Levnadsteknik :)

Handbok i

Installationsteknik
Basuppgifter om bostäders
installationstekniska system

LVI-talotekniikkateollisuus ry
I samarbete med: VVS Föreningen i Finland rf

Innehåll
Förord...................................................... 3
Vad är installationsteknik....... 4
Uppvärmning.................................. 5
Värmeproduktion och värmealstring..................................... 5
Centralvärme......................................................................... 5
Oljeeldning............................................................................ 5
Eluppvärmning...................................................................... 5
Värmepumpar....................................................................... 5

Avloppsvatten...................................................................... 13
Kommunal anslutning eller vattentjänstandelslagets avlopp.... 13
Behandling av avloppsvatten per fastighet............................. 13

Brandsäkerhet............................ 14
Sprinklersystem.................................................................. 14

Byggnadsautomation................ 16
Systemets delar................................................................... 16

Biobränslen – Bioolja, pellets och ved..................................... 6

Hemkontrollsystem / hemstyrsystem.................................. 16

Naturgas................................................................................7

Distanskontroll..................................................................... 17

Solenergi...............................................................................7
Eldstäder...............................................................................7
Sekundära värmekällor...........................................................7
Värmefördelning och värmeavgivning................................... 8
Vattenburet system................................................................ 8
Direkt elvärme....................................................................... 8
Luftburen värmefördelning (luftuppvärmning)........................... 8
Uppvärmning av våtutrymmen................................................ 8

El..................................................... 17
Hemmets elnät.................................................................... 17
Säkringar och automatsäkringar......................................... 17
Säkringar (proppar).............................................................. 17
Hemmets elanordningar...................................................... 18

Datanät......................................... 20

Ventilation.................................... 10

Telefonnät........................................................................... 20

Behov av ventilation och inomhusluftens kvalitet............... 10

Antennät............................................................................. 20

Ventilationssystem.............................................................. 10

Säkerhetssystem................................................................ 20

Självdragsventilation............................................................ 10
Maskinell frånluft.................................................................. 11
Maskinell till- och frånluft...................................................... 11
Behandling av tilluft.............................................................. 11

Vatten och avloppsvatten....... 12
Vatten.................................................................................. 12

Energieffektivitet....................... 21
Begrepp............................................................................... 21
Energicertifikat................................................................... 23

Service och underhåll............ 25

Kommunal vattenledning...................................................... 12

Fastighetens reparations- och grundförbättringsbehov..... 25

Vattentjänstandelslag........................................................... 12

Brukstider och underhållsperioder i medeltal........................ 26

Brunnsvatten....................................................................... 12

Underhållsåtgärder och kontroller som sker regelbundet.. 26

Uppvärmning av tappvatten.................................................. 12
Mätning av vattenförbrukningen........................................... 13



Källförteckning........................ 27

Redaktör: LVI Talotekniikkateollisuus ry. Utgivare: Talotekniikka-Julkaisut Oy. Översättning: VVS Föreningen i Finland rf.
Layout: Jarkko Narvanne. ISBN 978-952-99770-3-1 (PDF)

Handbok i Installationsteknik – Basuppgifter om bostäders installationstekniska system

Förord

I

nstallationstekniken har en central roll för
byggnaders inomhusförhållanden och behov.
De allt strängare kraven på energieffektivitet betonar ytterligare betydelsen av rätta installationstekniska system samt valet och underhållet av dem.
Viktiga skeden för en vanlig invånare är beslut om
att köpa eller hyra bostad samt planering och byggande, om det gäller att bygga eget. Även större
renoveringsprojekt är frågor där det är skäl att granska installationstekniken övergripande. Det må
sedan gälla egnahemshus eller bostadsaktiebolag.
I vardagslivet stiger installationstekniken alltför
ofta fram på grund felaktiga val eller reparationsoch underhållsåtgärder som i tiden blev ogjorda.
Tankarna har kanske främst rört sig om konstruktioner som förblir synliga, ytor, hushållsmaskiner
och möbler. Man kanske inte har kunnat fråga om
installationstekniska saker, tekniken och begreppen har varit främmande.
Denna handbok strävar till att ge ett täckande, men komprimerat basinformationspaket om
installationstekniken och dess betydelse. Olika lösningar och alternativ placeras inte i rangordning,
helheten och behoven avgör. Det är inte meningen att i denna handbok alltför ingående behandla
anordningars egenskaper eller praktiska direktiv.
Det är dock viktigt att alla parter, från invånare
till förverkligare talar om samma saker med samma termer. En kunnig och krävande konsument
är en stark utvecklingsfrämjare. I Finland har vi ett
högklassigt kunnande inom installationstekniken
och långa traditioner inom produktutvecklingen.
Vi hoppas att handboken för sin del bidrar till att
säkerställa en trygg, hälsosam och trivsam inomhusmiljö. Energieffektivt.
LVI-talotekniikkateollisuus ry har svarat för författandet av denna handbok, men i arbetet har
även deltagit en stor skara övriga branschexperter,
i form av kommentarer och kompletteringar. På
organisationsnivå förtjänar LVI-TU, SuLVI, VSF,
SKOL, Teknologiindustrin rf och Institutet för
installationsteknik att särskilt omnämnande.
Ett varmt tack till alla som medverkat i talkoprojektet!
Ilkka Salo
Verkställande direktör
LVI-talotekniikkateollisuus ry

Vad är installationsteknik

I

Oras

Vallox

nstallationsteknik är en gemensam benämning
för fastighetens och till den anknutna rumstjänster, system och anordningar. Installationstekniken
omfattar även fastighetens energieffektivitet och miljöpåverkan samt de faktorer som har att göra med
trivsel och användarvänlighet.



Installationstekniken producerar önskade förhållanden för de aktiviteter som sker i fastigheter och rum.
Bl.a. distribution av vatten, värme, energi, belysning
och information samt säkerhets- och rörelsetjänster.
VVS- och eltekniken utgör en central del av denna
teknik. Installationstekniken omfattar även kylning,
tillträdesövervakning, tele- och data- samt brandbekämpningssystem. Den styrautomatik som hör till
byggnadens tekniska system kallas byggnads- eller
husautomation.
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Uppvärmning
Värmeproduktion och
värmealstring

T

raditionellt har man med värmeproduktion avsett omvandlingen av den energi som binds vid bränslet till värme. Bränslet kan vara t.ex. naturgas, stenkol,
torv, ved, olja eller biobränsle.

Värmealstrarna ändrar den från en extern källa kommande energin till värme som tillgodogörs i fastigheten. Värmealstrare är t.ex. värmepannor, fjärrvärmens värmeväxlare,
värmepumpar och eluppvärmningsanordningar.

Centralvärme
Med fjärrvärme avses distribution av i kraftverk eller värmecentraler producerad värme genom i marken installerade rör till konsumenterna. Det vatten som cirkulerar i
fjärrvärmerören i kundernas undercentraler avger sin värme till fastighetens uppvärmningsnät och varma tappvatten med hjälp av värmeväxlaren och återgår sedan till värmeverket. En mätare mäter fjärrvärmevattenflödet genom anläggningen och på basen
av dess temperaturförändring den värmeenergi, enligt vilken kunden debiteras.

Till ett oljeeldningssystem hör en värmepanna, oljebrännare, oljecistern, skorsten samt
tillbehör såsom pumpar samt styr- och reglerutrustning. Den värme som frigörs vid
eldningen förflyttas till vattentanken som omger pannans eldstad. Detta vatten värmer i sin tur det vatten som cirkulerar i systemet. Tappvattnet värms med pannvattnet
i pannans vattentank, i en extern värmeväxlare eller i en separat beredare. Brännaren
som styrs av temperaturreglaget går enligt uppvärmningsbehovet.

Björn Appel

Oljeeldning

Eluppvärmning
Eluppvärmning är en allmän uppvärmningsform för byggnader, i synnerhet småhus.
Eluppvärmningen kan förverkligas som ett centrerat system (t.ex. vattenburna radiatorer) eller som system per rum (t.ex. golvvärmekablar eller elradiatorer). Eluppvärmningen
kan även fördelas i direkta, ackumulerande eller delvis ackumulerande system. Vid system med direkt eluppvärmning värms objektet genast (t.ex. elradiatorer), medan man vid
ett ackumulerande system drar nytta av en lagrande massa (t.ex. golvplatta, vattentank,
stenvägg). Ett delvis ackumulerande system är en kombination av de föregående; även
det tillgodogör sig den lagrande massan, men vid behov används dessutom någon annan
uppvärmningsmetod.

