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REFERAT

De krav på ventilation av bostäder som fjnns i Svensk Byggnorm (SBN) ger inte
en acceptabel luftkvalìtet j sot/rum om man ser till de komfortkrav som bör
kunna siällas på relativ fuktighet och halten koldioxid j rumsluften.

Ett. enkel t och b i ì ì i gt sätt att åstadkorma en Förbättri ng härvi dl ag är att
jnstallera frånluftsãon även i husens sovrum. En samtidig sänkning av husens
tctela luftornsåiitning till ca 0.3 orns/h, vilket ger en inte oväsentìig energi-
besnar jng, är ocl,.så ñOji ig. l'1ätnìngar'av luftomsättningen har utförts, deìs
mecl hjäl p av spårgas del s rned varnltråclsanemorneter, i såvä'l hus försedda med

fr-ânlirflsdon i soúrum som i referenshus av satnnra typ. Referenshusen har ett
tra<litionel lt ventiìaticnssyslem med frånluftsdon i samtliga våtutrymmen'
klädkan:mare och kök. Tilluflen tas i båda fallen in j husen'via springventil-
er i fönsterkarrnarna.

Resultatet av r¡nder.sökninoarna har vjsat att med frånluftsdon placerade i sov-
rrrrnr¡¡en erilål les ett väsenÉl igi bättre inomhuskl imat i dessa utrynnnen än om

evakuer jng sker på tradi tionei I t sätt.-

liåqra fukt- elìer mögelprobìern har ej kunnat konstateras, och kanske alìra
v iiitigast är det f al:Éunr-att de boende upplevelinomhuskì'imatet som gott.

I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren
sitt ans j agsprojekt. Publ iceringen 'innebär inte att rådet
tag'it ställning t'ill åsikter, slutsatser och resultat.
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2 SAMMANFATTN I NG

Projektets syften har dels varit att studera om man genom att
i nstal I era frånl uftsdon 'i samtì i ga sovrum kan förbättra i nomhus-
klimatet i dessa utrymmen, dels att undersöka om man genom en
sådan behovsanpassnìng kan sänka den totala luftomsättnìngen j

huset från normens krav 0,5 oms/h till 0,3 oms/h. Genom detta
skulle en årììg energìbesparìng på ca 2500 kwh dessutom erhål las.

Undersöknìngarna har utförts inom två proiekt under en tid av

fem år. Dessa har utgjorts av l-2 plans platsbyggda radhus av

trä beìägna ìnom Tyresö respektjve Sìgtuna kommun.

Resultatet av undersökn
placerade i sovrummen e

klimat 'i dessa utrymmen
sätt över don endast i

arna har v'isat att med f rånl uf tsdon
I I es ett väsentì i gt bättre j nomhus-
om evakueri ng sker på tradi ti onel I t

utrymmena.

rn9
rhå

än
våt

Genom att behovsanpassa ventilationen har även luftomsättningen
i hela huset kunnat sänkas f rån normkravet 0,5 oms/h ti'ì I 0,3
oms/h. Detta ger dessutom en energibesparìng, beroende på hus-
storìek, på l.100 - 3.000 kwh/år.

Dcir enkätundersökni ng som gjordes bl and de boende gav v'id handen
att de uppl evde 'inomhus kl imatet som gott.
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F0ROR D

I täta och vä'l i solerade hus

tionssystemet för att kunna

stäl I ande inomhuskl imat.

måste man ställa höga krav

ti I lförsäkra de boende ett
på ventì 1 a-

t'il lfreds-

Tyvärr har ì många faìì vent'ilatjonssystemen i framförallt små-

hus v j sat upp al I var ì ì ga bri ster. Mätn ì ngar som utförts på upp-

drag av B1'ggnads AB FOLKHEM, har vjsat att Iuftomsättningen j
t.ex. ett sovnum är oacceptabelt låg även vid f'läktstyrd från-
luft och friskluftsìntag (springventì ler) i fönstnen. Mìndre än

hälften av den rekornnrenderade luílomsättn'ingen har i många f aì'l
uppmätts.

FOLKHEM har tillsammans med jnstitutionen för byggnadsteknik r;å.

