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Sammanfattning 

Idag finns både krav på hur och när en byggnad ska ventileras. Otäta byggnader, 

främst sådana uppförda innan 70-talet kan anses överventilerade, främst vintertid. En 

otät byggnad ventileras först genom det installerade ventilationssystemet och sedan 

ytterligare genom den naturliga infiltrationen, vilken ökar med ökad 

temperaturdifferens. 

Det här examensarbetet har ämnat undersöka om man skulle kunna variera 

ventilationsflödena mellan sommar- och vinterhalvåret, och då minska 

ventilationsflödet vintertid till följd av den naturliga infiltrationen, utan att komfort 

och inomhusklimat påverkas negativt. Som en naturlig följd av detta har det också 

varit av intresse att undersöka hur mycket energianvändningen och därmed 

energikostnaderna kan minskas. 

I det här arbetet har två olika fastigheter undersökts. Dels Lillnäset vilket är en 

bostadsrättsförening, dels en vårdavdelning på Thoraxkliniken på Karolinska 

Sjukhuset. 

Genom mätning av koldioxidhalt, relativ fuktighet och temperatur vid varierande 

ventilationsflöden har det undersökts om och hur dessa parametrar varierat. 

De mätningar som genomfördes på Lillnäset visade att medelvärdet för 

koldioxidhalten och den relativa fuktigheten stiger med reducerat ventilationsflöde, 

temperaturen förblev däremot oförändrad. Trots detta kunde vissa reduceringar göras 

samtidigt som god luftkvalité behölls gällande undersökta parametrar. 

För vårdavdelningen på Thoraxkliniken kunde inga skillnader i medelvärden av 

uppmätta parametrar ses mellan de olika ventilationsflödena.  

Slutsatsen av detta examensarbete är att säsongsvarierad ventilation är möjlig. Det 

skulle vara fel att säga att luftkvalitén för alla byggnader blir oförändrad men sett till 

de ställda kraven går det inom vissa ramar minska ventilationsflödet samtidigt som 

god luftkvalitet upprätthålls. 

Att ge någon generell siffra på hur mycket ventilationsflödet går att reducera är svår 

att ge då det är många faktorer som spelar in. Detsamma gäller energikostnad som är 

möjlig att spara, eftersom den är direkt kopplad till hur mycket flödet kan reduceras. 

 

 

  



Abstract 

Today there are requirements both on how and when a building is to be ventilated. 

Leaky buildings, particularly those built before the 70´s can be considered over-

ventilated, principally during winter time. A leaky building is first ventilated through 

the installed ventilation system and then further through the natural infiltration, which 

increases with increasing temperature difference. 

With this thesis the intention has been to examine whether it would be possible to 

vary the ventilation flows between summer and winter, and then reduce the 

ventilation flow wintertime due to the natural infiltration, without adversely affecting 

comfort and indoor climate. As a natural consequence, it has also been interesting to 

see how the energy consumption and therefore energy costs can be reduced. 

For this work, two different properties have been investigated. First Lillnäset which is 

a housing cooperative, second a ward of the Department of Thoracic Surgery at 

Karolinska Sjukhuset. 

By measuring the carbon dioxide concentration, relative humidity and temperature at 

varying air flow it has been examined whether and how these parameters vary. 

The measurements carried out on Lillnäset showed that the average carbon content 

and the relative humidity rises with the reduced air flow, temperature remained 

steady, however. Despite this, some cuts could be made and still retain a good air 

quality seen to the parameters examined. 

For the ward no differences in average levels of measured parameters could be found 

between different ventilation flows. 

The conclusions from this thesis is that season varied ventilation is possible. It would 

be wrong to say that the air quality in all buildings will be unchanged, but in terms of 

the demands it is possible within certain limits to reduce the ventilation flow while air 

quality is maintained. 

To give a general figure on how much ventilation flow can be lowered is difficult 

since there are many factors that come into play. The same applies on the energy costs 

that are possible to save, as it is directly related to how much the flow can be reduced.
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1 Inledning 

I avsnittet nedan presenteras bakgrunden till den problemställning som rapporten är 

formad kring och det syfte, mål och begränsningar som har styrt detta arbete. 

1.1 Bakgrund 

Byggnader har ventilerats i alla tider, dock inte så reglerat och bestämt som det görs 

idag. Förr ventilerades utifrån människans direkta och instinktiva behov, ett fönster 

öppnades när det var för varmt eller behovet av syre fanns, eldstäder med skorstenar 

användes för att kunna laga mat utan att röken skulle stanna kvar inomhus. Fysikens 

lagar utnyttjades och ventilationssystem hade skapats utan att man tänkte på det, 

(Statens Fastighetsverk, 2009). 

