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I NNE HÂLL

REFERAT

De kr¡v på ventilatiorì av bostädcr som finns i Svensk Byggnorm (SBN) ger inte
en acceptabel luftkvalitet i sovrum om man ser till de komfortkrav som bör
kunna stäì las på reìativ fuktighet och halten koldioxid i rumsluften.

Ett enke.lt och billigt sätt att åstadkomna cn förbättring härvidlag är att
installera frånluftsdon även i husens sovrum. En samtidig sänkning av husens
tot¡la luftornsättning till ca 0,3 oÌns/h, vjlket ger en inte oväsentìig energi-
besparing, är också möil ig. l.lätningar'av luftomsãttningen har utförts, dels
nre<i hjäìp av spårgos dels rned varnrtrådsanemomcter, i såväl hus försedda med

frånìuftsdon i sovrum som i referenshrJs av samnla typ. Referenshusen har ett
tradjtionellt ventjlationssystem ned frånìu[tsdon ì samtìiga våtutryÍìmen'
klädk¡nnare och kök, Tilìuften tas i bâda fallen in i husen'via springventil-
er i fönsterkarmarna.

Resultatet av undersõknjngarna har vìsat att med frånìuftsdon pìacerade i sov-
rumren erhålles ett väsentligt bättre inomhusklimat i dessa utrynnen än om

evakuering sker på traditionellt sätt.-

l,l3ç¡ra fukt- eììer nrögeìprobìem har ej kÙnnat konstateras, och kanske allra
viktigast är det faktunr-att de boende upplever inomhuskìimatet son gott.

I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren
sitt ansìagsprojekt. Publiceringen jnnebär inte att rådet
tagit ställning tiìl åsikter, slutsatser och resultat.
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FORORD

I täta och välisolerade hus måste man stãlla !öga krav på ventiìa-
tionssystemet för att kunna tillförsäkra de boende ett tillfreds-
stäl lande inomhuskl imat.

Tyvärr har i många fall ventiìatìonssystemen i framförallt små-

hus visat.upp allvarliga brister. Mätningar som utförts på upp-

drag av B¡,ggnads AB FOLKHEM, har visat att luftomsättningen i

t.ex. ett sovrum är oacceptabeìt 'låg även vid flãktstyrd från-
luft och friskluftsintag (springventiler) i fönstren. Mìndre än

hälften av den rekonmenderade lufkrrnsättningen hali nrånga faìì
uppmätts.

F0LKHEM har til ìsammans med institutionen fõr byggnadsteknìk på

KTH under ett flertal år samarbetat i frågor sõm rör bygg- och

energiteknik samt med frågor rörande inomhusklimatet i olika,

typer av småhus. Mätningar har bl.a. utförts med inriktning r;l'

föìjande:
- energiförbrukning
- I ufttäthet
- Iuftomsättning
- inomhusklimat

Denna rapport bygger på de erfarenheter som vunnits under de B

år som mätningarna pågått och redovisar ett modifierat frånlufts-
system som bättre kan behovsanpôssas till olika rumsfunktioner.

Det modifierande frånluftssystemet möjliggör även att luftomsãtt-
ningen kan sänkas från byggnormens på 0,5 oms/h till ca 0,3 oms/h

med bibehål 1et gott inomhusklimat.

I rapporten redovisas som en bilaga FOLKHEMS första gruppområde

med tãta cch vãlisolerade hus.x) Tätheten vid färdigställandet
var i dessa hus ca ì oms/h vid 50 Pa (1977). Mätning av energi-
förbrukning, inomhusklimat, lufttäthet m.m. har utförts i dessa

hus under perioden 1977-1984.