En värmepump distribuerar värmeenergi från låg temperatur till högre. För distributionen av värmeenergi behöver kompressorns pumparbete extern energi, i allmänhet
elenergi. Värmekoefficienten (COP) beskriver värmepumpens effekt. Den berättar hur
mycket energi pumpen producerar jämfört med den elenergi den använder.

Oilon

Värmepumpar

När värmepumpar används i hemhushållen för uppvärmning, tar de tillvara i luften,
jorden, berggrunden eller vattnet lagrad värmeenergi från solen, som sedan används
för att värma byggnaden och tappvattnet. Det finns olika typer av värmepumpar, för
olika ändamål och miljöer.



Jordvärmepump
Med jordvärmepumpar kan man ta till vara värme genom i marken nedgrävda vågräta rör, borrbrunn i berget eller kollektorrör som nedsänks och förankras i vattendrag.
Vågräta rör i marken är lämpliga för stora tomter. Rören löper på 0,7 – 1,2 meters djup.
En borrbrunn är en utmärkt värmekälla om berggrunden finns tillräckligt nära markytan. Sjöar, träsk och havsstränder är lämpliga värmekällor om de är minst 2 meter
djupa redan nära stranden.
Ur en borrbrunn får man omkring den dubbla mängden energi per rörmeter jämfört
med vågräta rör och ur vattendrag omkring samma mängd som ur goda borrbrunnar.
Jordvärmepumpar kan sommartid även användas till att kyla ventilationsaggregatets
tilluft. Typisk årlig värmekoefficient för en jordvärmepump är 2,6 – 3,6.

Geopro GS

(Utomhus)luft-värmepump
I en luft-luftvärmepump sker insamlingen av värme med hjälp av en på ytterväggen monterad fläktenhet och värmeavgivningen direkt till byggnadens inomhusluft,
genom en fläktenhet som installeras inomhus. Luftvärmepumpens värmekoefficient
sjunker snabbt när utomhustemperaturen minskar och vid temperaturen under cirka
-20 °C – -25 °C lönar det sig inte längre att använda värmepumpen. Luft-värmepumparna behöver vid sin sida ett stödvärmesystem, som är dimensionerat efter största möjliga energibehov, eftersom det inte går att använda värmepumpen när det är som kallast.
De installeras ofta efteråt i bostäder som uppvärms med direktel. Luftvärmepumparna
är även lämpliga för kylning under sommaren. Typisk årlig värmekoefficient för en
luft-luftvärmepump är 1,8 – 2,2.

Luft-vatten värmepump
En luft-vattenvärmepump tar värmeenergi från utomhusluften på samma sätt som en
luft-luftvärmepump. Värmeavgivningen sker i värmeväxlaren, endera för förvärmning
av tappvattnet och/eller uppvärmningsnätets vatten. Även luft-värmepumparna behöver vid sin sida ett värmesystem, som är dimensionerat efter största möjliga energibehov. Systemet är inte lämpligt för kylning sommartid. Typisk årlig värmekoefficient
för en luft-vattenvärmepump är 1,5 – 2.

Frånluftsvärmepump
Med en frånluftsvärmepump tas värme tillvara från bostädernas frånluft. Värmen kan
flyttas till det varma tappvattnet, ett vattenburet uppvärmningssystem eller till til�luften. Frånluftens energiinnehåll täcker även maximalt endast en del av byggnadens
uppvärmningsbehov, därför behöver systemet en ytterligare värmekälla, t.ex. el och/
eller en eldstad. Anordningen möjliggör även kylning sommartid. Typisk årlig värmekoefficient för en frånluftsvärmepump är 1,5 – 2,2.

Biobränslen – Bioolja, pellets och ved
Biooljor
Flytande bränslen kan tillverkas av bl.a. ryps- raps- och sojaolja, men även av andra
växtoljor. De kan produceras även av använd växtolja och djurfett. Bioolja kan användas i stället för olja eller blandad i olja i oljeeldningssystem. Inga ändringar behöver
göras på oljepannan, endast oljebrännarens munstycke bör bytas mot ett som passar
för bioolja.

Pellets



Lea Csonto

Träpellets är hårt pressad ren, torr trämassa, som är industriellt tillverkad från den
mekaniska träförädlingsindustrins biprodukter, såsom såg- och kutterspån. Ett upp-
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värmningssystem för pellets omfattar pelletspanna, pelletsbrännare, skorsten samt tillbehör, såsom pumpar samt styr- och reglerutrustning. Man rekommenderar, att en
energitank ansluts till systemet. I den lagras värme, vilket förlänger pelletsbrännarens
gångtider och leder till bättre förbränning. Pellets lagras i en silo, i en separat behållare i pannrummet eller i en behållare i marken. Pellets matas från silon till brännaren
med transportör.

Vedeldning
I vedpannor kan som bränsle användas flis, klabbar och famnved. Systemet omfattar
motsvarande anordningar som vid pelletsuppvärmning. De flesta vedpannorna bör
förses med en energiberedare, ur vilken värmeenergi erhålls för uppvärmning av fastigheten eller tappvattnet.

Naturgas
I princip påminner gasuppvärmning och oljeeldning och så gott som alla oljepannor
kan eldas även med jord- eller biogas. Systemets anordningar motsvarar oljeeldningens. Naturgasen lagras i allmänhet inte utan huset ansluts till ett naturgasnät, som
finns i 40 kommuner. Underhållsbehovet för en naturgaspanna är mycket litet. Av
säkerhetsskäl parfymeras naturgasen med ett tillsatsämne som underlättar upptäckandet av eventuella läckor.

Solenergi

I solvärmesystem tillvaratas värmeenergin genom solfångare och överförs till det varma tappvattnet eller det vattenburna uppvärmningssystemet. Solenergin räcker inte
ensam till att täcka byggnadens värmebehov. Ett solvärmesystem består avsolfångare,
beredare, rör och säkerhetsutrustning (säkerhetsventil, expansionskärl och manometer) samt pumpenhet och styrenhet.

Grethe Boe

Solvärme

Solel
Solelsystem är förmånliga energisystem för elektrifiering av mindre objekt, såsom sommarstugor, husvagnar och båtar. De ger ström till bl.a. belysning, mikrovågsugn, television, mobiltelefon, vattenpump, kallförvaring och ventilation.

Eldstäder
Eldstäder används oftast som sekundära värmekällor för att kapa framför allt uppvärmningens förbrukningstoppar under den kalla tiden, men de kan även användas
som huvudsakliga värmekällor i byggnader. Eldstäderna indelas efter sin lagringsförmåga i ackumulerande och lätta eldstäder. Den värme som en eldstad producerar
kan även användas för uppvärmning av tappvatten. Då överförs en del av värmen
med en värmeväxlare till det varma tappvattnet, medan resten lagras i eldstadens
konstruktion. När eldstaden används är det skäl att säkerställa tillgången på luft vid
förbränningen, i synnerhet i moderna, mycket tätbyggda hus. Vid vedeldning bör
torr ved användas. Då tillvaratas värmen bättre och utsläppen blir mindre.

Sekundära värmekällor
Med en sekundär värmekälla avses en uppvärmningsmetod med vilken man kompletterar den primära uppvärmningsmetoden. T.ex. en öppen spis är en värmekälla i kombination med el- eller oljeeldning och genom den värme som eldstaden ger kan man
minska el- eller oljeförbrukningen speciellt när det är som kallast.



Värmefördelning och
värmeavgivning
Värmefördelningssystemet överför värmen från värmeproduceringsanordningen till det
egentliga användningsobjektet. Grundlösningar för värmefördelning och -avgivning är
vattenburna eller elradiatorer eller golvvärme. Rumsvisa eluppvärmningsanordningar,
såsom elradiatorer eller elkablar fungerar även som värmealstrare.