Idag finns krav på både hur och när en byggnad ska ventileras. I Boverkets byggregler 

(BBR) finns föreskrifter och regler som säger att en bostad måste ventileras med ett 

luftflöde om minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter, alternativt kan detta 

minskas till 0,1 liter per sekund om närvarostyrd ventilation är installerad, (Boverket, 

2014a). Till detta finns ytterligare riktlinjer för så kallade smutsiga och rena rum samt 

var luft ska till- och bortföras. De regler som finns kring ventilationsflöden är satt att 

gälla året runt. 

Värme och ventilation är två faktorer som går hand i hand. Med klimatet som råder i 

Sverige är det ovanligt att utomhustemperaturen är densamma som önskvärd 

temperatur inomhus. Den luft som tas in i ventilationssyfte måste därför värmas till 

önskad temperatur. På så vis hänger ventilationen ihop med uppvärmningen, (Abel, 

2016b). 

Byggnader uppförda innan 70-talet är ofta otäta och använder därför mycket energi i 

uppvärmningssyfte, (IVA, 2012). Tillsammans med mekanisk ventilation kan otäta 

byggnader dessutom anses vara överventilerade, framförallt vintertid. En otät 

byggnad ventileras först genom det installerade ventilationssystemet och sedan 

ytterligare genom den naturliga infiltrationen, vilken ökar ju större differensen mellan 

inomhus- och utetemperatur är, (Sikander, 2011). Det här gör att vissa byggnader kan 

anses dubbelt ventilerade vintertid, vilket bidrar till att mer energi används i 

uppvärmningssyfte än nödvändigt. 

De flesta fastighetsägare är intresserade av att minska eller konstanthålla 

energikostnaderna för fastigheten. Uppvärmning av luft och vatten står för runt 60 % 

av energianvändningen i en fastighet, (Energimyndigheten, 2015). Därför finns det 

intresse för att undersöka möjligheten att sänka ventilationsflödena vintertid och 

samtidigt uppnå god luftkvalitet inomhus. 

Energianvändningen inom bostads- och servicesektorn uppgick året 2014 till 140 

TWh, (Energimyndigheten, 2014). Av denna mängd användes 55 % till uppvärmning 

av luft och vatten. 20 % av Sveriges slutliga energianvändning år 2014 gick till att 

värma lokaler, fastigheter och hushåll samt förse dessa med varmvatten, 

(Energimyndigheten, 2015). 

Sverige har som mål tillsammans med resten av EU att fram till år 2020 öka 

energieffektiviteten med 20 procent jämfört med året 1990, (Europeiska komissionen, 

2011). För att nå detta mål måste man se över hur energin som används går att 

använda annorlunda eller på ett effektivare sätt. Med de 20 % av energianvändningen 
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som används i uppvärmningssyfte av vatten och luft är detta således en sektor där det 

finns saker att göra. Tillsammans med uppskattningen att fastigheter uppförda innan 

1975 beräknas kunna uppnå en energieffektivisering om 20 % genom optimering av 

värme- och ventilationssystem, (IVA, 2012) gör frågan om reducerat ventilationsflöde 

än mer intressant. 

1.2 Caverion 

Caverion Sverige AB är ett företag som konstruerar, förvaltar och underhåller 

intelligenta och energieffektiva lösningar för byggnader, industrier och infrastruktur i 

Norden, Central- och Östeuropa. Deras tjänster och lösningar används i kommersiella, 

industriella och offentliga fastigheter samt i bostadsfastigheter. Caverions processer 

och resurser säkerställer kontinuitet, säkra, hälsosamma och bekväma miljöer, 

optimerad funktionalitet och kostnadseffektivitet. 

Energi- och Miljöavdelningen på Caverion jobbar med EPC-projekt (Energy 

Performance Contracting) som är en affärsmodell som innebär att investeringar i 

energieffektiviserande åtgärder finansieras med framtida garanterade besparingar.  

1.3 Problemformulering 

Energi- och Miljöavdelningen på Caverion jobbar mycket mot stora fastighetsägare, 

kommuner och landsting. Eftersom de jobbar med EPC-projekt är de intresserade av 

teknik som kan komma att sänka energianvändningen hos kund samtidigt som 

komfort om möjligt förbättras, annars förblir opåverkad. 

Caverion är intresserade av att undersöka om man skulle kunna variera 

ventilationsflödena mellan sommar- och vinterhalvåret, och då minska 

ventilationsflödet vintertid till följd av den naturliga infiltrationen, utan att komfort 

och inomhusklimat påverkas negativt. 

Då detta inte är godkänt att göra idag hoppas Caverion med detta exjobb få igång 

debatten om hur och varför det ventileras som det görs idag. De vill även se om de 

regler och föreskrifter som finns kring ventilation är nödvändiga eller om de bara 

bidrar till större energiutgifter än nödvändigt. 

Huvudfråga 
Går det att genom en reduktion av ventilationsflödet, främst vintertid, bibehålla en 

god luftkvalitet och till följd av detta då sänka energianvändningen? Om detta är 

möjligt, hur långt kan ventilationsflödena sänkas jämfört med de regler och 

rekommendationer som finns och vilken blir den kritiska faktorn? 

