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Analys av ofrivillig ventilation i småhus 
Den ofrivilliga ventUatiQnen bidrar vintertid till ett småhus värl1J~förluster. Då den är be
roende av Etn mängd faktorer SO~ är svåra att bestämma I förväg saknar man preciserade 
uppgifter om de~s storlek. 
I en serie om fern småhus representerande de vanligaste material. och konstruktionety
perna har experimentella och teoretiska bestämningar av husens värmebalans utförs. För 
analys av denna och för bedömning av husens lufttäthet har kännedom om den ofrivilliga 
ventilationen varit nödvändig. ' 
I artikeln diskuteras främst storleken av den ofrivilliga ventilationen och hur denna vinter
tid ~eror på vind och temperatur. Undersökningarna har utförts med anslag från Statens 
råd för byggnadsforskning. Provhusen har ställts till Institutionens förfogande av GulIfi
ber AB, AB Lättbetong och Rockwool AB. 

Klimatförhållandena och luftens fysikalislka egens'ka
per orslrkar i allmänhet olika tryck mellan ute- och 
inneluft i byggnader. Trycken strävar att utjämnas ge
nQffi luftströmningar .i tryckfalle~ riktning, s k Qfrivillig 
ventilation. Luftströmmens styrka bestäms av tryckd,iffe
rensen och konstruktionens egen täthet. 

Ofrivillig ventilation av ett hus sker genom ventiler, 
springor och andra otätheter kring t ex fönster och dör
rar och i viss mån också genom väggar och bjälklag. 
Storleken av denna ventilation beror främst på konstruk
tionstyp, utförande och klimatförhåHanden. Den ofrivH
liga ventilationen kan normalt int'e i någon nämnvärd 
omfattning rpåverkas av de boende. 

Tryckdifferensen mellan ett hus ut- och insida, som 
utgör drivkraften för den ofrivilliga ventilationen, or
sakas av vinden och/eller temperaturskillnaden mellan 
inne- och uteluften. Vid ventilation på 'grund av vinden 
kommer luften in genom ventiler eller otätheter på 
vindsidan och lämnar huset på läsidan eller genom 
ventilationsskorstenar på taket. Det senare torde vara 
det vanligaste vid småhus. Temperaturskillnaden orsakar 
en differens i densitet mellan inne- och uteluften. På 
grund härav uppstår luftrörelser vanligen på så sätt att 
varm luft strävar att stiga uppåt. Denna effekt kallas 
därför ofta "skorstensverkan". Den kan dominera åt
minstone vid högre byggnader. Ventilationsluften kom
mer in i byggnaden nära marken och lämnar densamma 
högre upp när drivkraften beror på skillnaden i densitet 
hos luften. 

Vintertid får man på grund av s'korstenver'kan avse
värda tryckskillnader mellan ute- och inneluft vid högre 
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byggnader. DeSSa trycks'killnader har i många fall visat 
sig uppgå till S ä. 6 mm vp. Även vinden inverkar starkt. 
Undersökningar i svenska kontorshus (Rydberg 1968) 
har t ex visat att redan tryckS'killnader mellan inne- och 
uteluft på nå-gra tiond!!ls mm vp kan orsaka läckning 
som uppgår till flera tiotals procent av det ,totala 'ven
tilaHonsflödet. 

Vindens inverkan 

Vid fasader orsakar vinden vanligen ett övertryck på 
vindsidan (lovartsidan) och ett undertryck på läsidan. 
Flacka tak och tak med liten lutning får normalt ett 
undertryck, medan det vid större taklutningar blir ett 
övertryck på vindsidan och ett undertryck på läsidan. 
Om en vägg eller ett icke ,flackt tak blir utsatt för över
eller undertryck beror på aIl'blåsningsriktningen. Det 
lokala vindtrycket, d v s det lokala lufttryckets avvikelse 
från atmosfärtrycket, i en viss punkt mot en husyta är 
proportionellt mot luftens densitet, vindhastighetens 
kvadrat samt en tryckkoefficient som beror på ytans 
form. 

Det lokala vindtrycket kan sålunda uttryckas med 
ekvationen 

v2 
Pv = C p--

16 
där P v vindtryck, kpl m2 

v = vindhastighet, m/ s 
Cp = tryckkoefficient 

(l) 

Tryckkoefficienten kan vara högst + 1,0 och är sällan 
lägre än -4. Den kan vara mycket svår att bestämma. 
(lngelman-Sundberg 1966.) 
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Fig. 1. Samband mellan vindhastighet och vindtryck. De vind
hastigheter som uppges av meteorologiska stationer är i 
regel 10-minuters medeltal. I byig och inte alltför stark vind 
kan hastigheten variera ±50 % från detta medeltal. Vind
trycken kan därf9r variera inom det streckade området. 