Tulikivi

Vattenburet system
I ett vattenburet system värms vattnet i en värmealstringsanordning och cirkuleras i
rummen. Värmen avges i rummen via radiatorer, golv- eller takvärmeslingor. I vattenburna system kan värmekällan väljas i nya husprojekt och kan även senare bytas enligt
de alternativ som står till buds. Vid alstringen av värme är det även möjligt att parallellt använda sig av olika värmekällor.
Temperaturen på det vatten som från ett vattenburet uppvärmningssystem leds till
nätet regleras efter utomhustemperaturen. Ju kallare det är ute, desto varmare är vattnet som cirkuleras. I rummen finns dessutom termostat som mäter rumstemperaturen
(i värmeradiatorerna en termostatförsedd radiatorventil), som reglerar radiatoreffekten
enligt inomhustemperaturen.

Direkt elvärme
I direkt elvärme förenas såväl värmefördelnings- som värmealstringssystemet.
Värmefördelningssättet kan vara golv-, tak-, radiator- eller fönstervärme eller någon
kombination av dessa. I eluppvärmning per rum fungerar elradiatorernas egna termostater som reglage eller separata rums-, golv- eller kombinationstermostat.
Rumstermostaten reglerar uppvärmningen efter rumstemperaturen. För uppvärmning av tappvatten behövs en separat beredare.

Luftburen värmefördelning (luftuppvärmning)

Andy Harvey

I luftuppvärmningssystem (kallas även ventilationsuppvärmning) används för värmefördelningen ett normalt till- och frånluftsventilationssystem med värmeåtervinning.
I ventilationsaggregatet kan förutom värmeåtervinningsanordningen även finnas en
värmepump. Tilluftströmmarna dimensioneras efter ventilationsbehovet. Den luft som
blåses in i rummen värms först centralt i ventilationsaggregatet efter rådande utomhustemperatur till 15 – 40 °C. Det uppvärmningselement som finns i tilluftsdonet finjusterar inomhusluftens temperatur per rum. Ett luftuppvärmningssystem är speciellt
lämpligt för nya lågenergi- och passivhus.
I ett luftburet golvvärmesystem cirkulerar den uppvärmda luften i ett slutet kanalnät i
husgrunden. I en dylik lösning planeras hela husgrunden som en helhet.

Ouman

Uppvärmning av våtutrymmen



I våtutrymmen, såsom badrum, är det bra att hålla värmen påslagen året om för att
förebygga fuktskador. Våtutrymmenas uppvärmning sköts ofta med el- eller vattenburen golvvärme, varvid tvättrummets golv torkar snabbt och är behagligt för fötterna.
Övriga uppvärmningssätt i våtutrymmen är vattenburen radiator och en cirkulationsradiator för varmt tappvatten, dvs. ett så kallat torkbatteri, som dock närmast är avsett
att förkorta väntetiden på varmt tappvatten.

Roger Kirby

Rej Design

Rej Design

Ouman
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Ventilation

F

örutsättningen för ett hälsosamt och friskt inomhusklimat är en god ventilation.
Ventilationen avlägsnar orenheter från innemiljön, likaså överlopps fuktighet
och hämtar frisk luft istället för den luft som avlägsnas. Orenheterna härstammar i huvudsak från människornas aktiviteter, konstruktionerna eller från olika utifrån kommande föreningar.

Behov av ventilation och
inomhusluftens kvalitet
Finlands byggbestämmelsesamlings del D2 definieras ventilationskraven för nya byggnader. Dessa kan tillämpas även vid grundreparationer. Trots att det inte av en gammal
byggnad krävs ventilation av samma klass som för en ny, är det viktigt att försäkra sig
om en tillräcklig ventilation med tanke på hälsan och trivseln. En tillräcklig ventilation
torkar upp våtutrymmena efter en dusch och förebygger sålunda fuktskador.
Lättast kan man kontrollera om ventilationen fungerar genom att placera ett pappersark över frånluftsventilen. Om det hålls där fungerar frånluften. Det berättar dock inte
om luftströmmen till sin storlek följer planerna eller rekommendationerna.
En maskinell ventilation bör alltid vara påslagen. Dessutom vore det bra om ventilationen har en effektiveringsfunktion som kan användas när man t.ex. lagar mat i lägenheten, eller badar, torkar tvätt, städar eller när en större grupp människor vistas där. Vid
dimensioneringen av ventilationen utgår man från att ingen röker i lägenheten. För att
avlägsna tobaksrök borde ventilationen vara mångdubbelt effektivare.
Vid behov kan man dessutom vädra genom fönster och dörrar. Energieffektivast är en
snabb, effektiv vädring, i stället för att hela tiden hålla fönstret öppet.

Ventilationssystem
Ett ventilationssystem definieras genom hur luften avlägsnas från rummet och hur den
ersättande luften, dvs. tilluften, kommer in.

Självdragsventilation
Fram till 1960-talet fanns så gott som uteslutande enbart självdragande ventilation i
bostäderna. Idag används självdragsventilation knappast allt, eftersom man med den
i allmänhet inte kan åstadkomma tillräcklig ventilation i alla rum och värmeåtervinning från frånluften inte är möjlig.
Principen för självdragsventilation bygger på temperaturskillnader och av vinden förorsakade tryckskillnader mellan inom- och utomhusluften. Luftströmmarna varierar
beroende på väderleksförhållandena och är störst på vintern när skillnaden mellan
inom- och utomhustemperaturen är störst. Även tilluftsströmmen till rummen kan
förorsaka drag. Under sommaren är ventilationen svagast när temperaturskillnaden är
liten eller inomhusluften t.o.m. är svalare än utomhusluften.
För att fungera bra, behöver en självdragande ventilation tillräckliga tilluftsintag. Ofta
kan man förbättra en ineffektiv självdragsventilation genom att öppna nya tilluftsintag.
Sådana är bl.a. manuellt reglerade tallriksventiler samt termostatstyrda tilluftsventiler
som reglerar sig efter utomhustemperaturen.

10
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Till en självdragande ventilation borde inte anslutas maskinella
frånluftsanordningar (t.ex. spisfläkt), eftersom dessa kan förorsaka undertryck i självdragande skorstenar och få dem att dra
åt fel håll.

Maskinell frånluft
Maskinell frånluftsventilation är vanlig i bostäder. I 1960 –
1980-tals bostadshöghus finns i allmänhet ett gemensamt system för maskinell frånluft. Vid maskinell frånluftsventilation
avlägsnas luften med fläkt som i allmänhet i bostadshus är en på
taket installerad toppventilator. Då bör även tillgången på til�luft vara säkerställd. Det här kan ske med utomhusventiler, til�luftsradiatorer eller spaltventiler i fönstren. Om tilluftsarrangemangen är bristfälliga kan en del av luften tränga in som läckluft
via trossbottnen från krypgrunden, genom väggkonstruktionen
eller i höghus från trappuppgången. Läckluft som okontrollerat
tränger in i lägenheterna kan föra med sig lukter och orenheter.
Storleken på den maskinella frånluftsventilationens luftströmmar
är föga beroende av väderleksförhållandena. Luftströmmarna
kan effektiveras genom att ändra fläktens varvhastighet.
Frånluftsfläktens styrning finns i egnahems- och radhus i allmänhet i samband med spiskåpan.

Maskinell till- och frånluft
Maskinell till- och frånluftsventilation i bostadshus sker så, att
utomhusluft hämtas till sov- och vardagsrummen och luft avlägsnas från de s.k. orena rummen, dvs. kök, WC, tvätt- och klädrum. Luftströmmen går alltså från rena rum till orena. Springan under dörren är till
för att luften skall kunna cirkulera från rum till rum. Dörrspringan kan även ersättas
med ett ljudisolerat luftgaller, som monteras ovanom dörren. Om det i rummet finns
både till- och frånluftsventiler, behövs inga dörrspringor eller luftgaller.
Den maskinella till- och frånluftsventilationen har under de två senaste decennierna
blivit allmännare och numera förses så gott som alla nya bostadsbyggnader med ett
dylikt system. I hög- och radhus kan maskinell till- och frånluftsventilation förverkligas genom bostads- eller byggnadsvisa aggregat (centrerat system) eller en kombination av dessa (centrerad frånluft och tilluft per rum). I rumsvisa system har varje rum
ett eget ventilationsaggregat. I alla maskinella till- och frånluftsventilationssystem har
invånarna i allmänhet möjlighet att reglera ventilationseffekten enligt behov.