Var ska examensarbetet leda? 
Caverion vill undersöka om de projekterade ventilationsflödena i byggnader kan 

reduceras, hela eller delar av året och hoppas utifrån det få igång en debatt om hur och 

varför det ventileras som det görs och önskar få svar på frågan vad som är ett bra 

inomhusklimat. 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att ta reda på om det trots variationer i ventilationsflödet går 

att upprätthålla en god luftkvalité inomhus. En god luftkvalitet syftar dels till vad 

BBR och Arbetsmiljöverket säger men också till hur luftkvalitén är med det 

projekterade ventilationsflödet. Är detta möjligt kan en energibesparing göras och hur 
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stor den blir är meningen att ta reda på. Det centrala kommer antagligen ligga i hur en 

sådan här variation skulle påverka komfort och inomhusklimatet. 

Genom experiment och mätningar som underlag är syftet att se om denna metod går 

att tillämpa på någon av de fastighetstyper som undersöks och se vilka skillnader 

emellan dessa byggnader som finns. 

De frågor som eftersträvats att besvara med detta arbete är: 

• Är säsongvarierad ventilation möjlig med bibehållen luftkvalité? 

• Hur mycket kan ventilationsflödet reduceras jämfört med de regler och 

rekommendationer som finns? 

• Vilka energikostnader är möjliga att minska? 

• Vilken/vilka faktorer blir de kritiska gällande luftkvalitén? 

• Hur och var implementeras denna metod bäst? 

1.5 Tidigare arbeten 

Liknande tester och försök har tidigare genomförts. Ett försök gjordes på 

Centralsjukhuset i Karlstad där ventilationsflödena minskats vintertid främst för att 

komma runt klagomål på inomhusmiljön, torr luft, drag, statisk elektricitet, men också 

för att sänka energikostnaderna. 

Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro genomförde på 

uppdrag av Landstingsfastigheter Värmland, mätningar av luftomsättning, temperatur 

och flyktiga organiska ämnen samt en enkätundersökning av inomhusklimatet på 

vissa avdelningar på Centralsjukhuset i Karlstad. Arbetet utfördes tillsammans med 

Landstingshälsan Värmland inom projektet Energiförbrukning, inomhusklimat och 

hälsa – EMOS, vilket innebar ett upprepat mätprogram våren 2007 och 2009 med 

syfte att optimera en reduktion av energianvändningen med bibehållen kvalitet av 

inomhusklimatet, (Andersson L. , 2009). 

Arbetet visade att trots ett minskat luftflöde på upp till 60 % så låg de uppmätta 

värdena av formaldehyd och koldioxid långt under Arbetsmiljöverkets föreskrivna 

nivågränsvärden. 

1.6 Avgränsningar 

Vid framformningen av det här projektet stod det klart att experiment och mätningar 

skulle vara möjliga att genomföra dels i bostadsrättsföreningen Lillnäset 1 på Lidingö 

samt Locums lokaler på Karolinska Sjukhuset. De resultat och slutsatser som 

presenteras här är därför specifikt riktade mot liknande objekt och är inte generella.  

Den mätutrustning som funnits att tillgå har varit mätare för temperatur, luftfuktighet, 

volymflöden och koldioxidhalt. Övriga föroreningar har i det här projektet ej valts att 

mäta. 

Det finns inte några regler/föreskrifter/råd om partikelmängd i luften i bostäder eller 

arbetsmiljöer. Det finns däremot skrifter om partikelhalter i operationssalar och 

liknande. Då sådana typer av rum är lämnade utanför detta examensarbete har inte fler 

parametrar valts att undersökas. 

Mätningar har genomförts under perioder när utomhustemperaturen varit liknande. 

Detta innebär att mätningar har skett följande på varandra under en viss tidsperiod 

men utomhustemperaturen har trots detta varierat. Variationen anses dock vara 

tillräckligt liten för att kunna anses ha en försumbar inverkan på resultatet.  
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2 Teori 

2.1 Ventilationssystem 

Det finns huvudsakligen två sätt att ventilera ett utrymme på. Genom självdrag eller 

på mekaniskt vis, (Villaägarna, Ventilation, 2016). 

2.1.1 Självdragsventilation 

Ventilation genom självdrag innebär att de naturliga drivkrafterna utnyttjas för att 

omsätta inomhusluften. Luft kommer in via ventiler eller otätheter i klimatskalet och 

stiger när temperaturen ökar och densiteten sjunker. Den varmare luften stiger och 

leds så småningom ut genom schakt eller en skorsten. Ett undertryck skapas i 

byggnaden och ytterligare ny luft strömmar in, (Villaägarna, Ventilation, 2016). 

Principen för detta ses i Figur 1. 

De faktorer som påverkar självdragsventilationen är 

rådande vindhastighet, otätheter i byggnaden, 

skorsteneffekten samt temperaturdifferensen mellan 

utom- och inomhustemperaturen. Ju större 

vindhastighet, mer otät en byggnad är, och större 

temperaturdifferensen är, desto större kommer 

luftomsättningen att bli, (Villaägarna, Ventilation, 

2016). 

