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.. f i 1ergibesparing i byggnader 
huvudviirk Over skr3gr3nsema 

Energi- och klimatmiis igtfu.ngerar en byggnad som ett total ystem 
dar stomme, installationer etc samverkar organiskt. Men det tekniska 
kwznandet om delta totalsystem har iimw inte utvecklats, och 
skragriinsema ingenjorsf ackell emellan iir ett hinder for okad sadan 

· kunskap. Det hiivdar i denna mtikel llocent Per Olof Nylund, 
Tyrens ForetagsgruppAB. Med ett konkret exempel askadliggor han 
lwr effekten. av en byggnadstelmisk atgiird om tii.tning av yttervii.gg 
helt beror pa byggnadens ventilationstekniska statu . 

For att kunna ga nagorlunda rakt pa malet 
"effektivt energisparande i byggnader" 
kriivs kunska p om hur byggnad och in
sta llation ·amverkar som 101alsyste111. Vi
dare maste valen av tekniska losningar be
akta ocksa andra konsekvenser iin enbart 
energibesparing. Bl a maste byggfysikalis
ka konsekvense r som beror manniskans 
och byggnade n ··god;:i best ncl" inbegri
pa . Samnrnntagc t ror det ig ofta om 
kompliccrnde bcd6mningar om kan mo
ti era en jamfOrelsc med m dicinen : en 
effcktiv encrgitekni k lrn n tt:ring klln jam
foras med att s tii!la e n medicinsk di a
gnos, att faststal\a behandlingsmctod(e r) 
och att kontrollera result ate t av bchand
linge n. Hanteringen idag ar otillfredssttil
landc. Diagnosen stalls ofta utan kunska
per om hur helhe ten fungerar. Kunskapen 
om metodernas cffekt ar ofull. tiindig och 
ofta baserad mer pa saljargument for olika 
komponenter . och "energisparsystem" iin 
pi:\ tek ni. ka fak ta . 

Bri ten pa insiktc r om hur byggnad och 
insta ll ation fungera r tillsamman har ofta 
lett till felbedomningar. Detta galler bl a 
samverkan mellan byggnad och ventila
tionssystem niir det giill e r luftlackn ing. 
som ofta svarar for avse iirda encrgiforlus
ter. 

Detta pasti\ende ska II hiir bestyrkas med 

5jctlvdragsventi l-0.tlon, S 
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ett exempel som forhoppningsvis ocksa vi
sar att det gar att skaffn okad insikt om 
totalfunktion utan alltfor mycket teoretise
rande. 

Konsekvenser av Hitning 
Fig I presenterar data for tva 4-va nings bo-
tad ·hus, som ar lika sa nar som pa att det 

ena har sjalvdragsventilation och det and
ra franluftsventilation. Inverkan av tiit
ningsi\tgarder i ytterviigge n ska ll belysas 
med att se vad som hiinder med luftvax
linge n i en liigenhet pa andra va ninge n . 

Lu ft viixli nge n i liigen hctcn ker pfi sa 
Salt a ll luft ' Crommar in genom Olii theter 
(I) och vidare upp genorn kanalsystem (2), 
se fig l ll. lr'' mning viig (I) omfattar ett 
antal parall llkopplade o tii thc te r i omgi
vande yttcrviigga r och stromning. vag (2) 
pa motsvarande satt sammantagna eva
kueringsviigar fra n liigenheten. 
0 Yllervliggariws otiithet. Fig 1 b visar tiit
hetskurvor (som i det foljande kallas 
n/p-kurvor) for stromningsvag (I) dels fore 
och dels efter tatning . Vi antar att otat
hetsfaktorn geno m tryckprovning be
stamts till n50 = 1,5 oms/h vid 50 Pa och 
genom tfitningsatgarder halverats till n50 = 
0 ,75. (Luftlackning genom eventuella 
tilluftsventiler/springventiler forutsiitts in
ga i vardena). 