Behandling av tilluft
Tilluften för ett självdragande frånluftsystem och ett maskinellt frånluftssystem kan
filtreras. Filtreringen är dock mycket grov (filtrerar närmast insekter) och även en del
av den ersättande luften kommer då lätt in som okontrollerbar läckluft.
Vid maskinell till- och frånluftsventilation används i allmänhet en finare filtrering, som
även kan filtrera småpartiklar såsom gatudamm. Dessutom ingår i systemet en effektiv
värmeåtervinningsanordning som flyttar värmen från frånluften till tilluften. Detta å
sin sida minskar effektbehovet för tilluftaggregatets värmebatteri.
Tilluften kan även kylas. Då talar man ofta om luftväxling i stället för ventilation.
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Vatten och
avloppsvatten

B

ostadens vatten kan ledas till fastigheten från kommunens vattenledning, vattentjänstandelslagets vattenledning eller från egen brunn. På motsvarande sätt
leds avloppsvattnet till det kommunala avloppssystemet, vattentjänstandelslagets avlopp eller fastighetens egna avloppsvattenbehandling.

Vatten
Kommunal vattenledning
Den kommunala vattenledningen är den enklaste lösningen för hemmets vattenförsörjning på områden, där en dylik anslutning är möjlig. Över 90 % av hela landets befolkning har tillgång till vattentjänstandelslagens vattenledningsnätverk. Hushållsvatten
framställs vid vattenverken ur yt- eller grundvatten.

Vattentjänstandelslag
Andelslagen har en lång historia i Finland. De första vattentjänstandelslagen grundades
redan i början på 1900-talet. Den nya lagen om vattentjänst trädde i kraft 1.3.2001.
Även ett vattentjänstandelslag är ett i vattentjänstlagen avsett vattentjänstverk, när
minst 50 invånare är anslutna till det eller när vattenförbrukningen eller avloppsvattenmängden överskrider 10 m³ i dygnet.

Brunnsvatten
Brunnsvattnet är grundvatten, dvs. regn- eller smältvatten som uppsugits av marken
och rinner i jordmånens håligheter och berggrundens skrevor. Övre delen av brunnen
bör befinna sig tillräckligt högt över markytan och brunnens omgivning vara utformad
så, att inte vatten från markytan kan rinna ner i den.
I allmänhet används ring- eller borrbrunnar för anskaffning av hushållsvatten när fastigheten inte är belägen på ett vattentjänstverks eller vattentjänstandelslags verksamhetsområde utan vattenanskaffningen ligger på invånarnas ansvar.
Människans egen verksamhet och bl.a. jordmånens geologiska faktorer inverkar på
brunnsvattnets kvalitet. Kvaliteten på brunnsvatten som används som hushållsvatten
borde kontrolleras vart tredje år, trots att inga lukt- eller smakolägenheter skulle finnas. De kommunala hälsoinspektörerna står till tjänst med råd.

Uppvärmning av tappvatten
Omkring 40 % av tappvattenförbrukningen utgörs av varmt tappvatten, vars temperatur är 55 – 65 °C. Till uppvärmningen åtgår 20 – 30 % av ett bostadshus årliga
värmekostnader. Tappvattnets uppvärmning sker i allmänhet från samma värmekälla
som husuppvärmningen.
Tappvattensystemet kan vara försett med en cirkulationsslinga för varmt tappvatten,
vilken förkortar väntetiden på varmt vatten. Då har man i tappvattennätet kunnat
installera en cirkulationsradiator, ett s.k. torkbatteri i badrummet eller på toaletten.
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Mätning av vattenförbrukningen
Vattenmätare per lägenhet blev obligatoriska i nya byggnader fr.o.m. början av år 2011.
Det innebär att separata mätare för förbrukningen av kallt och varmt tappvatten bör
installeras i alla nya rad- eller höghuslägenheter. Målsättningen är, att kostnaderna för
vattenförbrukningen (även uppvärmningskostnaderna för tappvattnet) kan fördelas
enligt den verkliga förbrukningen. Undersökningar visar, att en vattenmätning per
lägenhet minskar vattenförbrukningen i rad- och höghus.
Tidigare har man i allmänhet mätt endast det kalla vattnet som kommer till fastigheten och kostnaderna har fördelats mellan lägenheterna i form av separata vattenavgifter. De fastigheter som hör till det kommunala vattenledningsnätet bör en eller två
gånger per år uppge vattenmätarställningen till vattenleverantören. Fastigheten debiteras enligt förbrukad vattenmängd och fakturan innehåller även behandlingsavgiften
för avloppsvatten.

Avloppsvatten
Kommunal anslutning eller vattentjänstandelslagets avlopp
Om fastigheten är ansluten genom tomtavlopp till det kommunala eller vattentjänstandelslagets avloppsnät leds avloppsvattnet till vattentjänstverket för rengöring. Avloppsvattnet
kan även ledas till en sluten tank, därifrån det körs vidare för rengöring.

Behandling av avloppsvatten per fastighet

Förordningen bestämmer inte direkt, hurudant system som krävs för fastigheten, utan
ger endast gränsvärden. Enligt förordningen bör avloppsvattenbehandlingen ur vattnet avlägsna:
•
•
•

Oras

Ändringen av miljöskyddslagen beträffande reningen av avloppsvatten trädde i kraft
9.3.2011 och den nya förordningen om hushållsavloppsvatten i glesbygden 15.3.2011.
Enligt lagen bör fastigheten ha ett behandlingssystem för avloppsvatten, med vilket det
under normala förhållanden är möjligt att uppnå en tillräckligt effektiv reningsnivå. På
områden som är känsliga för föroreningar, såsom stränder och grundvattenområden,
kan kommunen förutsätta strängare reningsnivå. Förordningens har en övergångstid
till 15.3.2016.

80 % av de organiska ämnena
70 % av fosforn
30 % av kvävet.

I behandlingen av avloppsvatten per fastighet kan toalettavfallet behandlas separat eller
tillsammans med det övriga avloppsvattnet, dvs. det s.k. gråa vattnet. De tre viktigaste
metoderna för rening av avloppsvattnet per fastighet är markbädd, infiltration i marken och minireningsverk.

Infiltration i marken
Infiltrationssystemet byggs genom att man gräver diken eller bäddar i vilkas botten
man lägger makadam och infiltrationsrör. På bottnen av gropen uppstår på naturlig väg
mikroorganismer. När avloppsvattnet filtreras genom det här biolagret, renas det.

Markbädd
Markbädden byggs genom att man gräver diken eller bäddar vilka fylls med lager av
sand, grus och makadam. I markbädden bygger man två lager rör, spridningsrör och
uppsamlingsrör. Markbädden isoleras från den underliggande marken med vattentätt
material. Avloppsvattnet rengörs när det filtreras genom lagren av markbäddssand.
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I sanden uppstår mikroorganismer på samma sätt som i infiltrationsanläggningen. Det
renade vattnet samlas upp i uppsamlingsrören och leds ut i terrängen eller i ett öppet
dike. För att effektivera fosforreningen kan man till markbädden ansluta t.ex. ett filtreringsskikt som binder fosfor.

Minireningsverk
Minireningsverk är fabrikstillverkade anläggningar. Ett dylikt omfattar en försedimenteringsdel, den egentliga reningsdelen och eventuellt ett separat fosforavskiljningssystem. Rengöringen fungerar i allmänhet så, att organiskt material och kväve avlägsnas
under en biologisk process och fosforn avlägsnas med hjälp av utfällningskemikalier.
Detta kallas biologisk-kemisk rening. Huvudtyperna av minireningsverk är biologiska
filter, biorotorer och reningsverk med aktivslam. Minireningsverken är inte lämpliga
för byggnader som används endast en del av året.

Brandsäkerhet
Bränder skulle för det mesta kunna förebyggas eftersom det i allmänhet är människan
eget agerande som bidrar till att en eldsvåda uppstår. Ett hem kan bäst skyddas genom
att handskas på ett brandsäkert sätt med elapparater, eldstäder och ljus. Den vanligaste
orsaken till dödsfall vid bränder är rökning inomhus. Då är det i allmänhet fråga om
rökning i sängen eller soffan. Tändstickor och övriga elduppgörningsmedel är för sin
del farliga i händerna på barn.