Vid självdragsventilation brukar en luftomsättning om 

runt 0,5 luftbyten per timme vara möjlig att uppnå. För 

omsättningar över detta krävs mekanisk ventilation. 

Eftersom självdragsventilation är beroende av 

utomstående faktorer kommer luftombytet att variera 

med årstiden. En större luftomsättning ges vintertid och 

en mindre sommartid när lägre respektive högre temperaturer råder, (Abel, 2016b). 

  

 

Figur 1. Principskiss för 

självdragsventilation. 
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2.1.2 Mekanisk ventilation 

Mekanisk ventilation finns i tre olika utföranden. Frånluftventilation (F-ventilation), 

från- och tilluftventilation (FT-ventilation) samt från- och tilluftventilation med 

värmeåtervinning (FTX-ventilation), (Abel, 2016b). Principerna för dessa illustreras i 

Figur 2 och Figur 3.  

 
Figur 2. Principskiss för 

frånluftsventilation. 

 
Figur 3. Principskiss för FTX-

ventilation. 

För frånluftventilation installeras en fläkt som suger ut luften ur huset och därigenom 

skapar ett undertryck i huset. Ny utomhusluft söker sig in i huset via ventiler och 

otätheter. 

I ett till- och frånluftsystem sköter fläktar både in- och uttaget av luft, vilket även är 

det som sker när till- och frånluftventilation med värmeväxling är installerad. I det 

senare fallet växlas till- och frånluften för att återvinna värmeenergin som finns i 

frånluften, (Abel, 2016b). 

2.1.3 Hybridventilation 

Till ovan nämnda ventilationsmöjligheter finns ytterligare en typ som använder sig av 

båda systemen. Hybridventilationen utnyttjar självdragsventilation under de delar av 

året som den är tillfredsställande och går in med fläktförstärkning när det behövs. 

Olika konfigurationer av hybridventilation finns men alla bygger på samma princip, 

(Center for the Built Environment, 2013).  

2.2 Infiltration 

Infiltration benämns den luft som läcker in genom otätheter i fönster, väggar och tak. 

Beroende på vilken typ av byggnad och vilket ventilationssystem som är närvarande 

kan infiltration bidra till en ökad ventilationsmängd, (Abel, 2016b). Infiltration är svår 

att styra och det krävs omfattande tester för att ta reda på infiltrationens verkliga 

storlek och påverkan. 

2.3 Luftomsättning 

Det luftflöde som tillförs en byggnad brukar anges i liter per sekund eller i omsättning 

per timme. Flödet som anges i liter per sekund är ofta specifikt för ett rum eller lokal 

medan termen omsättning per timme används för en hel byggnad där det beskriver hur 

ofta luften i en byggnad byts ut, (Abel, 2016a). 
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2.4 Luftkvalitet 

Luftkvalitén i en byggnad ska vara tillfredsställande, (Arbetsmiljöverket, 2013). 

Någon fastställd definition av vad god luftkvalitet är finns dock ej. För vissa ämnen 

finns riktvärden, bland annat för formaldehyd, kolmonoxid och ozon, men 

gränsvärden finns bara för ett fåtal ämnen, däribland radon. 

Vissa menar på att det är koldioxidhalten i inomhusluften som gör att människan 

känner sig trött och får svårt att koncentrera sig, (Granmar, 2014), andra visar att det 

snarare är temperaturen som är den avgörande faktorn, (Sandström, 2010). Ibland 

tycks även den relativa fuktigheten påverka den upplevda luftkvalitén och så finns det 

fall där alla tre parametrar samverkar, (KOMIN). 

2.4.1 Koldioxidhalt 

För lokaler där många människor befinner sig samtidigt finns även riktvärden för 

mängden koldioxid, vilken anses vara ett bra tecken på ventilationens kapacitet och 

luftens kvalitet. Ett värde under 1000 ppm är här att eftersträva, (Johansson & 

Hammerskog, 2009), även om nivågränsvärdet ligger på 5000 ppm, 

(Arbetsmiljöverket, 2011). 

Ett hygieniskt gränsvärde är den högsta godtagbara genomsnitthalten av en 

luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Ett hygieniskt 

gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde. Ett nivågränsvärde 

beskrivs som exponeringstiden under en arbetsdag, normalt 8 timmar, 

(Arbetsmiljöverket, Hygieniska gränsvärden, 2011). 

Vid kontroll av luftkvalitén genom mätning av koldioxidhalten ska ett representativt 

rum väljas, mätutrustning ska placeras i andningshöjd och inte närmare än två meter 

från närmsta person, (Arbetsmiljöverket, 2013). 

Koldioxidhalten i uteluften ligger på runt 400 ppm, men kan variera lite beroende på 

vilken miljö man befinner sig i, om man är ute på landet eller inne i stan, (Elding, 

2016). 