Projektets syften har dets vanit att studera om man genom att
installera frånluftsdon i samtliga sovrum kan förbättra inomhus-
kìimatet i dessa utrymmen, dels att undersöka om man genom en
sådan behovsanpassning kan sänka den totala ìuftomsättningen'i
huset från normens krav 0,5 oms/h tìll 0,3 oms/h. Genom detta
skulle en årlig energibesparing på ca 2500 kwh dessutom erhållas

Undersökningarna har utförts inom två projekt under en tid av

fem år. Dessa har utgjorts av 1-2 pìans platsbyggda radhus av

trä beìägna inom Tyresö respektive Sigtuna kommun'

3

2 SAMMANFATTN I NG

Resul tatet av undersökni
pìacerade i sovrummen er
klimat i dessa utrYnmen
sätt över don endast i v

arna har visat att med frånluftsdon
lles ett väsentligt bãttre inomhus-
om evakuering sker på traditionelìt

utrjÍrìmena.

n9
hå
än
aI

Genom att behovsanpassa ventilationen har även ìuftomsättningen
i hela huset kunnat sänkas från normkravet 0,5 oms/h tiìl 0'3
oms/h. Oetta ger dessutom en energibesparing, beroende på hus-
storlek, på ì.ì00 - 3.000 kwh/år.

Dcn enkätundersökning som gioidcs bland de boende gav vid handen
att de upplevde inomhusklimatet som gott.

x ) Âkersberga-projektet
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3 BAKGRUND

Ur hvoienisk svnounkt är en luftomsättninq på 4 m3/person och
timmé"vid ì8oC-obh en relativ ånghalt på 60 procent en minimi-
omsättning för att luften inte skall innehålla mer än 0,5 procent
C02 (det högst-värde som Arbetarskyddsstyreìsen tilìåter på en
arbetsplats). Motsvarande värde saknas för bostäder. Med hänsyn
till komfortkrav t.ex. luft, ej för hög RF i runmen samt hänsyn
till materiaìbet!ngade avdunstningar inkl. radon, är en luftom-
sättning på ì0 mrlperson och timme ett ìämpìigare gränsvärde
(se Ubisch ì977). Det innebär att i ett föräldrasovrum behövs
en ventilation av ca (ì0+10+5) = 25 nr/h om två vuxna och ett
barn sover dãr.

För att kontrollera om ìuftomsättningen i enskilda rum (i första
hand sovrur¡) uppgår tilì de värden som rekommenderats enììgt
ovan (25 mJlh ì ett förãlldrasovrum) har spårgasmätningar utförts
i fem nybyggda småhus där ìuftomsättningen vid 50 Pa var ca 3,0
oms/h för hela huset.

Nedan redovisas några exempeì på dessa mätningar:

Exempel på mätresultat

För att illustrera hur ökningen av COr-halten och luftfuktìgheten
i sovrummet förändras, under de betinþelser som redovisats i ta-
beì.len ovan har dessa beräknats och redovisats i dìagramform
nedan. ( I )

Beräknìng av C02-haìt enìigt formeì (bilaga 2).

coz (/.)
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Ex. ì Mi:-.tning av luftomsättningen i föräldrasovrummet vid en
flãktinstäìtning på ca 0,5 oms/h i hela huset med
öppen respekt i ve stänqd spri ngventì ì ( genomsni tt l ì gt
vãrde för de fem husen)

Tabel I ì .

Fìäktinstäl ìning

0,5 oms/h
( stängd spri ngventi ì )

Rekommenderat
värde
(*3 /r' )r3/t' oms/h

B 0,26 25 l2 3 4 5 6 7 8 9 id (h)

25
Diagram ì Hustyp med täthet 3,0 vid 50 Pa
Värdena 0.66 och 0.26 avser öppen respektive stängd springventil0,5 oms/h

(springventi I öppen)
IB 0,66

Av tabeììen framgår att luftomsättningen inte i någr;t faìl uppgick
till det rekommenderade värdet.

Mätresultatet visar även att springventilen har en avgörande
inverkan pci runrmets luftomsãttning.

Av diagrammet framgår att med stängd sprìngventil överskrids det
h_vgìeniska gränsvãrde'u efter ca 5-6 tirnmar. Detta värde är helt
oacceptabelt. Utgångsvärdet på C02-haìten (0.18 %) antas finnas
i runrmet under dagti d.

n=0
Hvg

9ra
c =0ieniskt

nsvärde

n = 0.66 c = 0.24
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RH (%)

t00

Luftfuktiqheten i sovrun'ìmet under vår- och höstväder (OoC RF

80 % utomñus) har beräknats för samma rum och illustrèras i
diagram 2. (2)

Ex. 2 Bestämning av ìuftomsättningen om luftfìödet störs

Samtìiga luftomsättningsmätningar som redovisats i ex. I har
utförts utan några störningar av luftflödet förorsakat av t.ex.
öppna fönster eller dörrar.