I figur l visas en kurva över vindens tryck mot 
lovarts :fasad vinkelrätt mot vindriktningen som funk
tion av vindstyrkan. 
Lufttrycket inomhus bero.rpå vindtryck, vindriktning, 
luftmotstånd hos springor och öppningar samt hur de 
senare är belägna i förhållande till vindriktningen. Om 
öppningarna är någorlunda jämnt fördelade runt huset 
kan trycket variera mellan ca ± 0,2 • Pv. Om öppning
arna på vindsidan dominerar blir inomhustrycket avse
värt större -- upp tin 0,8 • Pv. Om öppningarna huvud
sakligen är belägna på läsidan kan ett undertryck av 
0,2---0,4 • P v eller större uppkomma. (ASHRAE Hand
book of Fundamentals 1967.) Vid bebY'gg~lse med små
hus har försök av Andersson 1967, Dick 1949 samt 
Tamura o.ch Wilson 1966 visat at,t tryokdiUerensen 
över en fasad mot vinden (lovartsidan) blir ca l mm vp 
vid en medelvindstyrka av 5 mi s. 

Vindhastighet och vindriktning kan variera avsevärt 
dels med ti'den dels vid olika platser. Data från meteoro
logiska stationer kan därför vara vilseledande efterso.m 
dessa ofta är fritt belägna -- vid exempelvis flygfält 
-- och dessutom bestäms vinddata på relativt stor höjd 
över marken. Terrängens och bebyggelsens utformning 
har stor inverkan. I synnerhet i tätbebyggda områden 
kan :både vindhastighet och vindriktning avsevärt på
verkas av bebyggelsen. 

Temperaturens inverkan 

Om lufttemperaturen i ett hus avviker från utetem
peraturen uppstår en tryckskillnad mellan in- och ut
sidan 'beroende på skillnad i luftens densitet. Detta 
brukar benämnas skorstensverkan. När temperaturen 
inne är högre än ute uppstår det på lägre nivåer ett 
undertryck och luft pressas in. Högre upp uppsti:.r ett 
övertryck så att luften läcker ut. Om lufttemperaturen 

är lägre inne -än ute blir förhållandena omvända. På en 
viss höjdnivå uppkommer en s k neutral zon där det 
inte finns någon tryckdifferens mellan in- och utsidan. 
På varje annan nivå finns 'följaktligen en tryckskillnad 
som beror dels på avståndet till neutrala zonen dels på 
51killnaden i luftens täthet inne och ute. -Denna tryck
skilInad kan uttryckas med ekvationen: (Se ASHRAE 
Handbook of Fundamentals 1967 ooh Tamura och 
Wilson 1966.) 

Pf} = C . P . h (_1 ____ 1 _) (2) 
{}1I {}j 

där P{} = lufttrycksskillnad på grund av skorstens-
effekt 

p = luftens absoluta tryck 
h = avstånd -l1iH neutrala zonen eller s k effektiv 

höjd 
{}II = uteluftens temperatur 
{}j = inneluftens temperatur 
C = konstant 

Läget på neutrala zonen beror på otätheternas eller 
öppningarnas fördelning i höjdled Doll på deras motstånd 
mot luftläckning. Om det t ex endast finns en öppning 
och om denna är stor i 'förhållande till övriga kommer 
den neutrala zonen att ligga nära centrum av denna 
öppning. Är otätheterna jämnt fördelade i husets höjd
led 'kommer neutrala zonen att ligga nära husets halva 
höjd. Om otätheterna inte står i förbindelse med var
andra på insidan kommer varje otäthet att få sin egen 
skorstensverkan och läget på den neutrala zonen är 
oberoende av huset i övrigt. I allmänhet förekommer 
vissa förbindelser mellan olika lokaler inne i huset 
(ex vid trappor), varför detta vanligen kan studeras som 
en enhet (Tamura och Wilson 1966). Vid småhus har 
skorstenar som mynnar ovan tak stor inverkan på neu
trala zonens läge och på ventilationens storlek. 

Bestämningar av den neutrala zonens läge i höga hus 
har utförts i Nordameri'ka. För konventionella bygg
nader har man därvid 'funnit att neutrala zonen är be
lägen på ungefär 0,7 gånger husets höjd. I ett modernt 
hus som är förhållandevis tätt och försedda med fasta 
isolerrutor har man dock funnit att neutrala zonen är 
belägen på nivån 0,3 gånger husets höjd. (Min 1958.) 

Samtidig inverkan av temperatur och vind 

Under den kalla årstiden samverkar vanligen vinden 
och temperaturen till en tryckdifferens mellan in- och 
utsida. 

I figur 2 visas schematiskt hur tryckförhållandena 
påverkas av 

I. enbart 51korstensverkan 
II. enbart vindens inverkan 
III. samtidig inverkan av skorstensverkan och vind. 
I fallet UI är vindens inverkan så stor att den balan

serar skorstensverkan vrd husets topp, d v s att tryck
skHlnaden mellan in- och utsidan på vindsidan är lika 
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Fig 2. Fördelning I höjdled av lufttrycket pi In- och utsidan av ett hus. Figuren t. v. visar enbart skorstensverkan, varvid 
neutrala zonen antas ligga på halva hushöjden. I mitten visas inverkan av enbart vinden som ger i princip samma tryck • 
på alla nivåer. Till höger slutligen visas trycken vid samtidig skorstensverkan och vindpåkänning. I detta fall är vindens 
inverkan så stor att den balanserar skorstensverkan vid hu sets topp, d. v. s. att tryckskillnaden mellan in- och utsidan 
är på vin~sidan lika med noll. Detta senare ir I det nirmaste ett teoretiskt fall enär förhållandena ständigt växlar. 

med noll. Vid markytan är tryckskillnaden däremot noll 
på läsidan. Detta är. i det närmaste ett teoretiskt fall 
eftersom förhållandena ständigt växlar. 