KTH under ett f I ertal år samarbetat 'i f rågor som rör b¡,gg- och

energi tekni k samt med f rågor rörande i nomhusk'l jmatet i ol .ik.i

typer av småhus. Mätningar har bl.a. utförts med jnriktnjnq ¡i'
fõìjande:
- energìförbrukning
- luf i:tãthet
- luftomsättning
- inomhusklimat

jenna rapport bygger på de erfarenheter son vunnits under de g

år som mãtnìngarna pågått och redovjsar ett modifjerat frånlufts-
system som bättre kan behovsanpassas tj I I ol ika rumsfunktjoner.
Det modifjerande frånluftssystemet möjì ìggör även att luftomsãltt-
nìngen kan sänkas från byggnormens på 0,5 oms/h tjll ca 0,3 oms/ir
rned b'ibehå'l let gott inomhusk'l imat.

I rapporten redovisas som en bìraga FOLKHEMS första gruppområde
med täta och väl'isolerade hus.x) tatf,.t.n vid färdigstä.1 landet
var i dessa hus ca I oms/h vid 50 pa Og77). Mätning av energi-
förbrukning, inomhuskl imat, rufttäthet m.m. har utförts i dessa
hus under per ioden j977-lgB4.

x ) Äkersberga-projektet
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3 BAKGRUND

k svnounkt är en luftomsättninq på + m3/person och
8oÕ"obtr en relativ ånghaìt på 60'procent en m'inimi-
för att luften inte skall innehålla mer än 0,5 procent
gst-värde som Arbetarskyddsstyrelsen ti'ìlåter på en

). Motsvarande värde saknas för bostäder. Med hänsyn
t'ill komfortkrav t.ex. ìuft, ei för hög RF j rummen samt hänsyn
ti I I materi albetlnEade avdunstnìngar jnkl . radon, är en luftom-
sättnìng på l0 mJlperson och tjmme ett lämpl'igare gränsvärde
(se Ubisch 1977). Det innebär att i ett föräldrasovrum behövs
en ventilation av ca (.10+ì0+5) = 25 nr/h om två vuxna och ett
barn sover dãr.

För att kontrol lera om 'ìuftomsättningen i ensk'i'lda rum (j första
hand sovruqì) uppgår tìll de värden som rekommenderats enìigt
ovan (25 nr/h i ett förä.ldrasovrum) har spårgasmätnìngar utförts
'i fem nybyggda småhus där luftomsättnìngen vid 50 Pa var ca 3,0
oms/h för hela huset.

Nedan redov'isas någr"a exempeì på dessa mätningar:

Exempel på mätresultat

Ex. l. Mt-,tnìng av luftomsättningen 'i föräldrasovrummet v jd en
fläktinställnìng på ca 0,5 oms/h i hela huset med

öppen respektive stänqd springventìì (genomsnittìì9t
värde för de fem husen)

Tabel I I

1 en'r s
vid l
ning
et hö
pìats

Fläktjnstäììning

^3 
/n oms/h

Re k ommen de r at
värde
(rn3/r')

0,5 oms/h
( stängd spri ngventì ì )

oms/h
rìngventi I öppen)

B 0,26

IB 0,66

25

250,5
(sp

Av tabellen framgår att luftomsättnìngen inte i något fall uppgick
till det rekommenderade värdet.

Mätresultatet vjsar även att springventìlen har en avgörande
inverkan pcq. rummets luftomsättning.



För att ì I I ustrera hur ökn'i ngen av C02-hal ten och I uf tf ukt'i ghete'i sovrummet förändras, under de betìnþeìser som redovjsats i ta-
bel len ovan har dessa beräknats och redovi sats 'i d'iagramform
nedan. ( I )

Beräkning av C02-haìt enl igt formel (bj laga 2).

coz (

1.0

0.8

0.6

0.4

/o )

Hygieniskt
grän s v ärde

c = 0.60
n = 0.26

n = 0.66 c = 0.24

Tid

0.2

0

123456789

D'iagram I Hustyp med täthet 3,0 vid 50 Pa
Värdena 0.66 och 0.26 avser öppen respektive stängd springvent'iì