Denna artikel publiceras ocksa i augus
tinumret av VVS-Tekniska Forcningens 
tidskrift VVS. Med delta samarbete viii 
redaktionerna for Byggmiistaren resp 
VVS forsoka fa igang en teknisk debatt 
overskragranscrna. 

0 Kanalsystemens karaktiiristik . I fig le 
red visas resulterande n/p-kurvor for 
stromningsvag (2). Den vanstra kurvan av
ser kanalsyste met for den sjalvdragsventi
lerade lagcnheten . 

Av kurvan framgar att antalet omsatt
ningar n = 4 for tryckfall p = 30 Pa . Om 
kurva n jamfO rs med nlp·k urvan for strom
ningsviig (I) frnm g r <tll " fla khal en" i 
den totala str6mningsviigcn llggcr i ytte r
viiggen. Yid 30 Pa slapper denn~ igenom n 
= l oms/h och ar salede. omkring fyra 
ganger ta tare ii n kanalsystemet. 

Det hogra diagram met i fi g I c rt:d visar 
n/p-k urvan for stromnin gsvag (2) i d n 
franluft ·ventilcrade Iiige nhetcn. Den kor· 
sande kurvan ar tlaktkurvan. Yid arbets
punkten p = 300 Pa motsvarar tloclet n = 
0,6 oms/h. I motsats till vad som gmler for 
sjalvdragslagcnheten ar t romning. mo t
s ti\nde t i kanal:;ystemct hfi r a SC art ·torre 
~n i stromni•;,g viig ~.I). ~-lilr u.tgor. i st illlct Ill. 

tlaskhalsen av stromrnngsvagen (2). ., 

n [oms/h] n [oms/h] 40"/p@ l,o 
rt/p® 

z ' 0,5 I 1 
0 --1..;,.. p [Po.] 0 I i.,. p[P~l 

-· 0 20 40 0 100 200 300 . 
1 a. Byggnadernas principiella utformning. (1) = otatheter, (21 = kanalsystem. 

1 c. Tiithetskurvor fOr kanalsystem, nip (21 

Fig I. F.1 ru1·1l11i11gs bosfadsl111s med sj,i/1·drags- 11!1cmati1·1 fnl11li1ft.\Tt'llfil111io11. 
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D;i ~· krafter 
Ccn. total a drivk raften vid sjal\'dr agsventi
lat i . '1 i!Justn: ras i fig la av dct triangul:ira 

• ;ii<Hirammct och tillhbrandc formcl. Driv
• ' !< ra'rten fir proportionell mo t tempcra tur

sk illnadcn utdinne och mot h6jdcn (h) 
Mm skorl..tenstoppcn till stromningsvlig 
(l). Med h = 1 l m och tempc raturski llna
dcn T;-T, = 21°C fas P101 = 9 Pa . 

I lcn fi"(l nluftsventil •radc liigcnhc.ten ut 
gors drivkruftcn av fi akt cns totaltrycksfor
hojning, p..,, = 300 Pa. (I fonsiittningen 
forcnklas fiaktkurvan till t.: n vcrtikal linjc 
gcnom arbctspunktcn. Fclet pa grund av 
dett a pave rkar inte det fort. attn re nc
mangct och slutsatscrna .) 

Grafisk bcstamning av luflviixling 
Niir man kiinncr n/p-kurvorna for str6m
ningsmotstand (1) och (2) och drivkraftcn 
p,0 1 kan luftviixlingcn fbr de scrickopplade 
str6mningsvagarna besUimmas enligt fig 2. 

n P 
-+-"'""'to~l; - n/p @ 

n@ 
p p 

p\ pZ 

n/p-kurvor 1 och 2 vands "rygg mot.rygg". To
talt tryckfall fordelar slg med pl och p2 over 
viigg resp kanalsystem. Luftvaxllngen n = n1 = 
n2. 