. Vid småhus har terrängen kring husen ofta en av
görande betydelse för vindhasti~eten och sålunda också 
för relativa inverkan av temperatur och vind på luft
omsättningen. 

Bestämningar av ofrivillig ventilation 
Den totala ofrivilliga ventilationen bar bestämts i fem 

olika provhus. Dessutom har luftläckningen genom en
bart golv-, vägg- och takkonstruktionerna bestämts 
separat. Luftomsättningarna per timmer bestämdes 
nämligen dels när fönster- ooh dörrspringor var tätade 
med lufttät tape och alla ventiler stängda och över
tejpade dels vid normala förhållanden utan dylika extra 
tätningar. Bestämningarna utfördes enligt den s k spår
gasmetoden se Höglund 1963. Själva mätningarna har 
utförts i samråd med civilingenjör Stig LubIin och 
ingenjör Bengt Eriksson. Lufttemperaturer och vind
hastighet har registrerats i omedelbar närhet av prov
husen. Deras konstruktion framgår av figurerna 3-7. 

Tidigare undersökningar av antalet luftomsättningar 
i småhus har utförts främst i USA och Canada. Spår
gasmetoden har använts i ett flertal fall. Systematiska 
undersökningar av antalet luftc;msättningar har uliförts 
av Bahnfleth, Moseley och Harris 1957. Genom att ut
föra ett stort antal försök under olika årstider har de 
kunnat separera vindhastighetens och temperaturens in
verkan på ventilationen. Resultaten visar bl a att dessa 
två faktorer överlagrar varandra. Bahnfleths m fl under
sökningsresultat har bearbetats av Coblentz och Achen
bach 1963, varvid antagits att följande samband gäller: 

n=a+b~&+~ m 
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där n = antal luftomsättningar per timme 
~" = lufttemperaturskillnaden inne-ute o C 
" = vindhastigheten mi s 
a, b och c är konstruktionsberoende konstanter 

Samma 'ansats för analys av mätresultatet har också 
använts av Laschober och Healy 1964. De har dess
utom diSkuterat betydelsen av att ha -med termer av 
högre d~gnitet i denna anll'lys. Dessa ,ter.rner visar sig 
dock ha en försumbar inverkan på slutresultatet. 

En analys av mätdata enligt denna metod har åt
minstone två stora fördelar: 

Hus 

A 
A 

B 
B 

a) mätvärden från enskilda observationer kan om
räknas till andra klimatbetingelser så att vär
den .från olika hus 'kan Jämföras på ett någor
lunda adekvat sätt 

b) vid beräkning av ett hus årliga värmebehov 
kan värmeförluster på grund av ofrivillig ven
tilation teoretiskt hestämmas med hänsyn tagen 
till inverkan av ,både lufttemperatur och vind
hastighet. 

Datum Ute- Vind- Vind- Luft- Anmärkning 
luft- hast riktn om· 
temp m/s sättn 
'e ggr/h 

17.3.61 I + 9,0 I 3,0 

I 
V 

I 
0,65 lutan "tätning" 

8.3.61 +5,0 2,0 V 0,25 Med "tätning··') 

17.3.61 I +9,0 I 3,0 

I 
V 

I 
0,50 lutan "tätning" 

8.3.61 +5,0 2.0 V 0,09 Med "tätning"') 

Tabell l. Den ofrivilliga ventilationens storlek I tegelhusen. 
Ventiler har varit stängda och fönster och dörrspringor tä
tade. Lufttemperaturen I bostadsdelen har varit konstant 
+220 c. 
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Fig. 5. Sektion genom gas betonghus S. 

I det följande analyseras mätresultaten i några fall 
enligt an'given metod. Anpassning har också gjorts -till 
det enklare samhandet 

n = a + cv 

Resultat och analys av bestämningarna 

a) Tegelhusen 

(4) 

I tegelhusen, som har källare och platsbyggda ytter
väggar av skalmurskonstnrktion bestämdes ventilatio
nens storlek i mars 1961 (Höglund 1963). Resultaten 
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Fig 6. Sektion genom gasbetonghus Y. 

redovisas i tabell 1. Luftomsättningen var störst i hus A. 
Skillnaden vid tä-tade fönster- och dörrspringor i de två 
husen är relativt stor -'- 0,25 luftomsättningar per tim
me i hus A mot 0,09 i hus B - till en del beroende på 
att en uteluftsventil i ett skefferi inte hade stängts och tä
tats i hus A. Man kan konstatera att även med noggrant 
tätade .fönster- och dörrspringor hade husen en viss, om 
än svag, luftomsättning. Utan sådana ",tätningar" var 
luftomsättningarna i husen 0,65 resp 0,50 ggr/h. Samt
liga fönster saknade tätningslister. .. 
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... 
b) Gasbetonghus S (Siporex) 

Resultaten av ventilationsbestämningarna i detta hus 
med ytterväggar och kryprumsbj"älklag av gasbetong
element redovisas i tabell 2 liksom temperatur- och 
vindförhållanden. Antalet luftomsättningar per timme 
i detta hus var relativt stort ,högst 1,2. Även med ,tätade 
fönster- och dörrspringor fanns viss ventilation ca 0,2 
luftomsättningar per timme. Av de sju bestämningarna i 
bostadsdelen gjordes tre i januari 1964 efter det att 
vissa förändringar vidtagits ,i två av rummen Dessa sak
nade nämligen från början golvbeläggning. Dessutom 
fanns en provisorisk lucka i golvet f~r att' man skulle 
kunna komma ned i kryprummet. En plastfolie lades där
för ut på golvet Ii. stället för golvbeläggning. På så sätt 
blev golvet praktiskt taget lufttätt. Antalet luftomsätt
ni:ngar per ,timme förändrades påtagligt efter denna åt
gärd, högsta värdet blev 0,8. 