För att ta reda på om luftflödet från föräldrasovrummet påverkas
av rttett eller två fönster öppnats på gìãnt, har mätningar av
luftomsättningen utförts med två fönster öppna på glänt i en
halì i husens övervåning. Fönstren kunde låsas i ett s.k. väd-
ringsläge så luftspringan mellan båge och karm endast blev ca
2 cn,

Samtliga mätningar utfördes med fläkten inställd så att luft-
omsättning i heìa huset var ca 0,5 oms/h. Resultatet av mät-
ningarna redovisas i tabeìl 2. Husets luftomsättn.ing vìd 50 Pa

var 3 oms/h.

Tabel ì 2

Redovisning av luftomsättningen i föräldrasovrummet när två
fönster var öppna på glänt i övervåningen

Flãktinstãlìning

80

60

40

20

Kondensrisk på fchster

springventi I

ciryen springvmti I

Tid (h)

s
o

Luftomsâttntng nar
fönstren var stänqda
(m3ltr)

0,5 oms/h, stängd
spri ngventi ì

0,5 oms/h öppen
springventi I l3 l9

Av tabell 2 framgår att luftomsättningen minskar avsevärt om

två fönster "står på glãnt". Den genomsnittliga minsknìngen
var ca 35 %.

Luftomsättni n

fönstren var
( mr¡n )

nar
ppn a

0
o l 23 4 5 6I I9

Õ5

Diagram 2 Hustyp med tãthet 3,0 vid 50 Pa

Av figuren framgår att om springventilen är stängd finns det
stor risk för att kondens på fönstren skatì uppstå.

Diagrammet bygger på förutsättningarna att en människa avger
40 g vattenånga per timme vid vila. 0m man antar att två vuxna
och ett barn sover i rurnmet koÍrner ett vattentiìlskott på
100 g/h att tillföras rummet. Eventuell förekomst av bìornmor
o.dyl . kan ytterì igare öka fuktavgivningen.
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4 MALSATTN I NG

Mot bakgrund av ovan redovisade mätningar, som klart visar att
i ett frånluftsventilerat småhus kan luftomsãttningen i enskilda
rum bli så ìåg att de ur hygienisk synpunkt är otillfredsstäì-
I ande.

En bättre fördelning av luftflödet i huset är dãrför nödvãndig.
Ett vanligt sätt att förbättra inomhusklimatet är att installera
ett traditioneìlt FTX-system. Kostnaden för ett sådant system
är emeìlertid ganska hö9. (Totaìkostnad inkl. installation ca
25.000) Tanken väcktes då på att modifjera ett konventionellt
frånluftssystem genom atl placera frånluftsdon även i sovrummen.
På detta sätt skulle ett garanterat luftflöde i sovrummen er-
håì l as.

Merkostnaden för att installera frånluftsdon i sovrummen uppgår
ti I t ca I .000 kr. per hus ( ì985 års kostnadslä9e) .

Såvãl husen i Tyresö som i Sigtuna är platsbyggda enìigt
"pre-cutmetoden".

Grundläggning sker på ett kapìlärbrytande lager av singeì varpå
man isolerat med 80 mm cellpìast. Ovanpå detta har sedan gjutits
en kantfôrstyvad betongplatta 4ed sockeleìement av lättklìnker.
Bjälkìagets k-värde = 0.24 w/n¿oC'

Yttervãggarna har ett fasadskikt av boardskivor med dekorläkt
och isoiering av 170 mnr mineralullsskiva mellan reglar. På in-
sidan finns ångsplrr av plastfol'ie med gipsskìva som i:ekìädnad
(k-värde 0.28 w/n¿oC).

Takbjälklaget med regnskydd av skyddsbelagd papp' på ett underlag
av råspont, är 'isolerat ned 220 rm mineralulì.

På undersidan är epikat glespaneì, plastfoìie och gipsskiva
(k-vârde 0.19 w/m'"C).

