkt  

Likformighetslagar     
Prestanda hos pump kan förbättras genom att ändra någon av storheterna nedan. Samband: 

 

q = flödet (m 3/s) 
n = rotationshastigheten (rpm) 
P = tryckhöjningen (Pa)  
W = effektbehovet (W) 

Expansionskärl 
Ett expansionskärl behövs då vattnets densitet (och därmed volym) ändras beroende på 
temperatur. Volymen på ett öppet expansionskärl kan beräknas enligt: 

V = V1*[( 1 2)-1]Δ ρ ρ/  

Rörsystem 
Single pipe system (1-rör): 

   

Direct return system (2-rör): 



 

Reverse run (3-rör): 

 

3) Rumsenheter 
Det finns många olika rumsenheter för att värma/kyla ett rum. Exempelvis aerotemper, 
fläktluftvärmare, aktiv baffel, panel, radiator eller induktionsvärmare.  

Golvvärme 
Rummet värms av ett varmt golv (ca 27-29°C). Drygt halva värmeöverföringen sker via 
strålning. Resten konvektion enligt: 
hkonvektion 1,5(Trad

 + Tyta)
1/3 (W/m2K)≈  

Takvärme 
Rummet värms av ett tak som är ca 10 grader varmare än utrymmet. 90% via stålning.  
hkonvektion 0,9(Trad

 + Tyta)
1/4  (W/m2K)≈  

hkonvektion 5  (W/m2K)≈  

Radiatorer 
Tillföra värme genom strålning och konvektion. Radiatorns storlek beror på den sökta 
maximala effekten. Förhållandet mellan effekt och värmeövergångstal, yta och temperatur: 
P = h * A rad * TmΔ  

 
P =  avgiven effekt (W) 
h = värmeövergångstalet (W/m2°C) 
Arad =radiatorns area (m2)  
ΔT = medeltemperaturskillnaden (°C). 

Medeltemperaturskillnaden 
ΔT kan uppskattas med den logaritmiska medeltemperaturen (lm) (bäst), den aritmetiska 
medeltemperaturen (am) och den geometriska medeltemperaturen (gm).  



 

Felet mellan am och lm är mindre än 10 % om  

 

Värmeövergång 
Hastigheten ovanför en radiator eller hastigheten nedanför en kall yta, tex ett fönster, kan 
approximeras med den förenklade ekvationen: 
 
Radiatorer: 

 

Fönster: 

 

H = enhetens höjd i meter (m) 
 
Värmeövergångskoeficcienten kan delas in i tre delar: ledning, konvektion och strålning. 
Ledningsdelen kan försummas. Alltså gäller: h hr + hc där:≈  

hstrålning *5,7*10-8(Trad
2 + Tyta

2 )*(Trad
 + Tyta)  (W/m2K)≈ ε  

hkonvektion C*((Trad- Trum)/Hrad)
n (Trad- Trum)

0,3  (W/m2K)≈ ≈  

Ventilationssystem 
Ventilation ska tillföra frisk luft och föra bort frisk luft. Inte användas för värmning/kylning. 
Behovet styrs av regelverk. Olika typer av system: 

1) Naturlig ventilation 
2) Hybridventilation (Naturlig ventilation kompletterad med fläkt) 
3) Frånluftsventilation (+ värmepump) 
4) Från-och tilluftsventilation (+värmeväxling) 



Ventilationsprinciper 
1) Naturlig ventilation 
Ventilation genom galler, ventiler eller otätheter. Vind och temperaturskillnader driver. Högre 
flöden vintertid.  

Ptemperatur = hg( utflöde rum ) 0,0465( rum utflöde )hΔ ρ ρ−  ≈ ρ ρ−   

h = höjdskillnaden (m).  
P wind = (Cp - Cpi )* * v2 / 2Δ ρ  

P totalt = P temperatur + P windΔ Δ Δ   

2) Hybridventilation  
Naturlig ventilation kompletterad med fläkt så att ett minimiflöde kan upprätthållas året om.  

3) Frånluftsventilation 
In enligt naturlig ventilation, ut med frånluftfläkt. Kontroll över flödet och mindre behov av 
kanaler mm. Frånluftsdon toaletter/kök. Tilluft till sovrum. Kan ge dragproblem. Kan 
kompletteras med frånluftsvärmepump.  

4) Från-och tilluftsventilation 
För lokaler med stort behov. Kontroll till- och frånluft samt riktning. qfrån ca 10-15% större än 
qtill. Ttilluft är ofta ca 2-5°C lägre än T rum. Kompletteras med värmeväxling och värmetillförsel.  