Sambandet mellan vindhastighet och ventilations grad 
har antalJits vara linJärt oClh har för de fyra första be
stämningarna beräknats till: 

nI = 0,43 + 0,15 v (5) 
För de tre sista har motsvarande samband beräknats till: 

nn = 0,39 + 0,07 v (6) 
där n = antal luftomsättningar per timme 

v = vindhastighet mI s 
Resultaten antyder ett linjärt samband meHan ventila

tion och vindhastighet. Vindriik,tningen har med något 
undantag varit nära västl'ig vid samtliga bestämningar. 
Enligt ekvationerna (5) och (6) ökar antalet luftomsätt
ningar relativt kraftigt med vindhastigheten. Detta är 
mest påtagligt i det första fanet, ekv (5), vi~ket" ,torde 
bero på att v.isst luftutby,te skett via kryprummet och de 
rum som saknat golV'beläggning. ,I 'grundmurarna finns 
nämligen ett flertal ventiler, varför luftväxlingen <liksom 
tryckförhållandena i kryprummet påverkas av vindhastig
heten. 

Det relativt höga värdet på den konstanta termen i 
ovanstående ekvationer antyder artt enbart vindhastig
heten inte är en tHlräokligt god parameter för att be
stämma den ofrivilliga ventilationens storlek. 

c) Gasbetonghus Y (Ytong) 
Resultaten av ventilationsbestämningarna i detta hus 

med ytterväggar av låsfogad gasbetongstav redovisas i 
tabell 3 liksom temperatur- och vindförhållanden. Atta 
bestämningar har gjorts i bostads delen vid varierande 
klimatbetingelser. Antalet luftomsättningar har varierat 
mellan 0,58 och 0,85 ggr/h. Vid tätade fönster- och 
dörrspringor har antalet luftomsättningar uppgått till 
O,lOggr/h. Resultaten visara,tt väggarna av låsfogad 
gasbetongstav ,blivit tillfredsstäJ,lande täta genom behand
ling med utvändig tunnputs och sandfärg + tapet eller 
målning invändigt. Det kan dock tänkas att tätheten 
ändrar sig med ökad ålder. Amerikanska undersökningar 
visar att ventilationen är större i äldre hus än i nya 
(Coblentz och Achenbach 1963). ~ 
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Fig 7. Vertikalsektion genom ytterväggskonstruktionen i regelhuset 
omfattande även anslutningar mot fönster, vindsbjälklag och ytter
tak, samt golv och grund. 

Datum 

I 
Uleluft-

I 
Vind-

I 
Vind- l luftom-

I 
~lälplaL~ och fvrulsäLlning:u I 

temp ha~li&hct riktning ijättn I 
'C mi. sar/h I , 

21.3,6) -),0 1.2 v 

I 
O,6!1 IJo.,laJ\lJclcn2) 

I 9.4.6J ... 8,0 J.2 V IJ.KU .. 
10 .... 63 + 1,0 2.1 O u.75 .. 

I 
15.4.63 +6,5 4.7 - l UD .. I 
10.1.64 -<),4 1.0 SV 

I 
O",'l) .. 

21.1.64 f. 6,2 •• 1 v U,801) ., i 
22.1.64 +-4,0 4.2 NV O,70l ) .. 
17.4.64 +8,8 

I 
2.0 

I 
S 

I 
U.l8 

I 
lI..nt:hhd::len. "rntilrr ,t..ingda 

I Fön~ter· u..:h dUrT~pringor tätade 

Tabell 2. Den ofrivilliga ventilationens storlek I gasbetonghus S, 
(Siporex). 1) Vid mätningarna i januari 1964 har en plastfolie varit 
utlagd på golvet I två mindre sovrum som saknade golvbeläggning. 
2) Lufttemperaturen i bostadsdelen har varit konstant vid +220 C. 

I Datum 

I 
Utelu(l· 

I 
Vind· 

I 
Vind-

I 

Lufl· 

I 
\.fätpl;lh llI.:h runlt-:"lIningar 

temp ha~tiahel riktning um,älln I 'C m" SIri h 

7.11.61 ' 6,4 1.& 

I 
SO 0,6' HO'otad\IJelen') 

Hi,11.63 ! 1,0 '.1 NV {UIO 

19,1\.63 ' 6,' l.O V U,,") 

5.12.63 ~ 2.5 1.1 V U,67 

10.12.63 -1.-1 U.4 V 0,67 

M. 2.64 ---4.7 U .• SV U,51! 

9. 1.64 -I,U 2 .• SV U,tf5 I 

I. 4.64 d,2 J.J ,"V O.7~ 
, .. I 

I~. ".f"t4 

I I I SV I 0.10 I 
ao,tJ.d,Jelen. \rnl!ler ,tan~d .. 

