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Branschstandard Teknisk Isolering, BTI

• Gäller både för rör, ventilationskanaler och 
utrustning.

• Man ska kunna tillgodogöra sig olika 
materialval och lösningar.

• Gäller både för kalla och varma medier.

• Gäller i inomhus- och utomhusmiljö.

• OBS: Standarden behandlar inte eventuella 
brandkrav.



Inledningen i BTI standarden säger…

▪ Standarden innehåller riktlinjer som syftar till att uppnå god design och utförande 
vid isolering av tekniska installationer samt begränsa energiförluster  ……

▪ Standarden förutsätter att användaren har teknisk insikt och kunskap i området ….

▪ Standarden innehåller de tekniska kraven som ska uppfyllas vid utformning och 
genomförande av teknisk isolering .…….

▪ Projektören är ansvarig för att standarden följs och att dokumentationen är 
tillgänglig …….

▪ För att säkerställa fullgott resultat och funktion av den tekniska isoleringen bör 
isoleringsentreprenören upphandlas innan startmötet för det aktuella projektet 
avhandlats. 





Vad bestämmer ett objekts värmeförlust och 
yttemperatur?

▪Temperatur på media och omgivning 

▪Storlek på cirkulära eller plana ytor

▪Val och tjocklek av isoleringsmaterial

▪Val av ytskikt

▪Värmebryggor

Alla dessa kan variera !



Värmemotstånd, R

▪ R = 
d

λ

▪ R = Värmemotstånd, m2 K/W

▪ d = Isolertjocklek, m

▪ λ = Värmekonduktivitet, W/m K

Rtot = Rsi + R + Rse

Värmeövergångsmotstånd (Rsi + Rse)

Värmemotstånd
Anger det motstånd en produkt 
med en viss tjocklek gör mot 
att släppa igenom värme.



Värmegenomgångskoefficient, U-värde

▪ U = 
1

Rtot

W/m²°C

▪ Ul = 
1

Rtot

W/m°C

U-värde är ett mått på en byggnadsdels 
värmeisolerande egenskaper med alla dess 
ingående komponenter. Det anger hur 
mycket värme som passerar genom en 
kvadratmeter (meter) av byggnadsdelen vid 
en viss temperatur.
- Ju lägre U-värde desto bättre isolerande 
förmåga

Boverkets Byggregler ställer krav på U-värden

Renovering av byggnader



Inovationsdrivande produkter

Isoleringsklass R6
Tjocklek 29 mm = 30 mm

Isoleringsklass R6
Tjocklek 59 mm = 60 mm

λ-värde 0.037 W/mK
vid 50 °C

λ-värde 0.025 W/mK
vid 50 °C

Isoleringsklass R6
Tjocklek 84 mm = 90 mm

λ-värde 0.044 W/mK
vid 50 °C

Isoleringsklass R6
Tjocklek 20 mm = 20 mm

λ-värde 0.018 W/mK
vid 50 °C



Distansskålar

Oisolerade rörupphängningar ökar 
värmeförlusten 15% inomhus och 
25% utomhus enligt schablon i SS-
EN ISO 12241:2008



BTI, isoleringsklasser för rör och ventilation

Ventilation

• Klasserna anger BTI:s krav på värmegenomgångskoefficent, Ul och U

Rör



Beräknade U-värdes krav för rör



Jämförelse mellan ventilationskanal och andra byggnadsdelar

Kanaldim.

mm

Isolertjocklek

mm
Isoleringsklass

Värmeförlust

W/m

Värmeförlust

W/m2

U-värde

W/m2C

400x600
100 V3 18 9 0.32

170 V5 13 6.5 0.19

• Temperatur i kanal:        20°C
• Omgivande temperatur:    0°C
• Nätmatta 

Renovering av byggnader



Generiska produkter i BTI

▪ Märkeslös produkt, som 
”kaffet Kaffe” , produkt –
utan särskilda 
kännetecken, med samma 
egenskaper som andra av 
samma slag

▪ De generiska produkterna i 
BTI  har ”snittvärden” av de 
vanligaste förekommande 
produkterna på den 
svenska marknaden.



Rekommendationer på isoleringsklasser för rör



Värmesystem (VS)

Kopplings- och fördelningsledningar med utekompensering, max 35°C
Rekommendation inomhus: R4



Värmesystem (VS)

Kopplings- och fördelningsledningar med utekompensering, max 55°C
Rekommendation inomhus: R5



Beräkningsprogram finns för standarden 



Platsbehov för rör och ventilationskanaler



Branschstandarden refereras till …..



Förslag på rambeskrivning

Finns att ladda ner på:

tekniskisolering.se



BIP koder

Bipkoder.se

BIP, Building Information Properties, är ett system för egenskaper och 

beteckningar för objekt i byggnader. Med hjälp av BIP kan byggare, 

installatörer, arkitekter, andra projektörer och fastighetsägare använda 

samma beteckningar och egenskaper. Kommunikationen i projekten 

underlättas betydligt.

Systemet är anpassat bla. till Revit, Archicad



BIP koder - exempel 

Exempel från ett projekt
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