Ventilationssystemet, som är ett fläktstyrt frånìuftssystem,
har fråntuftsdon pìacerade ì sovrum, klädkammare,dusch, bad,
tvätt och kök. Från dessa don förs ìuften genom kanaler ut ur
husen via en fläkt pìacerad på taket.

Flãktens varvtal regìeras med ett regìage på spiskåpan i köket.
Då reglaget är instãllt på minimiìäget går fläkten på basvarv,
viìkei ai litca med projekterat flöde. Spìskåpan har också ett
spjälìreglage. Vìd matìagning öppnas spjäììet samtìdigt som

fläktens varvtal ökas.

Uteluft tas in genom springventiìer placerade i fönstrens
karmiiverstyckenl Springventilerna kan vara öppna ì två ìägen:
heìt öppna och stängda tiìl hälften. Ventiìerna går ei att
stänga heìt.

Uppvãrmningen av husen sker med termostatstyrda direktverkande
elradiatorèr, och varmvatten beredes elektriskt i en 300-ìiters
varmvattenberedare.

5. TEKNISK BESKRIVNING

Två forskningsprojekt har dãrför igångsatts för
ett modifierat frånluftssystem med frånluftsdon
ett acceptabelt inomhusklimat i heìa huset.

Projekt I avser två 2-plans radhus på ì25 *2 b"lä9n. i Tyresö
och projekt II avser 17 1-2 plans radhus i Sigtuna.

I ett hus på ca .l25 
rnZ ä..n ìuftomsättnlng på ca B0 m3/h i

hela huset fuììt tilìräcklig för att erhålIa ett tillfredsstäl-
ìande inomhusklimat under förutsättning att luften är jämnt
fördelad. B0 mJlh motsvarar en luftomsättning på 0,3 m'lh.

Forskningsprojektet inriktades därför även på att undersôka om

ett behovsanpassat frånìuftssystem kunde fungera tillfredsstäl-
lande även vjd en total luftomsättning på 0,3 oms/h. tn reduce-
ring av luftomsättningen med 0,2 ons/h ger dessutom en energi-
besparing på ca 2.500 kwh/år.

att utröna om

r sovrummen ger

Radhus i Si
(projekt II

gtuna med sin nära lekmiljö
)
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6 GENOMF('RANDT

Under mätperioden studerades föìjande:

- I uftomsättni ng

- ì uftfukti ghet

- energi förbruknì ng

vidare gjordes en intervju med de boende för att utröna hur de

upplevde inomhusni I jön.

Mätningar har utförts såväì i mäthusen som i referenshus av samma

ïVp. Sãtttiga hus har byggts med god l.ufttäthet (ca 1,6 oms/h

ui ã- Só-Þul . 
-Referenshusãrñ-l ar ett trad i li oneì I t frånl uftssystern

me¿ irånlúftsdon i sarntìiga våtutryrnmen, klädkammare och kök'
uppvarmning sker i alla hus med termostatstyrda direktverkande
el radi atorer.

I samtlìga hus finns ti lìuftsdon (springventiìer ì fönsterkarm)
ì ,áriliiã iòurur, i vardagsrum och i hãll. I mäthusen med två
uañinõtpÍun iniusierades vèntì ìationsdonen enì igt följande:

Förãldrasovrum 25 n3/n (inga rekommendationer i SBN)

Sovrum 2 l0 "

Sovrum 3 l0 "

Bad l5 " (min. ¡O m3ln enl.SBN)

Toalett l0 rr - rr -

Kök 20 " -rr-
Tvätt l0 " - rr -

Summa luftomsättning tOO m3/tr

sEl( T r0 N

-O) - -'l

-+È

-9

ii
Þ

ê-

T
-lÞ þ

övEnvÅru lNo

L.

Husets totala ìuftvoìym har beräknats till 300 m3,. vi'l.ket..inne-
bàr att den totala ìuitomsãttningen blìr 0,33 oms/h. Uppmãtning

ochinjusterìngavluftomsättningenharskettmedhjãlpavspar-
gasmätn i ng .

Referenshusen, som saknade frånluftsdon i sovrummen, ìnjusterades
eñiigfiBñ-så ått ¿et totata ìuftflödet i huset uppgick till ì50

m37h, vilket motsvarar 0,5 oms/h'

re l ati vt snrå rum) .