2.4.2 Temperatur 

Rekommenderad operativ temperatur är 20-24 °C vintertid och 20-26 °C sommartid. 

Denna rekommendation gäller för bostadsutrymmen samt för sådana lokaler för 

allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt, (Folkhälsomyndigheten, 

2014b) . Den operativa temperaturen är medelvärdet av luftens och omgivande ytors 

temperatur, (Nationalencyklopedin, 2016). 

2.4.3 Luftfuktighet 

Rekommenderad relativ luftfuktighet är 30-70 %. Under kalla perioder kan den 

relativa fuktigheten bli låg, under 15 % medan den under varma perioder kan 

överstiga 70 %, (Socialstyrelsen, 2005). Människan är dålig på att uppskatta den 

relativa fuktigheten och upplever torr luft när problemet snarare ligger i förekomst av 

partiklar och slemhinneirriterande substanser än låg fuktighet, (Andersson K. , 2016). 

Hög luftfuktighet kan bli ett hälsoproblem då risken för tillväxt av mögel och 

dammkvalster ökar, (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Skillnad i absolut fuktighet bör inte överstiga 3 g/m
3
 mellan ute- och inneluften. Är så 

fallet kan det tyda på att ventilationen är för dålig på att ta hand om fukttillskottet som 

bildas inomhus, (Folkhälsomyndigheten, 2015). 
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2.4.4 Mögel 

75 % luftfuktighet brukar anges som ett gränsvärde för mögeltillväxt, men det tar 

både lång tid och kräver hög temperatur för att tillväxt ska ske vid denna fukthalt, 

(Johansson P. , 2006). 

Ett utrymme som utsätts för fukthalter över 75 % året om är badrummet. Vattenångan 

kan, om den inte förs bort, orsaka mögel och röta. Kvarstår imma på spegel och 

fönster efter 20 minuter bör ventilationen ses över, (Villaägarna, 2012). 

2.5 Obligatorisk ventilationskontroll 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska enligt plan- och byggförordningen göras 

regelbundet i alla byggnader, bortsett från en- och tvåbostadshus. Kontrollen ska 

göras innan ett ventilationssystem tas i bruk och sedan med regelbundna intervaller, 

normalt var tredje eller sjätte år, för att se att systemet fungerar som det gjorde vid 

installation. Syftet är att visa att inomhusklimatet är tillfredsställande och att allt 

fungerar som det ska, (Boverket, 2014b). 

2.6 Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 

De lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som rör luftkvalitet och 

ventilation ges ut av Boverket, Arbetsmiljöverket samt Folkhälsomyndigheten, 

(Svensk Ventilation, 2015). Lagar, förordningar och föreskrifter är tvingande medan 

allmänna råd anger hur man kan eller bör göra för att uppfylla en regel, (Boverket, 

2014c). 

Boverkets byggregler förkunnar att 

Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt 

ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under 

byggnadens livslängd och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas. 

(Boverkets Byggregler, 2015) 

Det allmänna rådet från Boverket om luft säger att 

Vid projektering är det viktigt att ta hänsyn till hur nedsmutsningen av luften varierar 

över tid och i byggnaden. Nedsmutsning som kan förväntas vara lokal och tillfällig 

kan tas omhand med punktutsugning, t.ex. köks- och badrumsventilation med 

forceringsmöjlighet. Material som inte avger stora mängder föroreningar eller 

emissioner bör väljas i första hand för att undvika ökat behov av luftväxling. 

(Boverkets Byggregler, 2015) 

Enligt BBR ska ventilationssystem utformas för ett lägsta uteluftsflöde om 0,35 l/s, 

m
2
 golvarea. I bostadshus kan detta flöde reduceras till 0,1 l/s och m

2
 om närvarostyrd 

ventilation är installerad, (Boverkets Byggregler, 2015). Folkhälsomyndigheten 

rekommenderar även en luftomsättning om minst 0,5 luftbyten per timme för bostäder 

och utöver det bör ett uteluftsflöde om minst 4 l/s och person ska råda, 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). 

I de fall där 0,35 liter per sekund och kvadratmeder understiger uteluftsflödet om 4 

liter per sekund och person är det det senare värdet som ska ses som riktvärde. I 

bostäder med högre takhöjd, där en tillförsel om 0,35 liter per sekund riskerar vara 

mindre än 0,5 luftbyten per timme är det luftomsättningsvärdet som bör följas, 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  
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För ventilation av arbetsplatser är det Arbetsmiljöverket som ger ut råd om detta. De 

siffror som anges som lämpliga frånluftsflöden för arbetsplatser visas i Tabell 1, 

(Arbetsmiljöverket, 2013). 

Tabell 1. Rekommenderade luftflöden enligt Arbetsmiljöverket. 

Utrymme Råd om lämpligt flöde enligt Arbetsmiljöverket 

Toaletter 15 l/s och toalett 

Städutrymme 3 l/s och m
2
 golvarea, dock lägst 15 liter per sekund. 