KWH Pipe Suomi

Brandvarnare
Även röken från en liten brandunge fyller en bostad på några minuter. När det finns en
brandvarnare i lägenheten larmar den högljutt vid rökutveckling. I varje hem i Finland
bör det idag finnas brandvarnare. Brandvarnaren blev en lagstadgad säkerhetsanordning för hem i början av september år 2000 och sedan februari år 2009 bör brandvarnarna i nya byggnader vara kopplade till elnätverket. I bostaden bör det finnas minst
en brandvarnare för varje påbörjad 60 m².
I en brandvarnare är en rökdetektor, larmanordning och testanordning sammankopplade. I en brandvarnargrupp är två eller flera brandvarnare sammankopplade så, att
utlösning hos en brandvarnare utlöser larmet även vid de övriga.
Brandvarnarna i ett brandvarnarsystem är via ett kabelnätverk kopplade till en centralenhet. Centralenheten ombesörjer förutom larmet även strömtillförseln till detektorerna. Dess funktion bör dock säkerställas genom batterier eller ackumulator. Ett brandvarnarsystem har ingen automatisk larmförflyttning till t.ex. räddningsverket.

Försläckning
En eldsvåda är lättast att släcka i sitt begynnelseskede. Därför bör det hemma finnas
tillräckligt med försläckningsutrustning. Dessa bör även kunna användas, ty endast
genom snabba och rätta åtgärder kan en eldsvåda strypas i sin början eller åtminstone effektivt begränsas. Försläckningsutrustning är bl.a. släckningstäcken, vatten och
handsläckare.

Sprinklersystem
Sprinkleranordningarna är automatiska släckningssystem, som har till uppgift att
släcka en brand med vatten i begynnelseskedet eller hålla branden i styr så länge, att
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den kan släckas slutligt med andra metoder. Ett larm som går när sprinklern utlöses kan styras till en regionalarmcentral eller rentav till den egna mobiltelefonen. Ett
sprinklersystem består av en vattenkälla, installationsventil inklusive tillbehör, rörnät
och sprinklermunstycken.
Vid en brand utlöses sprinklermunstyckena ett och ett till följd av de heta brandgaserna
och sprutar vatten för att släcka elden. Utlösningstemperaturen för bostadssprinklers
varierar mellan 57 °C och 93 °C. I en bastu används sprinklers med en utlösningstemperatur på 141 °C – 182 °C.
Den sprinkler som finns närmast branden sprider efter utlösningen vatten omkring sig
och väter ytorna så, att eldens spridning förhindras. När brandspridningen förhindras,
avstannar temperaturökningen i rummet och börjar småningom avta, när det brännbara materialet blir vått och tryter.

Adrian Sampson

För små-, rad- och högst åtta våningars höghus har utvecklats enkom för dem lämpliga sprinklersystem. Ett dylikt släckningssystem ansluts till husets tappvattensystem
varvid vattnet alltid, när man t.ex. spolar WC:n, rusar genom hela släckningssystemet
och säkerställer att flödet är i skick. Släckningssystemet utlöses inte i misstag på grund
av t.ex. skakningar, matos, rök eller tobaksrök.
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Byggnadsautomation

G

enom ett byggnadsautomationssystem kan man mäta, styra, regler och övervaka hela
fastighetens tekniska anordningar; belysning, uppvärmning, ventilation och kylning.
Det är även möjligt att integrera t.ex. inbrotts- och brandlarm i byggnadsautomationssystemet.
Genom riktiga styr- och reglermetoder kan man optimera den energi som byggnaderna förbrukar och därför är byggnadsautomationens andel som delfaktor i ett gott inomhusklimat eller
förverkligare av energisparåtgärder betydande. I takt med energieffektivitetsbestämmelserna som
kontinuerligt förnyas blir byggnadsautomationens roll allt viktigare.

Systemets delar
Ett byggnadautomationssystem består av en eller flera undercentraler. Flera undercentraler kopplas till varandra genom en filkabel. En undercentrals huvudkomponent är regulatorn till vilken
olika planerade funktioner kopplas. Givare, t.ex. temperaturgivare, ställdon, t.ex. ventilmotorer samt olika andra komponenter som inkopplas, såsom belysningens styrpunkter kopplas till
undercentralens I/O moduler. Man kan följa med och ändra undercentralens funktioner från en
separat handdator (fickdator) eller en separat övervakningsstation.
Övervakningsstationen består av en dator och ett byggnadsautomationsprogram med grafikscheman. Grafikschemat presenterar grafiskt olika funktioner, t.ex. mätningsuppgifterna från ventilationsaggregatens givare och ställningen för ventilmotorerna.

Hemkontrollsystem / hemstyrsystem
Hemkontrollsystemen är s.k. lättare och förmånligare byggautomationssystem och produkterna som
ansluts till dem väljs på basen av vilka delområden man vill kontrollera.

Styrning

TCP/IP

Integrering

DALI

Integrering

TCP/IP
Gas
Tryckluft

Belysning

Reglering per
rum

Fastighetsautomation

Systemets basschema. [CentraLine]
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För uppvärmningen används i allmänhet enhetsstyrning med färdigt inprogrammerade funktioner, t.ex. fjärrvärme, jordvärme, oljeeldning. Lämplig enhetsstyrning väljs enligt behov.
För belysningen i hemmet finns belysningsstyrsystem, t.ex. KNX-belysningsystemet. Till belysningsstyrsystemet kan även anslutas eluppvärmningstermostat och övriga komponenter.

Distanskontroll
Beroende på system kan man från distans kontrollera vissa eller alla byggnadens funktioner som
är anslutna till byggnadsautomations- eller hemkontrollsystemet. De vanligaste formerna för distanskontroll är styrning via internet eller styrning och mottagning av larm via GSM-telefon.

El

E

l produceras i olika typer av kraftverk på olika sätt. Från kraftverken distribueras strömmen till konsumenterna längs elnätverk. Elanvändningen hör till varje finländares dagliga
liv. Tillräckligt många rätt placerade vägguttag i hemmet samt en effektiv och reglerbar
inom- och utomhusbelysning med moderna styranordningar förbättrar boendetrivseln. Det är
alltid skäl att spara på elen, såsom på all övrig energi när det är vettigt.

Hemmets elnät
En byggnads elnätverk består av en elcentral, kablar, kopplingar, vägguttag och elapparater.
Hjärtat i elnätet utgörs av elcentralen, vars uppgift är fördela elen inomhus och skydda byggnaden och dess invånare från brand- och elstötar.
Hemmets elnätverk är via elcentralen anslutet till distributionsföretagets nätverk. I stora bostadsbyggnader kommer elen via huvudcentralen till varje lägenhets gruppcentral. I småhus utgör
gruppcentralen en del av huvudcentralen. I huvudcentralen finns huvudsäkringarna, huvudströmavbrytaren, gruppsäkringarna och elförbrukningsmätaren. I gruppcentralen finns gruppsäkringarna, gruppcentralens avbrytare och eventuellt jordfelsbrytare och andra skydds-/styranordningar. Med huvudcentralens huvudströmbrytare kan elen kopplas bort från hela byggnaden
och med gruppcentralens avbrytare från en del av byggnaden. Huvudcentralens strömbrytare
kopplar dock inte bort spänningen från huvudsäkringarna.
Elanordningarna kan vara av en- eller trefastyp. För trefas elanordningar (t.ex. elbastuugn, spis,
kraftströmsuttag) bör i gruppcentralen finnas tre sökringar samt eventuella styrsäkringar.

Säkringar och automatsäkringar
Säkringar (proppar)
En bostadslägenhets säkringar finns i en gruppcentral. En säkring är en säkerhetsanordning som finns i strömkretsen och skyddar elanvändaren och byggnaden vid kortslutningar eller överbelastningar om det t.ex. uppstår ett för användaren farligt fel i
elanordningen. En säkring skyddar även elledningen från överhettning i samband med
överbelastning och förhindrar sålunda en eventuell brand. Säkringen utlöses och bryter strömmen när:
•
•

det uppstår fel i elanordningen eller elledningarna
elledningen har överbelastats. Då är alltför många elanordningar samtidigt i användning eller så har en enskild apparat för stor effekt. Även förändringar i distributionsnätets spänningsnivå kan leda till en tillfällig överbelastning.