Jãmförande mätnìngar av luftomsättning, .i fõrsta hand .i förãldra-
iou.rr, tu, gjortð i mäthusen. Resultatet redovisas i tabell 3.

lf

I
F¡

1

J J

t

t

!

F
I
T

(-

7r

tr

HUSTYP 6A

ENrne'vÅNrNo
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Tabeì ì 3

6. ì LUFTFUKTIGHET

Luftfuktighet och inomhustemperatur har registrerats i husens
vardagsrum med termohygrograf i såväì mãthus som referenshus och
redovisas i tabeìI 4.

Tabeìl 4 Ex. på luftfuktìghetsmätningar i mäthus och referens-
hus

, Uppmätt ìuftomsättning i heìa
huset (oms/h) 0,3

Uppmätt luftomsättning i föräldrar-
sovrummet (springventi len helt
öppen ) (mrlh ) 21 -24

Mätningarna visar att trots att den totala luftomsättningen är
mycket ìåg i mäthusen (0,3 oms/h) är luftomsättningen i sov-
rurnmen tilìräckl igt stor.

Uppmätt luftomsättning i föräìdrarsovrummet med en
luftomsättning på 0,3 oms/h.

Pro-
.iekt

I nomhus-
temp.
oc

Relativ Luft-
Hus- fuktighet oms.

Hus typ /. ons/h
Antal
per soner

II

Av tabeìlen framgår att samtìiga hus har en luftfuktìghet på ca
40 %. Mätresultaten visar vidare att luftfuktigheten inte på-
verkas negativt när frånìuftsdonen är placerade i sovrummen och
den totala ìuftomsättnìngen sänks tilì 0,3 oms/h.

Genom att minska luftomsättningen i våtutrymmena i förhållande
ti I ì normkraven studerades speciel lt event. kondens eì ìer mögeì-
bildning i dessa utrynmen. Hygrometrar har även i vissa hus pla-
cerats ut i dessa utrymmen och regelbundet avlästs.

Av mätningarna framkom att luftfuktigheten i såväì vardagsrum,
fijrãldrasovrum som våtutrynmena under större delen av dygnet var
lika. Det svaga undertrycket som uppkom i våtutrymmena räckte
såìedes till för att ta bort den fukt som uppkom i dessa utrymmen

Efter ett bad var ìuftfuktigheten i badrummet 100 % men efter
mindre än två timmar hade luftfuktigheten utjämnat sig med den
övriga nivån i huset.

6.2 UNDERTRYCK I VÂTUTRYMMENA

Under hela mätperioden har det varit undertryck ì våtutrymmena
relativt övriga utrymmen i huset. Något baksug eìler lukt från
t.ex. toalettrummen har således inte registrerats.

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

35 -45

35-40

36-4 I

38-44

43-5 I

26-36

34-60

0r3

0,3

0,3

0,3

0,5

21 ,0
19,0

21 ,0
20,0

20,0

2l ,0
2.ì,0

0,5

0r5

4

4

3

2

3

2
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6.3 UNDERTRYCK RELATIVT UTELUFTEN

Det genomsnittliga undertrycket relativt uteìuften har varit
2-5 Pa i alla rum. Detta innebär att den oavsiktliga ventila-
tionen i stor utsträckning har kommit att styras från från-
luftsfläkten. Den oavsiktìiga venti lationen är därför mycket
liten (0,05 - 0,1 oms/h).

En intrèssant iakttagelse ãr att vid så pass hö9 vidhastighet
som t0-.l2 m/s uppvisar huset, med fläkten på basvarv, under-
tryck på både vind och lâsidan (ca 2 Pa).

Vid garantibesiktningen (två år senare) anmärkte man inte i
något faì ì på ì nomhusk I imatet.

I projekt I som spänner över en S-årsperiod har helìer ìnga
problem konstaterats.

6,4 INERGIFORBRUKNING

En teoretisk beräkning av energiförbrukningen visar att den i
jämfôrelse med referenshusen (0,5 oms/h) skall vara ca 2200
kwh/år tägre i mäthuset där luftomsättnìngen är 0,3 oms/h.