Duschrum 15 l/s och dusch. Om duschrummet saknar öppningsbart 

fönster är det lämpligt att ventilationen kan forceras till 30 l/s 

och dusch. 

Lokaler där 

personer vistas 

mer än tillfälligt 

7 l/s och person vid stillasittande arbete. Med hänsyn till 

föroreningar från andra källor än personer bör ett tillägg på 

lägst 0,35 l/s och m
2
 golvarea göras. 

2.7 Uppvärmning 

Den kostnad som är kopplad till ventilationen är uppvärmningskostnader. Den luft 

som tas in ska värmas från utomhustemperatur till den temperatur som är satt att råda 

inomhus. Den värmemängd som krävs för att göra detta varierar således med rådande 

utomhustemperatur, (Jensen, 2001). 

För ett hus som ventileras med frånluftsfläkt kan energimängden som går till att 

värma luften beskrivas med ekvationen 

 �̇� = �̇�𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ ℎ ( 1 ) 

 

Energimängden beskrivs av volymflödet, �̇�, densitet, 𝜌, specifik värmekapacitet, 𝑐𝑝, 

temperaturdifferens, 𝑇 och tid, ℎ. För ett ventilationssystem som är kopplat till en 

värmeväxlare är energimängden även beroende av verkningsgraden och beskrivas 

med ekvationen 

 �̇� = �̇�𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ (1 − 𝜂) ∙ ℎ ( 2 ) 

 

2.8 Lillnäset 

Bostadsrättsföreningen Lillnäset 1 består av två femvåningshus i vilka 49 stycken 2:or 

och 3:or inryms. Husen är adresserade Högnäsvägen 2 samt 4 och är byggda under 

åren 1952-54, (Lillnäset, 2012). 

De två husen är i stora drag identiska, på Högnäsvägen 4 är ytterligare en lägenhet 

tillbyggd på källarplan medan det på Högnäsvägen 2 där i stället finns hobbyrum och 

kontor. I övrigt återfinns samma verksamhet i de två husen. På källarplan i båda husen 

finns fjärrvärmecentraler vilka förser husen med värme.  

Husen ventileras med frånluftsfläkt med frånluftsdon i kök och badrum och har 

tilluftsdon ovan fönster i vardagsrum och sovrum. I kök sitter kolfiberfläktar. 

Vid renoveringar under 2015 byttes frånluftsfläkten i båda husen och styrs nu mot 

differenstryck med tillhörande temperaturkurva. 
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2.9 Karolinska Universitetssjukhuset, Thoraxkliniken 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus och den 

första verksamheten öppnade år 1937. Sjukhuset har därefter expanderat kraftigt. År 

1957 öppnade Thoraxkliniken, (Locum, 2015), vilken är den del av KS som är 

undersökt i detta examensarbete. På Thoraxkliniken återfinns mottagningar för allergi, 

kärlkirurgi, lungmedicin och thoraxkirurgi. Kvarteret innefattar vårdlokaler av olika 

slag, operationssalar, restaurang, expeditioner och forskningsavdelning. 

Thoraxkliniken, som består av fem byggnader om en total area om 23 286 m
2
 tillförs 

ett normalår runt 3400 MWh fjärrvärme. 45 % av dessa används till radiatorvärme 

och 45 % till ventilationen, resten till varmvatten. Kostnaden för fjärrvärmen ett 

normalår ligger runt 2,4 MSEK. 

Kliniken är försedd med till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning där de 

flesta aggregat är vätekopplade för detta ändamål. Ventilationen körs under de tider 

verksamhet bedrivs, detta är för vissa lokaler och avdelningar normal arbetstid, 07.00-

16.00, för andra lokaler och avdelningar dygnet runt. Som mest tillförs kvarteret ett 

luftflöde om runt 67 m
3
/s. 
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3 Metod 

Det här arbetet syftar till att undersöka hur luftkvalitén påverkas av ett reducerat 

ventilationsflöde. Projektet har utifrån detta utförts som en fallstudie där mätningar 

och experiment genomförts. 

De parametrar som uppmätts och loggats är koldioxidhalt, luftfuktighet och 

temperatur under olika ventilationsflöden. 

Microsoft Excel användes för att analysera och plotta mätdata. 

3.1 Mätutrustning 

För mätningar som genomförts användes följande instrument och verktyg. 

För mätningar av temperatur, fukt och koldioxidhalt användes fyra Wöhler CDL 210 

CO2-loggrar. Till dessa loggrar användes programmet Wöhler 210 för import av 

loggad data. Produktblad för loggern återfinns i Bilaga 1. Vid mätningar placerades 

dessa enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mätning av koldioxidhalt i den mån 

det var möjligt. Innan mätningar påbörjades kalibrerades loggrarna enligt 

beskrivningen i bruksanvisningen. 