De vanligaste säkringarna
i hemhushåll:
Säkringens
Tillåten
nominalström belastning
(A)
(W)

Färg
kod

6

1400

grön

10

2300

röd

16

3700

grå

20

4600

blå
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En lägenhets säkringar är endera keramiska säkringar eller automatsäkringar. Vardera
har samma uppgift, med den skillnaden att en automatsäkring inte behöver bytas när
den har löst ut utan den kan åter ställas i skick med en vippknapp.
Om man till en bostad planerar anskaffning av elanordningar med stor effekt (t.ex.
tvättmaskin, frys ugn) lönar det sig att på förhand utreda vägguttagens maximala elbelastningar.

Jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare är en känslig tilläggsskyddsanordning, som används för att komplettera det skydd en säkring ger. Den används på platser, där elanvändningen är farligare
än normalt, t.ex. i badrum eller som skydd för elanordningar som används utomhus.
En jordfelsbrytare installeras i samband med en elcentral eller ett vägguttag. En jordfelsbrytare återställs i skick om den har löst ut. Den anordning som förorsakade utlösningen bör repareras.

Jordfelsbrytare.

Den i slutet av år 2007 reviderade elinstallationsstandarden förutsätter jordfelsbrytare i större utsträckning än tidigare. Skyddskravet utvidgades till att omfatta nästan
alla vägguttag oberoende av rum samt alla installationer i badrum och bastu (med
undantag för bastuugnen). Vägguttagets skydd kan utelämnas endast om det gäller
ett vägguttag som är avsett för ström till en specifik anordning till vilken i praktiken
inte ansluts elapparat som hålls i handen, t.ex. ett vägguttag i en grupp köksskåp som
är avsett för kyl/frysskåp. Undantaget gäller inte vägguttag i badrum och uterum.

Hemmets elanordningar
Elanordningar indelas i fyra grupper på basen av hur användaren är skyddad för fara
som uppstår om det uppstår fel i anordningen. Dessa är:
•
•
•
•

elanordningar med vanlig stickkontakt(klass 0)
elanordningar med jordad stickkontakt (klass I)
skyddsisolerade elanordningar (klass II)
med skyddsspänning försedda elanordningar t.ex. barnleksaker (klass III)

Elanordningar som säljs är numera skyddsisolerade och skyddsjordade.

IP-klassificering
För elanordningar som installeras i kök, badrum och utomhus bör även beaktas produktens vattenbeständighet, som bedöms genom en internationellinkapslingsklassificering, en s.k. IP-kod (IP = International Protection). IP-klassificeringen beaktar
förutom vattenbeständigheten även skydd mot främmande föremål och damm.
Anordningen kan t.ex. ha koden IP 21. Kodens första siffra visar hur produkten är
skyddad mot främmande föremål och damm. Kodens andra siffra, hus anordningen
är skyddad mot vatten. Efter siffrorna kan koden omfatta en eller två bokstäver, vilka
i allmänhet saknar betydelse för en vanlig elförbrukare. Allmänt taget kan man säga,
att ju högre siffra, desto bättre är anordningen till den delen skyddad.

Vägguttag
I hemhushåll finns vanliga och skyddsjordade vägguttag. Rummets vägguttag visar
hurudana elanordningar där kan användas. En elanordning kan anslutas till ett sådant
vägguttag som anordningens stickkontakt passar till utan att ändra dess konstruktion.
Vanliga ojordade vägguttag har inte efter år 1997 installerats i nybyggen. De nya vägguttagen är i allmänhet säkerhetsuttag, dvs. av s.k. barnskyddad konstruktion. Barnen
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kan inte lätt sticka in pinnar eller motsvarande föremål i hålen på en dylik väggkontakt.

Belysning
Ett rums belysningsuttag visar hurudan armatur där kan användas. En lampa med
stickkontakt kan anslutas endast till ett sådant uttag som anordningens stickkontakt
passar till utan att ändra dess konstruktion. I gamla bostäder har lamporna traditionellt
anslutits till en s.k. sockerbit. Den kan utbytas till ett belysningsuttag. Huvudprincipen
vid elinstallationer är, att en vanlig elförbrukare inte får göra fasta elinstallationer.
I belysningen kan man spara energi utom genom val av lampa även genom reglering
av standardbelysningen och närvarostyrning. Vid regleringen av standardbelysningen mäter en givare belysningsnivån och reglerar lampans ljusmängd. På det här sättet kan man utnyttja gratis naturljus utan att ge avkall på belysningsnivån och ändå
spara energi.
Utomhusbelysningen kan styras med hjälp av en rörelse- och skymningssensor samt
timer.

Felströmsvägguttag:
kapslingsklass IP44
för våtutrymmen och
utomhusbruk.

Lampor
Försäljningen av glödlampor upphör på EU:s krav stegvis fram till år 2013. Ersättande
lampor är bl.a. energisparlampor eller halogenlampor. Halogenlampornas teknik,
utseende och egenskaper är rätt likartade som glödlampornas, men energibesparingen är tack vare halogentekniken omkring 30 % och livslängden den dubbla. Dessa
lampor finns att köpa fram till hösten 2016. På marknadens finns även nyare halogenlampor av energieffektivitetsklass B, vilka sparar 50 % energi jämfört med glödlampor. Enligt dagens uppgifter kommer dessa lampor att tillåtas även efter år 2016
och deras urval väntas öka kraftigt i en nära framtid.
Energisparlampornas livstid är i allmänhet 8-faldig och energibesparingen 75 % jämfört med glödlampor. En normal energisparlampa kan inte regleras, men det finnas
specialmodeller vilkas dimning sker med samma styranordningar som glödlampornas. De traditionella glödlampornas ljuseffekt meddelas i watt, nya energisparlampor
kan inte jämföras med glödlamporna på basen av wattmängden. Ljusmängdens, dvs.
ljusströmmens enhet kallas lumen (lm). För att en energilampas ljusmängd skall vara
t.ex. densamma som för en 60 watts glödlampa, bör energilampans lumenvärde vara
ca 700 lumen.

Jordat vägguttag
för belysning.

LED-lamporna (LED = light-emitting diode) har den senaste tiden utvecklats kraftigt
och blivit allmännare. LED-lampor är energieffektiva och långlivade. Även LED-lampornas ljusmängd framgår ur lumen-värdet.
Lysrör som har en elektronisk tillsatsdel behöver inte längre en separat tändare. I
traditionella lysrör finns en separat, utbytbar tändare. Det lönar sig att byta tändare samtidigt som man byter lysrör. Om lysröret inte lyser utan endast glöder rött
i ändorna, kan enbart byte av tändare vara tillräckligt.
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Hushållsanordningarnas energimärkning
Energimärkningen av hushållsanordningar ger tillförlitlig information om hemhushållsmaskinernas energiförbrukning. Genom den kan man lätt och snabbt jämföra
olika modeller sinsemellan. Energimärkningen, som bygger på ett EU-direktiv är
obligatorisk för kallförvaringsanordningar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare,
elugnar och hemhushållslampor.

Anordningens
energieffektivitetsklass visas
med bokstäver från A till G.
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Datanät

Ivan Prole

I så gott som alla bostäder i Finland finns förutom elledningar två andra nät: antennät
och telefonnät. Med datanät i bostadsutrymmen avses antenn- och telefonnät samt
nät för datakommunikation. Det finns såväl tråd- som trådlösa datanät och informationen som överförs kan löpa i dessa samtidigt eller alternativt.

Telefonnät
Det traditionella telefonnätet är från början avsett att förmedla endast samtal. I gamla
hög- och radhus har telefonledningsnäten inte planerats för dagens digitala informationsmängd. I dessa fastigheter ändras telefonledningsnätet i allmänhet i samband med
grundförbättring av datanätet till allmänt kabelnät, eller ljusfibernät, som i betydande
grad höjer nätets förmedlingskapacitet.
Telefonledningsnätets skick och den förmedlingshastighet som kan uppnås med det
kan mätas och sålunda kan man bestämma en konditionsklass för det. Konditionsk
lassificeringen fungerar som ett gott verktyg för t.ex. ett husbolag, när man beslutar
om saneringsåtgärder.
Trots att allt större del av telefonsamtalen förmedlas till mobiltelefoner, går informationen i praktiken trådlöst endast mellan terminalen och närmast belägna stödstation.