    
 

 
 

 

Distributionsprinciper 
Det finns framförallt tre principer för distribution. Kortslutning är då tilluften aldrig når 
lokalen till följd av konstruktionsfel.  

1) Kolvströmning  
Piston flow. Skapas ett endimensionellt flödesfält.  

+ Effektiv transport av föroreningar  
+ Acceptabla luftrörelser även vid höga flöden  
+ Liten temperaturgradient  
- Ej lämpligt vid stora skillnader I temperatur  
- Lätt att hastighetsfältet blir stört 
- Stora flöden, don mm 

2) Deplacerande  
Displacement. Undertempererad luft tillförs lokalen Den gamla och kontaminerade luften 
stiger och ventileras ut högt upp.  

+ Låg grad av omblandning vilket ger låga förorening i vistelsezonen 



+ Låg lufthastighet 
+ Låg turbulensintensitet 
+ Lågt kylbehov 
+ Kan använda system med låg kyleffekt, som exempelvis evaporativ kylning. 
- Ej optimal för värmning 
- Risk för drag nära det deplacerade donet 
- Donet kräver relativt stort utrymme, svårt att möblera 
- I vissa fall begränsad kyleffekt 
- Ej lämpligt i byggnader med dålig isolering  

3) Omblandande  
Använder don med högt momentum för att blanda luften.  

+ Lämplig för både värmning och kylning 
+ Stabila flödesfält och snabb återhämtning efter störning 
+ Hög komfort 
+ Stabilt och jämt temperaturfält 
+ Flexibelt, enkelt att placera tilluftsdon 
+ Lämpligt även för ventilation i hus med stora förluster 
- Låg ventilationseffektivitet 

Luftstrålar 
Även kallat jetstrålar. Används oftast för omblandande ventilation.  

Cirkulär luftstråle 
Har olika koefficienter beroende på öppning. Behöver temperatur, hastighet och riktning.  

Plan luftstråle 
för sådanhär strålning från man annan utbredning utan påverkan från sidorna.  

Radiell luftståle 
Från runda ventiler av en disk/tefat.  

Wall jet 
Luft skickas in längst en yta.  

Plymer 
En plym är en stigkraftsgenererad luftståle orsakad av objekt med annan temperatur. Detta är 
speciellt viktigt i rum med deplacerande ventilation.  

Komponenter 

Tilluftsdon 
Tilluftsdon har olika funktion beroende på ventilationsprincip. Omblandade ventilation 
använder tilluftsdon med högt momentum. Tryckfallet viktigt för  sluttryckfall och ljudnivå. 
Den maximala hastigheten beror på temperaturskillnaden mellan tilluften och rummet, samt 



flödet. Kastlängd är det avstånd från donet där luften understiger 0,2 m/s. Deplacerande 
ventilation använder don som ger låg impuls. 

Frånluftdon 
Placeras där det råder högst föroreningskoncentration, exempelvis nära förorenande objekt 
eller nära taket där koncentrationen generellt är högre (deplacerande). 

Kanalsystem  
Hög täthet, beror på monteringen samt på tryckskillnaden mellan kanal och omgivning. 
Läckflödena kan vara under 5%. För långa rektangulära kanalsystem med många grenar kan 
förlusten bli upp emot 10%. Isolering för undertempererad luft samt för att minska förluster. 
Spjäll kan användas för att jämna ut trycket. Don ska inte sättas direkt på huvudkanal. 
Tryckförluster minsas med:  

- Symetriska kanalsystem 
- Kort avståndet mellan första och sista don 
- Få våningar 
- Gren max 30 meter lång  

Dimensionering  
Totala tryckfallet: 

Ptot= Prak Pkomponenter Psystemeffekter PläckageΔ Δ Δ+  Δ+  Δ+   

Metoder med hänsyn till design: 
- Konstant tryckfall på 1 Pa/m. För industriella tillämpningar och höghastighetssystem 

kan upp till 5 Pa/m ibland användas (om ljud inte är ett problem).  
- Konstant diameter innebär att man måste strypa över donet nära rummet varvid ljud 

kan bli ett problem om donen inte väljs omsorgsfult.  
- Konstant hastighet kan användas i systemet. Buller måste undvikas.  

Byggnadsteknik 

Tekniska krav 
Dessa krav ska uppfyllas under hela livslängden: 

- Bärförmåga, stabilitet och beständighet 
- Säkerhet i händelse av brand 
- Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 
- Säkerhet vid användning 
- Skydd mot buller 
- Energihushållning 
- Lämplighet för avsett ändamål 
- Tillgänglighet 
- Hushållning med vatten och avfall  

Skall uppfyllas under byggnadens hela livslängd!  