Nedan föìjer en energibalans för mät- och referenshuset samt en
redogöreìse för den verkliga energiförbrukningen i mäthuset.

Energibalans.för Projekt I (tvåvånings radhus med en vånings-
yta på 125 n')

Enerqiförbrukninqen har uppmätts under en fyraårsperiod. I huset
bor én famili på-4 personer. Två vuxna och två barn' Tempera-

iuren har i leiromsnìtt varit ca 2loc. Resultatet av mätningarna
redovisas i tabelì 5.

Tabell 5 Redovisning av energiförbruknìngen i mäthuset under
perioden september ì980 - september 

.l984'

6.5 VERKI.IG ENERGIFORBRUKNING

n ener9 n

Mät-
peri od

förbrukning med

normenìig ven-
tiìation
(0,5 oms/h)

kwh / år

I 5600

I 5600

ì 5600

I 5600

energ
ing viförbruk n cl

behovsanpassad
venti I ati on

kwh/ år

ì 2900

ì 2900

I 2900

r 2900

Uppmätt
energ I -
förbruk -
ni ng
kvrh/ år

I 2600

ì 3000

12700

ì 3400

Temp.
i nomhus

oç

BO-B I

8l -82

B2-83

83-84

21

21

21

21

Medelvärde 129?5

Av tabellen framgår att energibesparingen blir ca 2500 - 3000

l*hlå.. Den extrã kostnaden iör att modifiera systemet YPp.gigf
198ô till ca 500 kr. Med dåvarande energipris på 20 öre/kwh blev
återbetalningstiden ca ett år.

Av tabellen framgår vidare att det teoretiskt beräknade värdet

få energiförbrukñingen och det uppmätta medelvärdet över en fyra-
årsperiod stämmer mycket väl överens.

En energibaìans för projekt II visar att beroende på husstorìeken
bìir enðrgibesparingen ilOO - 2800 kwh/år. Korttidsmätnìngar som

ñar utföris (14 dagárs perioder) pekar mot samma storleksordning.

Berãkningarna är ut
hustemperatur pâ 2l

Enerqiförluster

förda för Stockholmsklimat och vid en inom-
oc.

transmi ss i cn

ventiìation
(0,5 oms/h)

hushål I sel

av ì oppsvatten

8900 kwh/år

6700

uppvärmn i ngs an ì äg gn i ng

varmvattenberedni ng

hushål 1 seì

sol instråìning
per son v arme

7100 kwh/år

5000

I 000

3500

3500

3000

ì 500

20100 kwh/år 20100 kwh/år



206.6 TATHET ?t

En förutsättning för att erhåììa ett bra inomhusklimat och en
ìåg energiförbrukning är att huset är lufttätt. Täthelsprovnìng
har därför utförts för att utröna om tätheten är bestående.

Mãtningarna har utförts vid färdigstälìandet (ì990), samt ì98ì,
ì982 och 1984.

I tabell 6 redovisas täthetsprovningarna under en fyraårsperiod

Tabell 6 Täthetsprcvning under en 4-årsperiod

Projektet består av 5 st friliggande platsbyggda lj-plans småhus.

Husen, som är kälìar'ìösa, är uppförda med pìatta på mark och trä_
regelstomnre med stående paneì.

Uppvärmning sker med direktverkande elradiatorer och ventiìa_
tionssystemet är av "f-typ', med friskìuftsintag via spring-
ventiler i fönsterkarmarna.

lulätningar av energiförbrukning och lufttäthet har utförts Lrncier
ì978-80 med uppföljande mäitningar 198l-84.

Två av vjllorna i ,Âkersberga

Energiförbrukning

En energìbaìans för,4kersberga-husen under ett normalår i
Stockholmsklimat vid innetemperaturen +20oC och en genomsnìtilig
ventilation av 0,5 oms/h redovisas i tabell 7.