Antennät
Bostädernas antennät förmedlar televisions- och radioprogrammens signaler.
Traditionellt har antennätet mottagit programmen genom en antenn på taket och
förmedlat dem till bostäderna. Dessa bostadshusantennät kunde förmedla en signal
vars frekvens är 450 MHz eller mindre. Numera har majoriteten av hög- och radhusen i större bostadscentra kabel tv, varvid sändningarna kommer längs kabel till husets
huvudcentral och därifrån till bostadens antennät. Det allmänt använda frekvensområdet är 47 MHz – 860 MHz. Detta nät kan även användas som bredband, dvs. för
dataöverföring.
De tjänster som är tillgängliga med ett småhus antennsystem kan mottas med antenn,
via kabel eller för satellit-TV avsedda parabolantenner. Överföringen av satellit-TV
kanalernas signaler sker inom frekvensområdet 1750 MHz – 2050 MHz. Satellit
antennens storlek avgörs på basen av från vilken satellit mottagningen sker. Storleken
påverkas dessutom av byggnadens geografiska läge.

Säkerhetssystem

Retha Scholtz
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Alejandro Rosasorta

Ett modernt datanät används ofta även som dataöverföringsfil för dörrtelefon, trygghetstelefon, brandlarms- eller brottsanmälningssystem och kanske även för kamerasystemet som övervakar husets parkeringsområde.
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Energieffektivitet
Begrepp
Energieffektivitet betyder energiförbrukningens verkningsgrad. I en energieffektiv
byggnad tillgodoses behoven med en mindre energimängd än normalt eller samtidigt kvalitativare med samma energimängd. Energieffektivitet är alltså även annat än
energibesparing.
Ekoeffektivitet betyder att man producerar mera av mindre och samtidigt sparar
miljön. Målsättningen är att använda så lite material, råvaror och energi som möjligt.
Samtidigt strävar man till att minska produktens eller tjänstens skadliga inverkan på
miljön under hela dess livscykel.

Motiva Oy

Lågenergihus är en byggnad vars behov av uppvärmningsenergi är mindre än för en
enligt bestämmelserna uppförd byggnad. Beroende på det geografiska läget är effektbehovet för ett lågenergihus 30 – 50 kWh/(m²a).

Passivhus är en byggnad vars behov av uppvärmningsenergi är ännu mindre än för
ett lågenergihus. I kriterierna för passivhus ingår dessutom maximivärden för totalprimärenergiförbrukningen och läckluftstalet. I ett passivhus uppnås det låga energibehovet i huvudsak genom den yttre mantelns egenskaper samt en effektiv värmeåtervinning. Beroende på det geografiska läget är effektbehovet för ett lågenergihus
20 – 30 kWh/(m²a).
Nollenergihus är en byggnad som – något förenklat sagt – per år producerar lika
mycket energi som det förbrukar. Definitionen på ett nollenergihus är tillsvidare inte
helt vedertagen, dess definition varierar något beroende på källan.
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Primärenergi betyder energikällor som används av människan uppmätta i den form
som de har innan de omvandlas till användbar energi, dvs. innan den s.k. energiproduktionen.
Köpenergi är, som namnet säger, den mängd energi som köps för uppvärmning, kylning, fastighetsel och varmt tappvatten. Beroende på hur värmen alstras är denna i
allmänhet större än den uppvärmningsenergi som behövs, eftersom det sker svinn i
värmedistributionen. Å andra sidan kan den energi som köps vara mindre än den
som behövs, t.ex. om fastigheten använder värmepump eller energiproduktion från
sol eller vind.

Energikällor: Olja, kol, och naturgas är alla fossila och icke förnybara energikällor.
Icke förnybara betyder att dessa råvaror förr eller senare tar slut i jordmånen. Beroende
på källa klassas torv som icke förnybar eller långsamt förnybar energikälla. Kärnkraft
bygger likaså på en icke förnybar naturresurs, uran. I motsats till fossila bränslen, förorsakar kärnkraften inga koldioxidutsläpp vid elproduktionen. Även kärnkraften belastar dock miljön i form av gruvdrift, anrikning och radioaktivt avfall. Förnybara energikällor är bl.a. vattenkraft, vindenergi, solenergi och bioenergi (från trä, flis, halm,
spillning, bioolja osv.). Med energiform avses från energikällan till användbar energi
omvandlad energi, t.ex. el eller fjärrvärme.
Läcklufttalet visar hur mycket byggnadsmanteln läcker, dvs. hur tät en byggnad är. En
byggnads täthet kan mätas. I allmänhet görs en läckluftsmätning så, att man åstadkommer ett undertryck i byggnaden med ett i dörröppningen tätt monterat frånluftsaggregat. Samtidigt mäts den luftström som behövs för att uppnå ett visst undertryck.
Värmeåtervinning (VÅV) betyder i allmänhet att den utomhusluft som leds in i en
byggnad förvärms med hjälp av frånluft. I allmänhet finns värmeåtervinningen i ventilationsaggregatet, som sköter såväl utblåsningen av frånluft som inblåsningen av friskluft. Förutom värmeåtervinning får man även en kontrollerad in- och utblåsning av
luften samt en filtrering av tilluften.
Värmeåtervinningens årsverkningsgrad visar hur många procent av en byggnads ventilationsuppvärmningsbehov som täcks genom värmeåtervinning.
Årsverkningsgraden påverkas utöver VÅV-aggregatets temperaturförhållande även av bl.a. byggnadens geografiska läge och aggregatets frostskydd.
Med VÅV-aggregatets temperaturförhållande avses för aggregatet uppmätt
temperatur vid enligt standarden utförd test, där till- och frånluftströmsmassorna är lika stora.
En värmepump är allmänt taget en transportanordning, med vilken man med hjälp
av el kan flytta värmeenergi utifrån in i huset. Värmepumpar finns för olika ändamål.
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De vanligaste är luftvärmepumpar och jordvärmepumpar. Med en luftvärmepump kan
man värma på vintern och kyla på sommaren.
U-värdet dvs. konstruktionens värmegenomgångskoefficient visar konstruktionens,
t.ex. ytterväggens isolationsförmåga. Ju mindre en konstruktions U-värde är, desto
bättre är dess isolationsförmåga. U-värdet beror på bl.a. isoleringsskiktens tjocklek och
materialets isolationsförmåga.
Termer som förekommer i de förnyade byggbestämmelserna om energieffektivitet,
vilka träder i kraft 1.7.2012:
Med Energiformernas koefficienter avses för varje energiform eller energiproduktionsform, t.ex. el eller fjärrvärme, i byggbestämmelserna fastställda riksomfattande
koefficienter, med vilka de olika energiformerna multipliceras för att beräkna byggnadens energital, dvs. E-talet.
Energital dvs. E-tal anger den i byggbestämmelserna för varje byggnadstyp fastställda
största tillåtna energiförbrukningen. Den uttrycks med koefficienter för energiformerna som vägd årlig beräknad förbrukning av köpt energi för byggnadens yta.

Energicertifikat
I början av år 2008 trädde lagen om energicertifikat i kraft. För nya byggnader (även
småhus) är energicertifikatet obligatoriskt vid ansökan om byggnadslov. Sedan början
av år 2009 har certifikatet krävts även för befintliga fastigheter när fastigheten eller
dess utrymmen säljs eller hyrs ut.
Certifikatet är frivilligt för egnahemshus och bostadsbyggnader med högst sex bostäder eller grupper av bostadsbyggnader som färdigställts innan lagen trädde i kraft
(1.1.2008). Certifikat krävs inte heller för t.ex. industribyggnader eller fritidsbostäder,
vilka används högst fyra månader av året.
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Genom energicertifikatet kan konsumenterna jämföra byggnadernas energieffektivitet. Där uppges den energimängd som behövs för byggnadens avsedda användning.
För att kunna beräkna och jämföra energieffektiviteten med övriga motsvarande byggnader, bestäms en energiklass på skalan A–G för fastigheten. En A-klass fastighet förbrukar minst energi och en G-klass mest.
En byggnads energieffektivitetstal (ET-tal, kWh/brm²/år) visar den årliga energimängden för uppvärmning, fastighetsel och kylning per bostadsyta som byggnaden
behöver. Uppvärmningsenergibehovstalen för lågenergi- och passivhus innehåller inte, i
motsats till ET-talet, energibehovet för fastighetsel eller varmt tappvatten.
Det finns alternativ för givande och uppgörande av energicertifikat för existerande
byggnader:
•
•

•

energicertifikatet ges som separat intyg och bör innehålla rekommendationer
för förbättring av byggnadens energieffektivitet. Endast detta förfarande följer i
sin helhet EU:s Energieffektivitetsdirektiv för byggnader.
energicertifikatet bygger på en energisyneförrättning och det utfärdas av den
som har förrättat energisynen. Uppgörandet av ett energicertifikat är inte en
del av energisyneförrättningen. Ett energicertifikat kan bygga på en högst 5 år
gammal energisyneförrättning.
energicertifikatet ingår i disponentintyget – certifikatet undertecknas av
fastighetsbolagets disponent eller styrelseordförande.