Krav på byggnaden 
- PBL (Plan- och Bygglagen) 
- BBR (Boverkets Byggregler)  
- Eurokoder (Konstruktionsregler) 
- Andra: Jordabalken, Miljöbalken, Arbetsmiljölagen 
- EU direktiv: 

- CPD (European Construction Products Directive) 
Underlättar handel av byggvaror.  

- EPB (EU Directive on the Energy Performance of Buildings)  

Lagen om energideklaration  

Värmeisoleringsmaterial 
Typer av isoleringsmaterial: mineralull, cellplast (EPS, expanderad polystyren (vit) eller XPS, 
extruderad polystyren (färgad)).  

Byggnadens delar 

Grund  
Grunden ska: 

- Ge skydd mot fukt  
- Ge skydd mog markgaser  
- Ge värmeisolering  
- Ge vindskydd  

Typer av grunder 
1. Platta på mark 
2. Krypgrund 

a. Uteluftsventilerad 
b. Inneluftsventilerad 
c. Plintgrund 

3. Källare 

1) Platta på mark 
Kantbalk runt hela plattan bildar sockel. Resterande betongplatta ger värmeisolering, 
underlag för golvmaterial. Dränerande och kapillärbrytande lager skyddar mot fukt. 
Uttorkningstid beror på: tjocklek, betongtyp, isoleringstyp (längre för cellplastisolering). Ång- 
eller fuktspärr läggs in i isolering. Man isolerar extra mot mitten för att fukt ska transporteras 
ut ur plattan. Isolering i kanterna är för värmeförlusterna.  

Överliggande isolering 
60-tal. Fuktskador på trärelgar som ligger på betongen. Käver bra fuktspärr. Ångspärr hindrar 
ångform att passera, fuktspärr hindrar vätska.  



Underliggande isolering  
Isoleringen placerad under betongplattan. Fungerar väl. Vanligaste. Ger varmare 
betongplatta, lägre relativ fuktighet i plattan och kombineras ofta med golvvärme.  

2) Krypgrund 
Krypgrunder bygger på ett äldre grundläggningssätt - torpargrunden.  

Uteluftsventilerad krypgrund 
Luften har till uppgift att föra bort tillskjutande markluft. Varm luft kommer utifrån => RÅ 
ökar ⇔ kondensproblem. Skador undviks med:  

- Högre temperaturen i kryputrymmet 
- Minskad avdunstningen från marken  
- Ta bort exponeringen av organiskt material 
- Sänk fuktigheten 
- Rätt lutning från huset/grunden 
- Dränerande och kapillärbrytande skikt  

Inneluftsventilerad krypgrund 
Luft innefrån värmer upp grunden och luft tas ut via ventilationssystemet.  

3) Källare 
Vanliga problem: 

- Dålig lukt 
- Mögel och röta i uppreglade konstruktioner 
- Dålig ventilation 
- Dålig dränering 

Ha inga trämaterial på insidan.  

Yttervägg 
Bära last från tak och bjälklag (massivt skick eller reglar, något bärande). Måste tåla vind och 
tryck från mark också.  

Köldbryggor 
Svaga punkter i konstruktioner där mycket värme kan strömma ut. Exempelvis: 

- Kring särskilda dörrar, fönster.  
- Kring fästanordningar  
- Kring VVS eller el.  

Fukt 
Vägg kan skyddas från fukt innefrån byggnaden med: 

- Diffusionstätning  
- Lufttätning 
- Undertrycksventilation 

Regelstomme 
Uppbyggd av ett antal skikt, där varje skikt eller ingående del har en speciell funktion.  



Lättbetongvägg 
Alla funktioner, skyddande, värmeisolerande och lastbärande i samma material. Kan också 
utföras med utvändig isolering och kläs med panel eller putsas.  

Fönster 
Funktionskrav: Värmeisoleringskrav, hållfasthet, ljusinsläpp, brandskydd, ljudisolering, 
inbrottsskydd, estetiska krav.     

Glastyper 
- Floatglas – Vanligaste glaset, 3 eller 4 mm. 
- Råglas – Ojämn yta för att hindra insyn.  
- Härdat glas – Glas som ej går sönder. Barnskydd.  
- Laminerat glas – Två glasskivor med folie som håller samman. Inbrottshämmande. 
- Lågemissionsglas – Genomsläpplig för kortvågig solvärme. Reflekterar långvågig.  

Energifönster 
Isolerrutor skapas genom att: 

- fylla spalten med argon eller krypton som minskar de konvektiva förlusterna 
- belägga med tunt metallskikt som minskar strålningsförlusterna  