Av diagrammet framgår att med stängd sprìngventiì överskrids det
hygieniska gränsvärdei efter ca 5-6 timmar. Detta värcle är helt
oacceptabelt. Utgångsvärdet på C02-halten (0.18 %) antas finnas
i rummet under dagtid.
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Luftfuktiqheten i sovrumme
B0 % utomñus) har beräknat
diagram 2. (2)

nder vår- och höstväder (OoC RF
ör samma rum och illustrèras ì

tusf

RH (%)

100

springventì I

80

40

0

Kondensrisk på fcinster

60
öppen sprìngventì'l

20

0 1 2 3 4 5 6 7I9 Tid (h)

Dìagram 2 Hustyp med täthet 3,0 vjd 50 pa

Av figuren framgår att om springventjren är stängd fjnns det
stor rjsk för att kondens på fönstren skall uppstå.

Diagrammet bygger på förutsättnìngarna att en männ'iska
40 g vattenånga per timme vid vilá. 0m man antar att tv
och ett barn soveri rummet kommer ett vattentiIIskott
100 g/h a'[t tillföras rummet. Eventuell förekomst av br
o.dyl . kan ytterì igare öka fuktavgìvn.ingen.

avger
å vuxna
på
0mmor



Ex. 2 Bestämnìng av luftomsättningen om luftflödet störs

samtl i ga I uftomsättn'i ngsmätnì ngar som redovi sats i ex. I h,utförts utan några stöiningar ãv ruftfrödet förorsakat avöppna fönster el ler dörrar ]

För att ta reda på om luftflö
av atett eller två fönster ö

lan båge och karm endast blev

samtlìga mätningar utfördes med fläkten inställd så att lufomsättning t hela huset var ca 0,5 oms/h. nòrrrtatet av mätningarna redov'isas i taber I z. Húsers-iritôÃrättn.ing ;io 5cvar 3 oms/h

Tabel I 2

Redovisnin
fönster va

9arö
v luftomsättningen 'i förärdrasovrummet när tvåppna på gì änt j -övervåningen

a nst a n n9 u toms tn rng n u 0ms !
L n'r ng nr

fönst
(^3 /n

r
ren var öppna fönstren var s tãn gd

^3 
/n

0,5 oms/h, stängd
sprìngventiì

0,5 oms/h öppen
springventìì

5

l3

B

t9

Av-tabel I 2 framgår^att luftomsättningen minskar avsevärt ontvå fönster "ståi på 9ìänt,,.-Den g.nòñiniltìì9à rin;k;irõ.;var ca 35 y".
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4 MALSATTN I NG

akgrund av ovan redovisade mätnjngar, som klart vjsar att
frånluftsventi lerat småhus kan luftomsättningen 'i enski lda

'l i så I åg att de ur hygi en'isk synpunkt är oti I I f redsstäl -

Mot b

i ett
rum b

I ande

En bättre fördeìnìng av luftflödet i huset är därför nödvändig.
Ett vanì igt sätt att förbättra inomhuskl jmatet är att instal lera
ett traditionellt FTX-s)rStem. Kostnaden för ett sådant system
är emel lertid ganska höq. (Totalkostnad inkl. instal lation ca
25.000) Tanken väcktes ða pa att modifjera ett konventionellt
frånluftss¡r51em genom at't p'lacera frånluftsdon även j sovrummen.
På detta sätt skulle ett garanterat luftflöde i sovrummen er-
hål I as.

Merkostnaden f
ti l l ca 'l .000

forsknìngsprojekt har därför
modifierat frånl uftssystem me

acceptabe'lt jnomhusklimat i h

Projekt I avser två 2-pì ans radhus
och projekt II avser 17 1-2 pìans r

j nstal I era från I uftsdon i sovrummen uppgår
r hus ( I 985 års kostnads ì äge ) .

att
pe

ör
kr

lva
ett
ett

en luftomsättnin'l 
ì g för att erhål

satts för att utröna om

nluftsdon j sovrummen ger
uset.

a
125 n' belägna i Tyresö
us ì Sìgtuna.

ca BO ^3/n 
i

tt ti I I fredsstãl -

r gang
d ïra
el a h

på
adh

I ett hus på ca 125 n2
hela huset fullt til'lrä
I ande jnomhusklimat und
fördelad. 80 mrlh motsv

ar
ck
er
an

förutsättnìng att luften är jämnt
ar en I uf tomsättn i ng på 0, -? m'/h.