16. -I.6.f.l) 1-5,5 1.4 FJn'ter- tlo;h J"rr~flnngor t;.it;Jde 

12. J.64- I .4.2 I l .• I O I O.MII I VmJ,utT}·mOlc 

Tabell 3. Den ofrivilliga ventilationens storlek i gasbetonghus V 
(Vtong). 1) Lufttemperaturen i bostadsdelen har varit konstant 
+ 220 C. 2) Detta försök har tagit 13 timmar. 

I , 

i 



Sambandet mellan vindhastighet och antal luftom-
sättningar i gasbetonghus Y har beräknats till: 

n = 0,66+ 0,018 v (7) 
(rnv = 0,35) 
Antalet luftomsättningar ökar endast obetydligt med 

vindhastigheten enligt ekvation (7). Av ekvationen fram

går att när vindhastigheten är nära noll är ventilationen 
betydande. Det låga värdet på korrelationskoefficienten 
Liksom det höga värdet på den konstanta termen an
tyder också att det ,förutom vindhastigheten krävs yt
terligare parametrar för att bestämma ventilationsgraden. 

Inverkan av lufttemperaturskillnaden inne-ute (6. {}) 
på ventilationens storlek har studerats enligt hypotesekv 
(3) (som testats med hjälp av matrisberäkning) d v s 

n = a + b 6. {} + cv 
De bestämda värdena på konstanterna a, b ooh c fram
går av ekvationen: 

n = 0,50 + 0,007 6. {} + 0,025 v 
(rnv, 6.{) == 0,49); (rn 6.{), v = 0,31) 

där n = antal luftomsättningar per timme 
6.{} = lufttemperaturskillnad inne-ute °C 

v = vindhastighet mi s 

(8) 

r nv, 6. {Jo och Cn 6. {}, v = partiella korrelationskoeffi
cienter 

Denna analys ,antyder att temperaturskillnaden inne 

- ute har betydelse för ventilationens storlek. Värdet på 
den konstanta termen är :fortfarande relativt högt. En 
orsak till att sambandet är rela,tivt sva'gt torde var.a att 
vindrikningen varierat vid de olika mätningarna. Detta 
förhåHande har sannolikt var:i.t av stor vikt eftersom en 
betydande del av luftläckningen, som inledningsvis fram
håmts är koncentrerad till dörr- och fönsterspringor. De 
senare är i detta hus inte jämnt fördelade i olika väder
streck. Andersson 1967 har t ex funnit att vindkantring 
kan medföra att luftomsättningen kan variera mellan ca 
0,4 och 1,0 ggr/h vid en medelvindshastighet av 5 m/s. 

Absolout sett indIkerar ekvationen emellertid att vinter
tid har temperatufflkillnaden inne - ute, när den varie
rar mel,lan exempelvis 10°C och 30°C, en inverkan på 
ventilationsgraden som är av samma storleksordning 
som vindhastighetens. 

Datum LIdufI- Vind· Vind- luft· I \f"lpLlts CII:h föruhäUnin, .. r 
lemp ha~liGhC't rillnin. 'lrn\;iun 

I 'C !!,r h 

23.10.6-4 - 1.6 U SO tl.!I' BO'ol"J~Je!en' , 
lM.IO.M - !I.O U,II SV (lAO 

23.11.6<4 ~!.2 I.l SV tJ!I!I 

111.12.64 ·0.1 U SV 0.6] 

17,12.64 ·0.2 U,Z SV !lAO , 1.4'1$ -l.O !.!I SV u.~ ~ 

J4 I,M • 2,1 6,7 0'13 

17.12.64 -11,1 U O.'JO \ m,hut0 mme 
P.12.6-t • U,I U,9 II.J!I 

J4 L6S ~ 2,8 7.2 1.~ ~ 

2.l 1.6S -U 1.1 fl")'{) 

zu t.6S 
~O (I. i i~ 

li.,Jo<oI .. J..Jcltn Ventdtr \lånt;da. 

" I.I')~IJ 
1.0 Z.I·l) """'It:r ,..:h J'Jrr~prlngor l.iLade 

Tabell 4. Den ofrivilliga ventilationens storlek i regelhuset. 1) Luft
temperaturen i bostadsdelen har varit konstant +220 C. 2) Detta 
försök har tagit drygt 17 timmar. 3) Högsta timmedeivärdet 3,5 m/s. 
lägsta tImmedeivärde 1,0 m/s. 

d) Regelhuset 
Resultaten av ventilationsbestämningarna i regelhuset 

redovisas i tabell 4, liksom klimatförhållandena vid varje 
bestämning. Totalt har sju bestämningar gjorts i bo
stadsdelen. Antalet luftomsättningar har varierat mellan 
0,40 och 0,93 ggr/h i bostadsdelen. 

Vid stängda ventiler ooh tätade fönster- och dörr
springor har antalet luftomsättningar i regelhuset be

stämts till 0,18 ggr/h. Detta synes vara ett lå'gt värde 
för ett trähus. 