För mätning av luftflöden på Lillnäset användes en luftflödesmätare vid benämning 

Testo 417. För luftflödesmätningar placerades denna över utsugsdon och luftflödet 

avlästes när ett stabilt flöde nåtts. Luftflödesmätningar genomfördes för att kontrollera 

att rätt reducering gjordes. 

3.2 Lillnäset 

3.2.1 Experimentell uppställning 

Mätningar har gjorts i två lägenheter, ett i vartdera huset. Båda lägenheterna ligger på 

våning 5 och är 3:or med en boarea om 80 m
2
. I lägenheten på Högnäsvägen 2 bor ett 

pensionärspar, i lägenheten på Högnäsvägen 4 bor en tvåbarnsfamilj. 

Loggrarna placerades i bad- och sovrum på Högnäsvägen 2 och i sovrum och kök i på 

Högnäsvägen 4. I badrummet placerades givaren på badrumshyllan ovanför handfatet, 

denna givare har alltså inte placerats i linje med vad Arbetsmiljöverket säger eftersom 

detta inte var möjligt. I båda sovrummen sattes givarna på en byrå och i köket 

placerades givaren på köksbänken. 

3.2.2 Genomförande 

Mätningarna på Lillnäset började med att under tre dagar mäta förhållanden för 

koldioxid, luftfuktighet och temperatur för det normala luftflödet. Detta dels för att se 

hur luftkvaliteten var vid normalt ventilationsflöde men också för att se om de två 

husen skulle kunna användas som referens för varandra. 

Efter den första mätserien reducerades ventilationsflödet i huset på Högnäsvägen 2. I 

ett första steg reducerades flödet med en tredjedel, i ett andra steg med ytterligare en 

tredjedel. För Högnäsvägen 4 behölls fullt ventilationsflöde för alla mätserier. 

Ytterligare mätningar genomfördes senare vid varmare utomhustemperatur. 

Statistik över värmetillförseln för de två husen sammanställdes för att se hur de låg i 

värmeanvändning gentemot varandra. Fortum levererar fjärrvärme till Lillnäset 1 och 

därifrån finns värmeanvändningen från år 2010 och framåt att tillgå. 
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3.2.3 Ventilationsflöden 

Idag styrs frånluftsfläkten genom tryckreglering med utetemperaturkompenserat 

börvärde. Initialt var trycket inställt på 98 Pascal för Högnäsvägen 2 och 110 Pascal 

för Högnäsvägen 4.  

Enligt senaste OVK-protokollet för föreningen är det totala frånluftsflödet 756 l/s på 

Högnäsvägen 2 och 717 l/s på Högnäsvägen 4. De projekterade frånluftsflödena i 

bostäderna är 15 l/s för badrum och 10 l/s för kök, toalett och klädkammare. För 

Högnäsvägen 2 uppmättes med högtrycket på 98 Pa ett ventilationsflöde om runt 12 

l/s i badrum och 8,3 l/s i kök och toalett.  

3.2.4 Mätserier 

Den första mätningen påbörjades tisdagen den 16/2 klockan 11.00 och avslutades 

fredagen den 19/2 klockan 11.00. Dessa mätningar genomfördes med initialt tryck 

och flöde. 

Mätserie två påbörjades fredagen 19/2 klockan 11.00 och avslutades måndagen den 

22/2 klockan 11.00. På Högnäsvägen 2 sänktes högtrycket till 50 pascal som gav nya 

frånluftsflöden om 8 liter per sekund i badrum och 5,3 liter per sekund i kök och 

toalett. Flödet reducerades med en tredjedel. 

Mätserie tre tog vid på måndagen den 22/2 klockan 11.00 och avslutades den 25/2 

klockan 11.00. Högtrycket sänktes nu ytterligare 22 pascal, till 28 pascal och gav de 

nya flödena 4 liter per sekund i badrum och 2,8 liter per sekund i kök och toalett. 

Dessa tre mätserier genomfördes med en samplingstid om en minut. 

När dessa mätserier genomförts ställdes högtrycket upp igen, dock inte till ursprunget. 

Huset lämnades med ett frånluftsflöde om 80 % av det ursprungliga, detta med ett 

högtryck på 62 Pa. Detta flöde lämnades att råda under två månader. Dels för att 

kunna se på fjärrvärmeanvändningen att den minskat samt för att se hur upplevelsen 

av luften under en längre period skulle vara. 

I ett avslutande steg genomfördes en mätserie under vilken fullt flöde återigen rådde. 

Mätserien påbörjades tisdag den 3/5 klockan 11.00 och avslutades fredagen den 6/5 

klockan 11.00. Syftet med denna mätserie var att samla in data för hur 

inomhusklimatet ser ut under sommaren för att kunna jämföra detta med de värden 

som rått under vintern. Samplingstiden för denna mätserie sattes till varannan minut. 