ooå
f a'e

Forsknìngsprojektet inriktades därför även på att undersöka om

ett behovsanpassat frånluftssystem kunde fungera tjllfredsstãl-
lande även vid en total luftomsättning på 0,3 oms/h. En reduce-
ring av luftomsättnìngen med 0,2 ons/h ger dessutom en energi-
besparing på ca 2.500 kwh/år.

f



5 . TEKN I SK BESKR I VN I NG

Såväl husen i Ïyresö som j Sigtuna är platsbyggda enìigt
" pre-cutmetoden " .

Grundìäggnìng sker på ett kapilärbrytande'lager av s
man jsolerat med B0 mm ceììpìast. Ovanpå detta har" s
en kantförstyvad betongpìatta ¡ed socke'ìelement av I
Bjälklagets k-värde = 0.24 w/n¿oc.

ì ngeì varpå
edan gjutì t
ättk I i nker.

S

ägen:
tt

Ytter"vä
och i so
s'idan f
( k -värd

g

I
garna har ett fasadskikt av boardskjvor med dekorläkt

0 mnr mjneralullsskiva mellan reg'lar. på in-r av plastfo]ie med gipsskjva som i¡eklädnad
c).

er'ì n

nns
0.2

i

e

gav17
ångspqr
8 w/n¿o

Takb
avr

j
:
älkìaget med regnskydd av skyddsbeìagd papp, på ett underl
spont, är jsolerat ned 220 mm mìneralull.

På undersidan är
(k-vãrde 0. l9 w/

2
m

t¿bi: gì espanel , p'lastf ol j e och gi pssk ì va

ren
al
ja

ventj'lationssystemet, som är ett fìäktstyrt frånruftssJ/stem,
har frånluftsdon pìacerade i sovrum, klädkammare,dusch, bad,tvätt och kök. Från dessa don förs luften genom kanaler ut ur
husen via en fIäkt placerad på taket

Fläktens varvtal regleras med ett regìage på spìskåpan i köket.
Dg l.g ì aget är 'i nstäl 'l t på mi n'im'i I äget !ar r r äkten på basvarv,
vjlket är lika med projekterat flöde. Spjskåpan har" också ett
:?jglìreg'lage. Vjd matìagning öppnas spjältet samridigt som
fläktens varvtal ökas

uppvärmnìngen av husen sker med termostatstyrda djrektverkande
e'lrad'iatorer, och varmvatten beredes elektrìskt j en 3oo-ljters
varmvattenberedare.



10

5"Ëi

r¿

2-plans radhus i T),resö (projekt I)

-i":

I å-pl anshus 'i samma områcie



HUSTYP 2 A

SEKTI O N

-. 

! 

-

ts
- (-

FJ

i-J\t,

FJ

aa
ENTREVANING



L2

HUSTYP 4 B

SEKTION

J

(È

(+,- e-

il

¡a

(-

Þ

F
J

-

..4

OVE RVAN I NG

f

ï

t

!

J

aa
ENTREVANING



HUSTYP 4 SOU

SEKT ION

Þ

+
ta

ENTREVAN ING

Ê- -!

È
ç-

F

È3

tt

fr

(*t-

J

I

w
sourrnnÄ¡rcvÅNrNG

(È



6 GENOMF0RANDE

Under mätperjoden studerades följande:

- I uftomsattni ng

- I uftfukti ghet

- energi förbrukni ng

I samtl i
i samtl i
våni ngsp

Vidare gjordes en ìntervju med de boende för att utröna hur de

upp ì evde i nomhusm'i I iön .