Fig 2. Grafi.rk bestiimning av luftviixfing av 
drivtryck Pwr 

BesHimning av luftviixling i excmplet 
Vi kan nu bestamma effekten av ttH nings
atgiirde r. Fig 3a visar forhallande na fbr 
de n sjiilvdragsven tilerade lagenheten. Till 
van ter finn n/p-kul'vorna for strom nings
viig (1) (omviinda i fO rhall ande till tidiga re 
i fi g lb) , till hoger kurvan for str6n111 ings
vag (2). Kurvorna ar desamma som i fig 1. 
Skalan har emelle rtid andrats med hansyn 
till st rleken av det 1otala drivtrycket (= 9 
Pa)"-

Det grafi ka forfarandet frAn fig 2 ger 
f6 r den ovl'e strcckade kurvan luftvaxling
n n = 0,6 och ett iillhorande tryckfall p = 

8,3 Pa. Motsvarande varden for tathcts
kurvan n/p (lb) blir 0,31 respektive 8,8. 

•For den som even tuelh viii gora en numerisk 
kontroll kan namnas alt de uppri tadc kurvoma 
iir andrngradsparablar som ba eras pa tidiga re 
redovi adc vardepar. 

(\ tirdl;.'na har hl'riilrn<ll. numeri. kt.) tit
ning . tgiirdcrna som reducerat 01ii 1hc1c:r
n;1 ht) yllc:rvaggl'n till halft<.:n 111 cdf6r allt
~a l..'n b~·tydandc rc:duccring a,· luft\' iix ling
cn - ~)Ckl>a till hlil ft cn. Tr\'ckfollct over 
viiggcn di:ircmot lrnr cnda I f .. r:.indrn t i li
!cn grad: fran 8,3 till 8,8, dvs med ca 6 
proc. 

fig 3b visar motsv<irandc grafi ska los: · 
ning f6r den franluft ventilcradc liige nhe
tcn~ Arcrigen iir kurvorna de amma som i 
fi g I men i ;rnnan kala beroende p dc1 
h()ga 10 1, la dri tryckct ( = 300 Pa}. Lu ft -

iix lingen fOr yttervagg i ot ii tat ·kick lir n 
= 0 .. 9 och i tii t<i l . kick n = 0.57. Minsk
ningen ii r alcdcs obctycl lig . Darcmot har 
tryckfo llct over ttcrvaggen okat fran 7,8 
till 29 Pa. dv niistan 4 g{lnger. 

Slutsatser och kommentarer 
Huvudr ·gk rna niir det giiller att bcdoma 
cnergibewaring gcnom tiitnings~ tgardcr 
blir: 
0 Til tning av yt tcrviiggar i jiih•dragsven
til •rnde hu ger vii ·en tligt 111indre luftviix
lin g och energifOrl uster. 
0 Tii1ning ~ tgilrder i fr anluftsventilerade 
hus gcr endas t obt:tydlig minskning av luft
vlixling och energiforlustcr. 

Men det racker inte med att enbart be
akta ene rgisparcffe kten. Till huvudregler
na bor diirfOr foga ell par kommentarer 
av medicin k/hygienisk art: 
D Nlir det giill er energibc pa ring genom 
tatning i sj alvdragsventilerade hus far man 
e upp med alt inte be paringen medfbr 

otillrl:icklig luftvaxling, vi.lket ar speciellt 
ak tu llt i de 0 re vaning planen hos sjalv
dragshus. dlir drivkraften iir liten. 
D Nlir det ga ller effekten av tatning i fran
lufts\·cntilerade hus kan man alltsa konsta
tera an elimin randet av drag med hjalp 
av tli tn ing medf·r .. kat drag fr~n kvarva
rande otathe te r, eftersom det totala luft
fl odct ii r prakti skt taget ofbrandrat. 

