
Nybyggnad  



Energihushållning i boverkets 
byggregler vid nybyggnad 

Idag gäller BBR 
  när en byggnad uppförs. 
  för tillbyggda delar när en byggnad 

byggs till. 
  för ändring av byggnad men med 

hänsyn till varsamhets- och 
förvanskningskrav 

BBR:s avsnitt 9  om energihushållning 
gäller inte för fritidshus med högst två 
bostäder. 



Krav på energi och effekt – Klimatzon I 



Krav på energi och effekt – Klimatzon II 



Krav på energi och effekt – Klimatzon III 



Krav på U-medelvärde – alla klimatzoner 

OBS! Byggnaden ska i första hand klara kravet avseende 
specifik energianvändning och för elvärmda byggnader även 
installerad eleffekt. 
De flesta byggnader måste då ha ett U-medelvärde, Um som 
är bättre än tabellens krav. 

U-medelvärdet, Um, avser värmeförluster via väggar, golv, 
tak, fönster, dörrar och portar samt värmeförluster via 
köldbryggor.  



Betongplatta på mark 

  300 mm isolering under betongplattan ger låga U-värden. 
  Köldbryggan vid kantbalken är bruten. 



Ytterväggar med trä- eller stålreglar 

  300 till 400 mm tjock isolering ger låga U-värden. 
  Heltäckande isolerskikt bryter köldbryggorna. 
  Det yttre heltäckande skiktet fuktskyddar stommen. 
  Indraget tätskikt minimerar håltagningar i tätskiktet. 



Snedtak och vindsbjälklag 

  Såväl isolerskivor som lösull kan användas i snedtak och 
vindsbjälklag 

  Indraget tätskikt minimerar håltagningar i tätskiktet. 
  500 mm lösullsisolering ger låga U-värden. 



Fönster 

Klass	  	  	  	  	   U-‐värde	  W/m2K	  

A	   0,9	  eller	  lägre	  

B	   1,0	  

C	   1,1	  

D	   1,2	  

E	   1,3	  

F	   1,4	  

G	   1,5	  

  Frivillig energimärkning på fönster 
  Stora skillnader mellan fönster 
  Komfort 



Lufttäthet 

  I otäta byggnader läcker uppvärmd 
inomhusluft ut genom otätheter i 
väggar, golv och tak. 

  Med hjälp av plastfolier och andra 
tätningsprodukter skapas en lufttät 
klimatskärm. 

  Energieffektiva ventilationssystem 
kräver att klimatskärmen är lufttät. 

  Ventilationsluften ska passera genom 
värmeväxlaren ― inte genom 
otätheter i klimatskärmen. 



Täthetsprovning 

  Lufttäthetskravet  kontrolleras med 
tryckprovning enligt ”blower door” 
metoden. 

  Luftläckaget mäts vid en tryckskillnad 
över klimatskärmen på 50 Pa. 

  Kontrollera innan skivor har 
monterats så att fel kan åtgärdas. 



Klimatisering av lågenergihus  

"   Ventilera 

"   Rätt inomhusklimat (Värme/kyla) 

"   Energieffektivt 



System för flerfamiljshus ”Centralt”  

"   FTX, uppfyller avsnitt 6. i BBR 

"   Norge: FTX (vägledning i deras byggregler) 

F-system FTX-system 



System för flerfamiljshus ”lokalt”  

FTX-system 



η 50-70% 
η 55-70% 

η 60-90% η 70-90% 

Värmeväxlare 



HSB-FTX 

"   Minskar toppeffekten för att minska 
    CO2 utsläpp 

"   Slipper påfrysning 

"   3 x effektivare än bergvärme 

"   Sommartid: Svalka inomhus 

"   Investeringen ger en energibesparing 
    som kommer att löna sig på sju år 

"   Lösningen är leverantörs neutral 

"   BRA INOMHUSKLIMAT  



"   Hög fläktverkningsgrad 

"   Direktdrift 

"   EC-teknik 

"   Flödesmätning 

"   Behovsstyrning 

Fläktar 



Smarta styrfunktioner 
"  Kylåtervinning (30% kyleffekt) 
"  Sommarnattkyla (30-50% kylenergi) 
"  Boost-funktioner (50% fläktenergi) 
"  Flödeskontroll (6000% värmeenergi) 

Behovsstyrning 

Typ av lokal Närvarograd 
Mån-Fre 8-18 

Cellkontor 44% 

Konferensrum 8% 

Klassrum 24% 



Projektering  
"   1. ekonomiskt optimerat kanalsystem (don, LD, dimensioner) 

"   2. val av VVX beroende på systemlösning 

"   3. optimerat luftflöde, tryck och temp. på ventilationsluften 

"   4. LCC – val av rätt aggregatstorlek 

4 m³/s 



Frivillig energimärkning  

För ventilationsaggregat För luftfilter 



VATTENRÖR OCH VENTILATIONSKANALER 

  Täta ventilationskanaler 
  Även vattenrör och ventilationskanaler ska vara välisolerade. 
  Värme och kyla ska avges på rätt ställe – inte på vägen dit. 
  VV + VVC  

VV + VVC 



 MATERIAL ISOLERAR OLIKA MYCKET 

 Samma isolerförmåga (värmemotstånd) men olika tjocklek! 
  Mineralull  100 mm 
  Cellplast:  100 mm 
  Trä:  380 mm 
  Lättbetong/sten:   800 mm 
  Betong:  4500 mm 
  Stål:  80000 mm 



VÄRMETRÖGA BYGGNADER 

  Varken tunga byggmaterial eller 
värmeisolering värmer byggnader. 

  Rätt kombinerade kan de dock vara 
viktiga komponenter i system för 
värmetröga byggnader. 

  Vid köldknäppar, då 
utomhustemperaturen tillfälligt faller 
kraftigt, behöver byggnader med hög 
värmetröghet inte använda lika 
mycket effekt för uppvärmning som 
byggnader med låg värmetröghet. 

  Den högre värmetrögheten gör att 
byggnaden inte kyls ner lika fort. 

Såväl lätta som 
tunga konstruktioner 
måste värmeisoleras 
om byggnaden ska 
få hög värmetröghet. 



Norrskenets lågenergiförskola 



Lågenergihus, kontor 

Bengt Dahlgrens huvudkontor 

"   Specifika energianvändningen 
    37 kWh/m2  

"   75 kWh/m2 inkl. verksamhetselen 

"   Bra klimatskal 

"   Byggdes extremt noggrant 

"   Relativt mycket glas 

"   Dagens installationsteknik ”relativ konventionell” 

"   Behovsstyrd ventilation 

"   Tyst 

"   De driftar anläggningen själva 

"   Bra inomhusklimat, produktiva 

"   Entusiastisk fastighetsägare 