BILAGA I

AKER SBERGiIPROJEKTET

Energiförìuster:
transmì ssion
ventilation
hushål I sel
av ì oppsvatten
(utspoìning av
varmvatten )

tnergitillskott:
uppvärmningsanlãggning I 1000 ktlh
varmvattenberedni ng 5000
hushål I sel
sol instråìning
per sonv arme

x/

24300 kl^Jh

'19600 
ktJh

U oms n9 om
trr/ckprovni no

Hus apriì ì980 apriì

a yc erens v

ì98l oktober l982 oktober l9B4

1,5 1,5

1,5

n

Mäthu s

Ref. hus

.l,6

ì r5 I,
6

5 5

Av tabellen framgår att tätheten inte förãndrats under den
4-åriga mätperioden. En bra byggnadsteknik och ett väl utfört
arbete under byggnadstiden är huvudorsakerna till de samstãm-
miga resuìtaten.

6.7 NEDSMUTSNING AV FRÂNLUFTSDON

Vid efterkcntroll av luftflödet över frånluftsdonen konstatera_
des att dessa i vissa fail var starkt nedsmutsade framför allt i
bad och t^lC. Efter renEörìng av frånluftsdonen ökade luftflödet
genom dessa med 20-100 %.

Rengöringen är mJrcket enkel att utföra. Donen spoìas i vatten
och torkas av. Detta bör ske 3-4 gånger/år för att ventilations_
systemet skal ì fungera optimalt.

l3ì00 kt^lh

6700
ì 000
3500

3500
2300
I 500

'|
)

S:a energìförbrukn.24300 kl^lh S:a energitilìförsel

S:a betald energi
x/ grati senergi
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Jämförelse melìan beräknad och uppmãtt enerqiförbrukninq

Den totala energiförbruknìngen i fem hus har avlästs på resp.
hus eìmätare. Inomhustemperaturen har kontrollerats några gånger
under året. Husägarna har försãkrat att inga ändringar gjorts
på eìradiatorernas termostatinstäì lningar.

Fråriluftsmängden har uppmätts vid varje avläsningsti I lfäl le av
elmätaren och antagits vara konstant under året.

I tabell B redovisas den verkìiga energiförbrukningen perioden
februari 78 - februari 79 i förhåliande till beräknad energì-
förbrukning. Beräkning av energiförbrukningen har gjorts på det
sätt som ligger tiìl grund för tabell 7, varvid uppmätta vãrden
på temperaturer och ventilatjon anvãnts för berãkning av trans-
missions- och venti lationsfö.luster.

Tabell 8 Redovisning av beräknad och uppmätt energiförbrukning
under februari 78 - februari 79

Under de två "mätåren" var husägarna väl medvetna att deras hus.ingick i ett forskningsprogram och var dãrför angeìägna om att
sköta husen extra vãl och ñålla en så låg energiförbrukning
som möjligt. Det bìev i flera fall en tävlan mellan husägarna
om vìlken som hade den lägsta energiförbrukningen.

För att kontro.l ìera om energiförbrukningen väsentìigt skulìe
förändras efter den ordinarie mätperìodens sìut har kontroìl
av energiförbrukningen skett sedan mätperioden avsìutats.
Mãtningarna har utförts under februari nånad l98l och under
oktober månad 

.l984.

Resultatet av mätnin
dagsanprssade värden

garna redovisas i tabellerna 9 o 10 (grad-
).

Tabel I 9 Redovisning av energiförbrukningen under februari /8
- februari 80 (avse mede.lvãrdet för de fem husen)

Hus
temoer atur
innä oc

19-20

20-21

t7-ì8
20-21

19-20

0, 35

0, 50

0, 50

0, 50

t7 900

ì9 450

16 000

20 500

l8 900

tB 600

IB BOO

ì9 400

l9 600

ì uftomsättn i ng
oms/h

i förbrukn i kWh/år
na

febr. 78-febr. 79

febr. 79-febr. B0

l9edel värde

Kontrol I
per i od

febr. B0-febr.8ì
febr.Bl-okt. 84

Mede I värde

19-20

19-?O

I9,5

Uppsk attad
i nomhustemp
( husägarens
uppg i fter )

oC

lB 400-19 600

l8 400-t9 600

Medel värde

Beräknad energi-
fõrbrukning på
grundvaì av hus-
ägarnas uppg ifter

kt,Jh / år

ì9 600-20 500

l9 600-20 500

Mede I värde

At

A2

A3

A4

A5 50

000

500

t00

500

600

l7 100-lB

l9 600-20

ì6 100-17

l9 600-20

lB 400-19

Medel 19-20 Medel ìB 550

Av tabeììen framgår att de uppmätta energiförbrukningarna stämmer
väl överens med de beräknade.