I det franluftsventilerade huset i exem
plet fa nn fOrut ·a ttningar for a11 reduc ra 
luftvax lingen fr~n n = 0 6 t'ill fo rslag vi n 
= 0,5. Ett enklar och billigare satt att re
ducera encrgifO rlusterna iir da att ju ·tera 
ventilationssystemet. 

Fo r att go ra frams ta ll ningen nago rlunda 
enkel har bortsetts fr, n vindens infi ytan
de . Detta and rar inte rcsultatens principi
ella innebord . 

Yid fiiltmiitningar kan man snabbt och 
med enkla metoder avgora nar ova nstaen
de huvudregler galler och nar det i ·jalv
drag ven tile rade hus kan finnas utrymme 
for att para ncrgi genom alt tii ta utan att 

fors timra ventilationcn. En fylligarc rcdo
gorelse av hur man kan forfara finn~ att 
rekvirera fr:'in Tyrens bibliotck . 

Skragranser hindrar effektiv 
hantering 
I inlcdningc 11 niimndcs alt otill di ' k liga 
kunskapc r om byggnadcn som totalsystcm 
och om behandling mctoder cffek t iiven
tyrar resultatet. Till delta kommcr en 
splittring i byggnadstckniska och inst alla
tionstckniska • tgiirdcr. Skrilgdinserna, 
sum finns kvar trot. lovviirda forsb k att 
undanroja dcm, liiggcr hinder i vagcn niir 
dct galler att skap, en effektiv strategi fbr 
att "t ac.kla" byggnadcn som hclhct. 

Oct gitr inte att fo r e11 objek t upprii tta 
en tio-i-topp-lista over byggm1dstekni ka 
atgil rdcr och en annan over installations
lckniska atgiirdcr. Det ovan redovisade 
~xcmplct va ldc for all isa a lt en atgiird 
som vanligtvi. kl i1ssas som byggnadstek
nisk i vcrkligheten gripe r in i och i hog 
grad berors av ve ntilation teknikcn. Ett 
flertal liknande exempel skull e kunna an
gc , liksorn cxempel pa alt in tallation -
rekni ka atgarder forandrar byggnad fysi
kali ka f0ru ts1ittningar. 

Hur skall vi fortsatta? 
Det star klart att byggnaden maste ses som 
ett totalsystem som innefattar bade bygg
nad och installation - inre bara byggnad 
och ventilationstekni.k varifran exemplet 
hamtadcs. Behovet av totalsyn giiller 
byggnad och in tallationer i vidare me
ning . 

Vi maste inse att det inte finns "heltiick
ande" energitekniker som vi kan 6verlata 
probJcmen till. Diiremot Cinns dct pa 
rllanga hall ett gcdiget ingenjor kunnande 
som emellertid genom skrag1·an er och pa 
andra siltt iir splitt ra t och svArfangat. 

Energibesparing i byggnader ar . aledes 
en gemensam huvudvii rk fbr byggare , in
stall atorer och andra tekniker. De bedom
ningar som maste g6ras iir alltfbr kompli
cerade fbr att vi pa liingre sikt skall kunna 
arbeca pa olika idor om skragriinser. 

Oct literstar mycket a tt gora nar det giil
ler alt Cika kun kapen om Och f6rstaelsen 
for byggnaden som organi m. Mycket har 
emellertid gjort och det finns allt a pa 
ski lda hall kun kaper och in ikter om 
maste Hlnga upp, am las och sprida . Del
ta ar. om jag er det, nodvandigt om vi i 
fort ·ii ttningen skall kunna arbeta pa ett 
sii tt SOlll Sk<lpar trovardighet at tekniken 
och at oss tekniker. = 

3 a. Sjalvdragsventilation: av5evirt minskad 1uftviix1ing. 3 b. FrAnluftsventilatlon : f!lrsumbar minskning av luftvlixllng. 

Fig 3. Effekt av tiit11i11gsa1giirder i y1terviigg som reducerar n50 fran 1,5 till 0, 75 omslh. 
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