Samvariationen mellan vindhastighet och luftomsätt

ning har som tidigare i en första ansats antagits vara 
linjär och har heräknats till: 

n = 0,39 + 0,073 v (9) 

(rnv = 0,90) 
där n = antal luftomsättningar per timme 

v = vindhastighet mi s 
rnv = korrelationskoefficient 

Sambandet mellan luftomsättningarna och vindhastig
heten 'är starkt att döma av korrelationskoefficienten. 
Det höga värdet på denna torde till stor del 'bero på att 
vindriktningen varit nästan dens3JIIlma vid aHa försöken, 
varför läckningsvägarna för luften oclk.så kan antas ha 

varit desamma. Ekvationen "isar att även i detta fall är 
ventilationen hetydande när vindhasti'gheten är nära noll. 
Detta synes på nytt 'visa att enbart v~ndihastigheten inte är 
en tillräckligt 'god parameter för att <bestämma ventil a
tionsgraden. <Därför har sambandet mellan ventilations
graden å ena sidan och temperaturskillnaden inne-ute 
samt vindhastigheten å 'andra sidan bestämts också i detta 
fall. 

För rege~huset har därvid med beteckningar enligt 
föregående följande samband erhållits: 

n = 0,15 + 0,012 6.{} + 0,071 v (10) 

(rnv, 6.{) = 0,93) (rn 6.{), v = 0,54) 

Koefficienterna i denna ekvation i likhet med motsva
rande resultat från gasbetonghus Y, antyder att vintertid 
har temperaturskillnaden inne-ute en inverkan på ven

tilationsgraden som 'är av samma storleksordning som 
vindhastighetens inverkan. Detta skulle betyda att även 
vid låga vindhastigheter förekommer en betydande ven
tilation vid låga utetemperaturer. 

e) Ventilation av vindsutrymmen 

Fyra hestämningar av ventilationens storlek har också 
gjorts i vindsutrymmet tiH regdhuset (ventilations area 

7-8 cm2 /m2 bjälklagsyta). Luftomsättningen har varie
rat mellan 0,45 och 2,9 ggr/h. Vid en bestämning i gas
betonghus Y (8-9 cm2/m2) har en luftomsättning av 
0,8 ggr/h erhållits. För vindsutrymmets ventilation har 
temperaturförhåHandena IHen inverkan av två skäl: dels 
finns det relativt stora vent,ilöppningar endast vid tak
foten, varför neutrala zonen sannolikt ligger nära dessa 

öppningar, dels har temperaturen i vindsutrymmet under 
vintern . endast obetydligt överstigit utetemperaturen. 

~ 
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Hus Datum 

I 
Vind- Vind· 

I u"I~~,m··1 riklnin; !u.'§oli,het 
m:\ 

5-huset 28.2.64 

I I 

1.0 ,. +0,1 

I 
.. 28.2.6-4 1., -0,3 

Y-hUSCl S.3.M ONO O.' -O,, 
.U.64 OND O., -1,0 

Lufucmp. I O.~n I "ryprtJm vcnlil;uca 
·C ~m~/m1. 

bjäJklagsyta 

ca +9,0 

I I 
ca +9,0 
ca +9.0 ca 2 
ca +9,0 O 

Antal 
lufloms 
sgr/h 

1,2S 
O,!4 
0,4] 

0,14 

Luftomsät t"ingar n, timme -1 

1,4 

/' 
./ 

1,2 1---+---+---I---~---:;;/-L---1 

Tabell 5. Antale· luftolTotlättnincnr i kryprum (gasbetonghus S och 1,0 f----+---+----!--r'-c----+------j 
Y). 

Vindhastigheten har däremot haft en påtagligt stor inver
kan på luftomsättningen. 

f) Ventilation av kryprum 

I samband med undersökningarna i gasbetonghus S 
och Y har bestämningar av ventilationsgraden i kryp
rummen också utförts. Antalet luftomsättningar har där
vid bestämts dels vid helt öppna ventiler dels vid helt 
stängda ventiler. Resultaten har sammanstälHs i tabell 5. 
Vid öppna ventiler (7 cm2/m2 bjälklagsyta) har antalet 
luftom:->äHningar ,i gasbetonghus S uppgått till 1,25 ggr/h 

och i gasbetonghus Y till 0,43 ggr/h. Ventilarean har 
varit betydligt mindre i detta senare hus (2 cm2 /m2 bjälk
lagsyta). 

Resultaten visar att ventilarean och vindhastigheten 
har stor inverkan på antalet luftoms'ättningar. Även vid 
helt stängda ventiler har en viss luftväxling kunnat ske, 
vilket torde bero på otätheter i grundmurar och på 
svårigheten att helt kunna stänga ventilerna. 

Jämförelse mellan ventilationsgraden i de svenska 

småhusen och i amerikanska småhus 

I figur 8 har de beräknade sambanden mellan antalet 
luftomsättningar och vindhastigheten redovisats för gas
betonghusen och regelhuset. För gasbetonghus S har 
båda de beräknade sambanden redovisats. Som jäm
förelse har också bestämningarna i tegelhusen inritats. 
Av figuren framgår att för uppmätta vindhastigheter vid 
provhusen lägre än 5 mi s (lufttemperaturskillnad inne
ute = 15-20° C) varierar den ofrivilliga luftomsätt
ningen i de fem provhusen under eldningssäsongen mel
lan 0,4 och 0,8 ggr/h (om· man undantargasbetong
hus S I, vars utförande enligt tidigare avvikit från nor
malfallet). För de fem provhusen har under eldnings
säsongerna medelvindhastigheten uppgått till 2-3 m/s. 
Motsvarande luftomsättning är ca 0,6 ggr/h. Differen
sen mellan de olika husen har varit mycket liten för de 
aktuella vindhastigheterna trots att konstruktionerna varit 
helt olika. 