Under perioden februari 79 - februari B0 har motsvarande mät-
ningar av energiförbrukningen utförts. Mätningarna visar god
samstämmighet meìlan berãknad och uppmãtt ernergifõrbruknìng.

Den uppmätta energiförbrukningen var i medeltaì lB 800 kWh/år
för de fem husen. Inomhustemperaturen var i medeitaì ca l9-20oC,
d.v.s. ìika det som redovisats i tabell 8.

ìB 700

Tabel ì ì0 Redovisning av energiförbrukningen under perioden
februari 80 - oktober 84 (efter den ordinarie mät-
perìodens slut)

0

Uppmä t t
energ i -
förbrukni ng
kWh / år

20-21

20-21

20,5 l9 500

Av tabelìen framgår att det beräknade medelvärdet under mät-
perioden (78-80) är ìB 700 kWh/år och under kontrolìperìoden
(80-84) l9 500. Skillnaden i energiförbrukningen mellan mät-
och kontroì lperioden blr'r 700 kWh/år eller 3,7 %.

Av tabellen framgår även att den uppskattade inomhustemperaturen
har varit ca 20,5oC, d.v.s. ca ìoC högre än under mätperioden.
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BILAGA 2

Bestämning av C02-haìt erhåììes direkt av sambandet

Samstämrnigireten mel lan energiförbrukningen under mätperioden och
kontrolìperioden är mycket god och faller helt inom feìmarginaìen
för de berãkningar som gjorts vad gäììer graddagsanpassnìng m.m.

Detta tyder på att brukarvanorna hos husägarna inte väsentìigt
har ändrats (varmvattenförbrukning, hushåìlsel m.m.) samt atI i
täta och väìisolerade hus kan energiförbrukningen bestämmas med
god noggrannhet när inomhustemperatur och ventilationsgrad är
kända.

Kontrol ì av husens täthet

Ett krav på konstruktionerna måste vara att husets täthet blir
bestående. Täthetsrnätningar har därför utförts för att utröna
om husens täthet bìir bestående tjver tiden. Mätnìngarna har ut-
förts dels vìd färdigstäììandet, dels under mätperioden (i8-80)
samt två gånger under kontroììperioden (8ì och 84). Mätningarna
under hösten 84 kunde av tidsskäl endast utföras i två av husen
I tabell ìl redovisas resuìtaten av täthetsprovningar utförda
vid färdigställandet och sedan husen varit bebodda ett, tre och
sju år.

Tabell lì Resuitat av tryckprovningar under en 7-årsperiod

LuttomSattnrng (oms/h) vld 50 Pa tryckdifferens
vid tr rovnln

Hus

där c

c = -9- (t-e-nt, + co €-nt

= koncentrationen C02 vid tiden t
= luftomsättningen (oms/h)

= tiden (h)

= avgìven C02-haìt i m3ltr

= rummets volym (m3)

= bakgrundskoncentrationen av C02 i

n

t

q

co rummet

r

1.2

ì.3

Av tabellen framgår att en reìatjvt stor höjning av luftìãckaget
har erhållits efter att husen har varit bebodda ca ett år. Vid
de senare mätningarna har ingen ,vtterìigare försämring skett
(värdena ì igger inom mätutrustningens mätnoggrannhet).

Orsaken tììì höjningen 79 beror sannoìikt på flera orsaker.
Husen har under första året torkat ut, varvìd små sprickor kan
ha uppstått framfijrallt meìlan yttervägg och melìanbjälklag.

Fuktkvoten på träbjãìkarna mot yttervägg var mycket 1âg (6,5-7/.)
vid mätningarna i februari 79,80 och 84,vilket visar att det
skett en kraftig uttorknìng av trävirket sedan byggtiden.

I

2

3

4

5

0.8

0.7

0.7

0.7

0.8

L6
ì.t
1.5

1.0

1.2

L5
1.2

1.4

l.l
1.3
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