Mätningar har utförts såväl j mäthusen som i referenshus av san

typ.Sámtliga hus har byggts med god lufttäthet (cq .¡,6 
oms/h

uiä SO pa).'Ref erenshusäñ-har et't tradi ticnel I t f rån'luftssyster
med frånluftsdon j sarntìiga våtutrymmen, klädkammare och kök.
Uppvärmnìng sker i alla hus med termostatstyrda direktverkande
e I rad i atorer .

ga hus fj nns ti I I uftsdon ( spri ngventi ì er i fönsterkarm
éu sovrum, ì vardagsrum och i hál I . I mäthusen med två
ian ìnjusterades venti lationsdonen enì igt fö'ljande:

2S n3 /h ( ì nga rekommendat'ioner iFöräl drasovrum

Sovrum 2

Sovrum 3

Bad

Toal ett
KöK

Tvätt

Summa I uftomsättni ng

(min. ¡O m3/rr enl.SBN)

l0

t0

t5

t0

20

t0

I

il

il

il

il

lt

ll

il

il

3100 m /n

Husets total a I uf tvolJ'm har beräknats t'il I

bär att den totala luftomsättningen blir 0,
och injustering av luftomsättningen har ske
gasmätn i ng .

Referenshusen, Som saknade frånjuftsdon i sovrummen, injustera
eñti-oisáñ sa átt det totala luftflödet i huset uppgick till l5

m3/h, vilket motsvarar 0,5 oms/h.

ättningen har reducerats i vå

räver. I sovrummen har lufr
gen tì'lì att en god komf r-

r fjnns inga direkta kr
trots att r¡änn iskor under 1ång tid (6-10 t jmmar v j st.^

rel at'ivt snå rum).

30
33
tt

a
0 mJ, vì ì ket j nne
oms/h. Uppmätnì n

med hiälp av sPå

örsta hand'i föt
edovi sas 'i tabel I :

if
trJämfõrande mätnìngar av luftomsättning,

c^\,r'm har ninrti i mäthlts,cn Resrlltate
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Tabel I 3 Uppmätt I uftomsättni ng
luftomsättn'ing på 0,3

i för"äldrarsovrummet med en
oms /h .

Mätförhål I anden 0 3 oms/h

Uppmätt luftomsättning i
huset (oms/h)

Uppmätt I uf tomsättn i ng 'i

sovrummet (sprì ngventì len
öppen ) (mJ/h )

hela

föräl drar-
helt

0r3

21 -24

Mätnjngarna v'isar att trots att den totala luftomsättningen är
mycket låg i mäthusen (0,3 oms/h) är luftomsättnìngen i sov-
rummen tì ì ìräckl ìgt stor.
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I76. 'I LUFTFUKTIGHTT

Luftfuktìghet och inomhustemperatur har reqistrerats j husens
vandagsrum med termohygrograf i såvär mäthüs som referenshus och
redovisas i tabell 4.

Tabell 4 Ex. på luftfuktighetsmätningar j mäthus och referens-
hus

Pro-
jel<t Hus tvp % oms/h

Hus- fuktìghet oms.
Rel at i v Luft- Inomhus-

temo.
0c

Anta I
pers0ner

I

II
A 6A
I 6A
2 4 sou

3 2A
4 2A
5 4B
6 4 sou

35 -45

35-40

36-4 l

38-44

43-5 I

26-36

34-60

21 ,0
19,0

2l ,0
20,0

20,0

?1 ,0
21 ,0

0r3

0,3

0r3

0,3

0

nT

4

?

I

2

3

2

5

5

5

)

,

t

0

0

Av tabel I en f r amgår" att samtl ì ga hus
40 %. Mätresultaten visar vidare att
verkas negativt när frånluftsdonen ä
den totai a I uftomsättnì ngen sänks ti

har en luftfuktìghet på ca
I uftfukti gheten i nte på-

r pì acerade 'i sovrummen och
I I 0,3 oms/h.

Genom att m'inska luftomsättningen 'i våtutrymmena i förhållandetill normkraven studerades speciellt event. kondens eller mögeì-
bildnìng j dessa utrymmen. Hygrometrar har även j v.issa hus õla-cerats ut 'i dessa utrymmen och regelbundet avlästs.

'ts
ed
åtu
ppk

åväl vardagsrum,
elen av dygnet var
trymmena räckte
om i dessa utrymmen.

Efter ett
m'indre än
övrìga niv

ba
tv
o
¿n

d var I uf tf ukti gheten i badrummet '100 
% men ef ter

å timmar hade luftfuktigheten utjämnat s.ig med deni huset.