Coblentz och Achenbach 1963 har bearbetat resul
tat från luftomsättningsmätningar i två amerikanska hus 
gjorda av Bahnfleth et al 1957. Därvid har följande 
samband erhållits: 

n = 0,15 + 0,009 6.{} + 0,029 v (11) 

Den g~nomsnittliga luftomsättningen har vintertid abso
lut sett varit relativt låg i dessa båda amerikanska hus, 
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0,6 1---'7'" 

0,4 

0,2 f-----4------+------~----4------+----~ 

4 6 
Vindhastighet v, m/s 

Fig. 8. Samband mellan antalet luftomsättningar och vindhas
tighet i de fem provhusen. Den streckade linjen som är 
markerad med "Gasbetonghus S 1" visar sambandet mellan 
luftomsättning och vindhastighet då ett av rummen saknat 
golvbeläggning, varvid luft läckt mellan bostadsdel och 
kryprum (se text). Bortsett från dessa resultat har luftom
sättningarna i de olika husen varit av samma storleksord
ning. För normala vindhastigheter har antalet luftomsätt
ningar under vintern varierat mellan ca 0,5 och ca 0,7 ggr/h. 

Stor omsorg har nedlagts för att göra lufttäta konstruk
tioner, vilket också har lyckats. 

Laschober och l;Iealy 1964 har för ett hus, som har 
en något ovanlig utformning och en konstruktion som 
visat sig vara relativt känslig för luftläckage, erhållit 
sambandet: 

n = 0,11 + 0,029 6.{} + 0,188 v (12) 

Vinden har som synes stor inverkan på luftomsättningen 
i detta fall. 

Resultatet från regelhuset syns i prindp överens
stämma väl med dessa ekvationer, se ekv 10. 

I tabell 6 redovisas som jämförelse några bestämda 
luftomsättningar i tio amerikanska småhus (Coblentz 
och Achenbaoh 1963). Alla husen har regelväggar. 
Fasadbeklädnaden är av trä, tegel eller sten. De bestäm
da luftomsättningarna i husen med sten- och tegel
beklädnad har genomgående varit lägre än i de ren
odlade trähusen. Ventilationens storlek i de olika husen 
har varierat relativt mycket, men vid huvuddelen av 
bestämningarna har antalet luftomsättningar varierat 
mellan ca 0,4 och 0,9 ggr/h. Detta är således samma 
storleksordning på luftomsättningarna som erhållits i 
våra fem svenska pmvhus. De uppmätta värdena i tabell 
6 har också omräknats till att gälla för en viss vindhastig
het, 4,5 m/s, och en viss temperaturskillnad inne - ute, 
22° C, enligt ekv (11). De korrigerade medelvärdena för 
de tio amerikanska småhusen ligger mellan ca 0,5 och 
1,0 ggr/h. Med samma randvillkor erhålls exempelvis 



för vårt svenska regelhus enl ekv (10) en luftomsättning 
av ca 0,8 ggr/h. 

Avsikten med omräkningen har' varit att kunna göra 
jämförelser mellan de oli:ka husens luftomsättningstal. 
En sldan omräkning är dock diskutabel eftersom koef
ficienterna i formeln strängt gäller för endast ett enda 
hus. Dessa koefficienter beror nämligen på konstruk
tion, material, hustyp (exempelvis antal våningar), antal 
fönster och dörrar samt flera andra faktorer. Aroetsut
förandet är också en okänd men betydelsefull faktor 
i de refererade amerikanska ,försöken. 

De fem svenska provihusen har byggts med noggrant 
arbetsutförande. I synnerhet Ibeträffande regelhuset har 
stor omsorg lagts ned för att få ett tätt hus. När fönster
och dörrspringor tätats ooh ventiler stängts har låga 
värden på luftomsättningarna eIlhå.1li:ts i. alla fem husen. 
I figur 9 jämförs luftomsättningarna pr timme när 
husen varit "tätade". Man finner att de lägsta värdena, 
ca 0,1, har erhållits i tegelhus B och gasbetonghus Y. I 
regelhuset har så låg 'luftomsättning som 0,18 ggr pr 

Fig 9. Den bestämda luftom-
sättningen i de f~m provhusen 
när alla fönster -och dörr-
springor varit särskilt tätade 
med lufttät tape och när alla 
alla ventiler varit stängda. I 
tegelhus A har dock en frisk-
luftventil varit öppen vid för-
söket, vilket förklarar den hö-
ga luftomsättningen i detta 
hus. Resultaten visar att luft-
.Iäcknlngen genom golv-, vägg-
och takkonstruktionerna vin-
tertid bidrar med O,, il 0,2 
luftomsättningar per timmer. 
Den dominerande läckningen 
syns sålunda vara koncentre-
rad till ventiler och fönster-
och dörrspringor. 

Objekt Antal Ynervägg.kon,truktion Typ av Hu· Vind 

Tabell 8. Den ofrivilliga ven
tilationens storlek i tio elekt
riskt uppvärmda småhus enligt 
Coblentz och Achenback 1983. 