ENERGICERTIFIKAT

Byggnad

Förnyandet
av lagstiftningen angående energicertifikatet
Typ av byggnad:
Byggnadsår: har inletts hösten 2011.
Adress:
Målsättningen
är att de nya stadgarna skall varaByggnadsbeteckning:
klara under år 2012.
Bostädernas antal:
Energicertifikatet grundar sig på den kalkylerade energiförbrukningen och har utfärdats
i samband med bygglovsförfarandet
i samband med en separat inspektion

ENERGICERTIFIKAT

EP-värde

Låg förbrukning

EP-klass

- 150
Byggnad
Typ av byggnad:
Adress:

Byggnadsår:
Byggnadsbeteckning:

151 - 170

Bostädernas antal:
Energicertifikatet grundar sig på den kalkylerade energiförbrukningen och har utfärdats
i samband med bygglovsförfarandet

171 - 190

i samband med en separat inspektion

BD

191 - 230
EP-värde

Låg förbrukning

EP-klass

- 150

231 - 270

151 - 170
171 - 190

BD

191 - 230
231 - 270

271 - 320
321 -

271 - 320
321 -

Hög förbrukning

Hög förbrukning

Byggnadens energiprestandavärde (EP-värde, kWh/brm²/år):
Skala för klassificering av energiprestanda: Små bostadshus
Klassificeringen av energiprestanda grundar sig på byggnadens kalkylerade energiförbrukning.
Den faktiska energiförbrukningen är beroende av byggnadens läge, antal boende och konsumtionsvanor.

Byggnadens energiprestandavärde (EP-värde, kWh/brm²/år):
Skala för klassificering av energiprestanda: Små bostadshus

Certifikatutfärdare:

Certifikatbeställare:

Underskrift:
Datum för utfärdande:

Sista giltighetsdag:

Klassificeringen av energiprestanda grundar sig på byggnadens kalkylerade energiförbrukning.
Den faktiska energiförbrukningen är beroende av byggnadens läge, antal boende och konsumtionsvanor.

Bilden visar ett energicertifikat för småhus.

Certifikatutfärdare:
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Certifikatbeställare:

Underskrift:

Datum för utfärdande:

Sista giltighetsdag:
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Service och
underhåll
Fastighetens reparations- och
grundförbättringsbehov

B

yggnader ställs inför olika reparations- och grundförbättringsbehov för att
byggnadsdelar och -system föråldras och på grund av eventuella fel och brister
som uppkommit i byggnadsskedet. Reparationer kan göras endera planerat i
förebyggande syfte eller när felet uppstår. Gällande lag om bostadsaktiebolag förpliktar bostadsaktiebolagets styrelse att årligen ge en skriftlig utredning över underhållsbehovet under de fem följande åren.

Långtidsplan för underhåll PTS
Man borde i god tid, såväl tekniskt som ekonomiskt, bereda sig på och förbereda sig för
reparationer som ofrånkomligt förr eller senare dyker upp i en fastighet. Bäst sker det
här genom en konditionsgranskning och därtill ansluten teknisk långsiktig underhållsplan (PTS) Genom konditionsgranskningen och PTS får husbolagets beslutsfattare en
helhetsbild av husets skick, kommande reparationsbehov, tidtabeller och kostnader.

Konditionsgranskning
Genom en konditionsgranskning utreds fastighetens nuläge beträffande utrymmen,
byggnadsdelar, installationstekniska system och utomhusområden genom sinnesintryck och samtidigt får man en grov uppskattning om reparationsbehoven. Vid konditionsgranskningen granskar man även inomhusförhållandena och energihushållningen
och kommer med ändringsförslag. Konditionsgranskningen ger en bild av fastigheten
och i den för man fram olika åtgärders viktighetsordning.
Vid konditionsgranskningen granskar man separat byggnads-, VVS- och eltekniska
byggnadsdelar, i vilket skick anordningar och installationer är och reparationsbehovet
för de tio följande åren. Konditionsgranskningen är en god grund när man gör upp
långtidsunderhållsplanen.

Konditionsbesiktning
Vid konditionsbesiktningen preciserar man mera detaljerat konditionsgranskningens
reparationsåtgärder för specifika delar av byggnaden eller för fastighetens anordningar.
Man använder sig efter behov av test, provtagning och mätningar.

Konditionsbesiktning i samband med bostadsaffär
Målsättningen för den konditionsbesiktning som görs genom sinnesintryck, utan att
söndra konstruktioner i samband med bostadsaffärer är att få fram neutral information åt parterna i affären om byggnadens byggtekniska skick, reparationsbehov, skadeoch säkerhetsrisker samt hälsorisker och förslag till åtgärder. Konditionsbesiktningen
görs i allmänhet endast av en byggnadsteknisk expert. Installationstekniken bedöms
till sina synliga delar på basen av ålder och av användaren erhållen information. Vid
konditionsbesiktningen kontrolleras alla konstruktioner, utrymmen och byggnadsdelar i den omfattning direktivet förutsätter. För en konditionsbesiktare finns en för
examen förberedande skolning och ett riksomfattande examensprov. Den som klarat
examensprovet får kalla sig konditionsbesiktare vid bostadsaffärer AKK (asuntokau-

25

pan kuntotarkastaja AKK). Några ”officiella” krav finns varken i lagen, bestämmelserna eller någon annanstans.

Fuktkartläggning och fuktmätning
Med fuktkartläggning avses i allmänhet undersökning av någon enskild skada eller
eventuell skada och dess omfattning. Kartläggningen sker i allmänhet utvändigt,
genom sinnesintryck och utan att söndra konstruktioner, varför man inte nödvändigtvis upptäcker skador inne i konstruktionerna.

Fastighetens underhållsbok
I underhållsboken samlas med tanke på fastighetens service och underhåll väsentlig
information, målsättningar och anvisningar. I underhållsboken presenteras dessutom
livscykelmålsättningarna för konstruktionerna, systemen och anordningarna samt kontroll- och underhållsprogrammen. I stora husbolag lönar det sig att låta disponenten
eller motsvarande person sköta underhållsboken. Underhållsboken för ett småhus kan
däremot skötas med sunt bondförstånd och hjälp av färdiga modeller.

Brukstider och underhållsperioder i medeltal
Brukstiderna i medeltal för tekniska system och anordningarnas livscykel hjälper
vid planeringen av kommande reparationer. Utöver brukstiden har systemen givna
kontrollintervaller och underhållsperioder. Om något system är äldre än den givna
medelbrukstiden kan ett förnyande av systemet mycket snart vara aktuellt.

Exempel på brukstiden för typiska tekniska system:
Anordning eller system
Teknisk brukstid
Kopparrör
Avloppsrör
Oljepannor, stålplåt
Värmeväxlare
Fläktar (toppventilatorer)
Eldrivna varmvattenberedare

40 – 50 år
25 år (betong), 50 år (gjutjärn), 40 år (plast)
20 år
20 år
20 – 25 år
15 – 20 år

Underhållsåtgärder och
kontroller som sker regelbundet
En byggnads installationsteknik kräver regelbundna underhållsåtgärder och kontroller. Beroende på boendeformhör dessa uppgifter till invånaren eller husbolaget. Några
exempel på åtgärder och kontroller:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rengöring av och filterbyte i ventilationsaggregat
Tvätt av spisfläktens fettfilter
Kontroll av trycket i vattennätverket
Kontroll av expansionskärlets förtryck
Kontroll av renheten hos VENT-kanalerna och ventilerna, rengöring vid behov
Jordfelsbrytarens funktion bör regelbundet testas enligt givna anvisningar. Efter
test återställs jordfelsbrytaren i funktionsläge.
Test av brandvarnare
Rengöring av golvbrunn inklusive lock
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