6.2 UNDTRTRYCK I VATUTRYMMINA

Under heìa mätperjoden har
relatjvt övriga utrymmen i
t.ex. toa'lettrummen har sål

det verit undertryck ì våtutrymmena
huset. Något baksug el ler lukt från
edes i nte regì strerats.





196.5 VERKLIG TNERGIFORBRUKNING

Energiförbruknìngen har uppmätts under en fyraårsperìod. I huset
bor en familj på 4 personer. Två vuxna och två barn. Tempera-
turen har i genomsnjtt varit ca 210C. Resultatet av mätnìngarna
redovisas i tabelI 5.

Tabell 5 Redovìsnìng av energiförbrukningen i mäthuset under
perioden september l9B0 - september 1984.

tseraknad energr -
förbrukni ng med
normen'ìì g ven-
ti I ati on
(0,5 oms/h)

kwh / år

Beräknad energi -
förbruknìng vid
behovsanpassad
ventilat'ion

kwh / år

Uppmät't
energ i -
förbruk-
ning
kwh / år

Temp.
i nomhu s

Mãt-
per i od

0ç

80-8 I

8l -82

82 -83

83-84

I 5600

r 5600

r 5600

I 5600

r 2900

I 2900

I 2900

I 2900

r 2600

I 3000

12700

I 3400

21

2l

21

21

Medel värde 12925

Av tabellen framgår att energibesparingen bljr ca 2500 - 3000
kwh/år. Den extra kostnaden för att modjfjera systemet uppgjck
l9B0 ti I I ca 500 kr". Med dåvarande energìpris på 20 öre/kwh b'ìev
återbetaì n ì ngstj den ca ett år.

att
det
lö

Av
opa

oar

tabel len framgår vidare
energ i f örbrukn'i ngen och

sperìod stämmer mycket vä

det teoretiskt ber"äknade värdet
uppmätta medel värdet över en fyra-

verens.

En energibalans för projekt II visar att beroende på husstorleken
bl ir energibesparingen I 100 - 2800 kwh/år. Korttjdsmätnìngar som

har utförts ('14 dagars perioder) pekar mot samma storìeksordnìng.
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6.6 TATHET

En förutsättnìng fõr att erhålla ett bra inomhuskljmat och en
ìåg energiförbr"uknìng ãr att huset är lufttätt. Täthetsprovning
har därför utförts för att utröna om tätheten är bestående.

Mätn'ingarna har utf örts
1982 och 1984.

vid färdigstäìlandet .(1980), samt l98l,

I tabell 6 redovjsas täthetsprovningarna under en fyraårsperìod.

Tabell 6 Täthetsprovnìng under en 4-årsperìod

Luftomsättnìng (oms/h) vid 50 Pa tryckdifferens vid
trlrç¡P¡ovn ì ng

Hus apri ì I 980 aprì ì I 981 oktober )gBZ oktober I 984

I

I

I

I

i
I

I

I

i

Mäthus

Ref. hus

Av tabellen framgår att tätheten inte fõrändrats under den
4-åriga mätperjoden. tn bra byggnadstekn'ik och ett väl utfört
arbete under byggnadstjden är huvudorsakerna till de samstäm-
mì ga resu I taten.

6 .7 NEDSMUTSN I NG AV FRANLUFTSDON

Vid efterkcntrol I av luftflödet över frånluftsdonen konstatera-
des att dessa i vissa fall var starkt nedsmutsade framför allt i
bad och fiC. Efter renEörìng av frånluftsdonen ökade Iuftflödet
genom dessa med 20-100 %.

Rengörìngen är mJrcket enkel att utföra. Donen spo'las j vatten
och torkas av. Detta bör ske 3-4 gånger/år för att ventilatjons-
systemet skal I fungera optìmal t.

6

5

I

I

q

5

I

I

6

5

I

I

q

5

I
i

I

I

I

I



Bestämning av c02-ha'lt erhålles direkt av sambandet:

c=j=(l-e-nt)*coe-nt
NV

där c = koncentratjonen C02 vid tjden t

= I uftomsättni ngen ( oms/h )

= t'iden (h)

= avgì ven C02-ha'lt i m3/fi

= rummets voìym (r3)

= bakgrundskoncentrationen av C02 i rummet

n

t

q

V

c0



t
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