, 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

O 

H 

I 

J 

vin 

I 

I 

I 

I 

2 

2 

I 

I 

1 

I 

1 

2 

I 

grund· 
läggning 

Fasadtegel utanpå träregel· Kryprum 
stomme 

I 

TräregeIstomme Källare 

I 

I Fasadtegel utanpå träregel· Kryprum I 
stomme och 

källare 

I Träregel,tomme IKällare 

I 
Träregeistomme Källare 

Sten beklädnad på träregel· IKällare 

I 

stomme 

Träregeistomme IKryprum \ 

I 

Träregel.tomme Kryprum I 

Fasadte.el utanpå träregel· Källare 

1 
stomme 

Fasadtegel utanpå träregel· Iplana på I 
stomme mark 

lens medel· rikt· 
Alder ha,tig· ning 

år het 
mI. 

20 6,7 SV 
6,7 V 
6,7 VNV 
6,7 V 

30 

I 

2,7 N 
2,7 N 
4,9 S 

Nyll 

I 

4,9 

I 

SV 
6,7 SV 
4,5 SSV 

20 

I 

5,8 

I 

SSV 
5,4 SSV 
4,5 SV 

40 4,9 V 
4,5 V 
2,7 NV 
4,9 N 

Nyll 

I 

2,7 

I 

VSV 
5,4 VSV 
l.6 VSV 

Nyn 

1 

2,7 

1 

NV 
2.7 SV 

40 

I 

2.7 INO-SV 
2.7 SV 
3,6 NV 

Nyn 

1 

4.9 

1 

V 

Nyll 

I 

2,7 

1 

NO 
l,6 V 

0,2 

0,1 

a 
-< m III >-
III III III III III 
:::J :::J :::J :::J :::J ::z: ::z: ::z: ::z: ::z: 
....I ....I e> e> ....I w w Z z w e> e> O O e> w w l- I- W 
l- I- W W Il:: m m 

III III -< -< e> e> 

Tempera· Antal luftom,änningar 
turskiII· per timme 

nad korrigerade mät· 
inne-ute värden till 4,5 ml5 

·C upp- och 22· C temp· 
mätta skilln enligt ekv (II) 

mätvärde I medel· 
värde 

25 0,84 0,71 
25 0,17 0,65 
27 0,77 0,63 
26 0.S8 0,48 0,62 

I 

23 
I 0,71 I 

0,78 
24 0,56 0,61 
24 0,91 0,86 0,75 

I 

15 
I O,SI I 

0,57 

13 0,42 0,44 
13 0,35 0,43 0,48 

I 

14 

1
1
'
14

1 

1,24 

I 

II 0,84 0,99 

16 0.67 0,76 0,99 

23 0,99 0,95 
23 0,81 0.80 
24 0,76 0,81 
2S 0,94 0,87 0,86 

I 

30 
I 0,551 

0,53 

I 

28 0,39 0.34 
26 0,23 0,23 0,37 

1 

27 
\ 0,57 1 

0,58 

1 
28 0,42 0,41 O.SO 

21 

I 0.
74

1 

0,85 

I 

24 1).60 0,65 

29 0,69 0.64 0.71 

1 

26 
1 0,52\ 

0,48 

I 0,48 

I 
24 

I 0.
58 1 

0,63 

1 
35 0,81 0.68 0.66 
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timme erhållits. Detta visar att man kan nå god lufttät
het också hos ett ,trähus med diHerentierade funktioner 
hos de olika ingående materialslcikten. 

Slutord 

Den ofrivilliga ventilationens storlek, uttryckt som 
luftomsättningar pr timme, har under eldningssäsongen 
varierat mellan 0,4 och 0,8 vid vindhastigheter upp till 
5 m;! s och en lufttemperaturskillnad ute-inne mellan 
15-25° C. Som rikltvärde bör 0,5-0,7 ggr/h kunn:t 
tillämpas för flertalet småhus eftersom i försökshus
serien ingår de vanligaste typerna av matel-ial och kon
struktioner. Dessutom ,har olika hyggmetoder tillämpats. 
Resultaten överensstämmer också väl med amerikanska 
värden från olika typer av småhus. 

Undersökningarna i samtHga provhus visar att huvud
delen av luftläckningen i ett småhus sker genom skorsten, 
venti,ler, springor vid fönster och dörrar. Resultaten vi
sar sammanfattningsvis at·t genom golv-, vägg- och tak
konstruktionerna är luftläckningen relativt liten :...- luft
omsättning ca 0,1-0,2 ggr/h. 

Analys av ,försöksresultaten visar att både vindhastig
heten och temperaturskillnaden inne-ute påverkar 
antalet luftomsättningar. Luftomsättningen per tim
me, n, kan uttryckas som funktion av temperatur
skillnaden ute-inne ~{}, och vindhastigheten, v, på 
följande sätt: 

n = a + b ~{} + cv 
där a, b och c är 'konstanter som beror på bl a konstruk
tion 'Och utförande. Vintertid har temperaturskillnad och 
vindhastighet en inverkan av samma storleksordning 
på den ofrivilliga ventilationen. 

I två hus har även ventilationsgraden i vindutrym
mena bestämts. Resultaten visar att ventilationen där 
kan vara hög - luftomsättningar upp till ca 3 ggr/h. 
Den är starkt beroende av· vindhastigheteniventilarea 
vilket också gäller för kryprum. 
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