3.2.5 Värmekostnader 

Den värmeenergi som används till uppvärmning av ventilationsluften kan beräknas 

med Ekvation ( 1 ). Med det totala frånluftsflödet, inne- och utetemperatur ges den 

energimängd som krävs för att värma ventilationsluften. Given energimängd kan 

sedan kopplas till kostnader för fjärrvärmeanvändningen. Om frånluftsflödet 

reduceras minskar användningen av fjärrvärme och kostnaden för uppvärmning 

minskar därigenom.  
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3.3 Karolinska Universitetssjukhuset, Thoraxkliniken 

Likt mätningarna på Lillnäset mättes även här temperaur, luftfuktighet och 

koldioxidhalt. En vårdavdelning valdes där mätningar gjordes. Loggrar placerades i 

en reception och två tvåpatiensrum. 

En första mätning genomfördes med normalt ventilationsflöde. Ventilationsflödet 

sänktes sedan med en femtedel och en andra mätning genomfördes. På 

Thoraxkliniken genomfördes endast två mätningar och en mindre reduktion av flödet 

jämfört med Lillnäset, detta för att inte påverka pågående verksamhet i någon större 

utsträckning. 

3.3.1 Ventilationsflöden 

För vårdavdelningen var tilluftsflödet 1010 l/s vid normalt ventilationsflöde vilket 

även är det projekterade flödet. Vårdavdelningen innefattar 10 patientrum med plats 

för 20 personer, kök, reception, behandlingsrum och liknande.  

De projekterade flödena för de undersökta rummen var 35 l/s i vardera patientrum och 

65 l/s för receptionen. 

3.3.2 Mätserier 

Den första mätserien startade fredagen den 4/3 klockan 8.00 och avslutades torsdagen 

den 10/3 klockan 8.00. Denna mätning genomfördes med fullt ventilationsflöde. 

Den andra mätserien påbörjades torsdagen den 10/3 klockan 8.00 och avslutades 

onsdagen den 16/3 klockan 8.00. För denna mätning reducerades flödet med en 

femtedel.  

Samplingstiden för båda mätserierna var varannan minut. 

3.3.3 Värmekostnader 

Den värmeenergi som krävs för att värma ventilationsluften kan beräknas med 

Ekvation ( 2 ). Utifrån detta kan sedan kostnaden beräknas. 
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Lillnäset 

Resultaten som gavs av gjorda mätningar på Lillnäset och tillhörande diskussion 

presenteras i det här avsnittet. Resultaten presenteras dels för det hus och lägenhet där 

ventilationsförändringar genomfördes, dels för det hus och lägenhet där fullt flöde 

rådde under hela mätperioden. Den första lägenheten benämns testlägenheten och den 

senare som referenslägenheten. 

4.1.1 Mätserier 

Den absoluta fuktigheten som presenteras är beräknad med medelvärdet för 

temperatur och relativ fuktighet under given mätperiod. 

Utöver de resultat som presenteras nedan finns samtliga mätningar av koldioxidhalt, 

relativ fuktighet och temperatur i Bilaga 2. 

Resultat badrum testlägenheten 

Resultaten av de mätningar som genomfördes i badrummet i testlägenheten 

presenteras nedan. I Figur 4 ses koldioxidhalten, i Figur 5 fukthalten och i Figur 6 

temperaturen. 

 

Figur 4. Koldioxidhaltens variation i badrummet i testlägenheten under de olika 

mätserierna. 
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Figur 5. Fukthaltens variation i badrummet i testlägenheten under de olika 

mätserierna. 

 

Figur 6. Temperaturvariationen i badrummet i testlägenheten under de olika 

mätserierna. 
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Resultat sovrum testlägenheten 

Resultaten av de mätningar som genomfördes i sovrummet i testlägenheten 

presenteras nedan. I Figur 7 ses koldioxidhalten, i Figur 8 fukthalten och i Figur 9 

temperaturen. 

 

Figur 7. Koldioxidhaltens variation i sovrummet i testlägenheten under de olika 

mätserierna. 

 

Figur 8. Fukthaltens variation i sovrummet i testlägenheten under de olika 

mätserierna. 
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Figur 9. Temperaturvariationen i sovrummet i testlägenheten under de olika 

mätserierna. 

Resultat kök referenslägenheten 

Resultaten av de mätningar som genomfördes i köket i referenslägenheten presenteras 

nedan. I Figur 10 ses koldioxidhalten, i Figur 11 fuktigheten och i Figur 12 

temperaturen. 

 

Figur 10. Koldioxidhaltens variation i köket i referenslägenheten under de olika 

mätserierna. 
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Figur 11. Fukthaltens variation i köket i referenslägenheten under de olika 

mätserierna. 

 

Figur 12. Temperaturvariationen i köket i referenslägenheten under de olika 

mätserierna. 
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Resultat sovrum referenslägenheten 

Resultaten av de mätningar som genomfördes i sovrummet i referenslägenheten 

presenteras nedan. I Figur 13 ses koldioxidhalten, i Figur 14 fuktigheten och i Figur 

15 temperaturen. 

 

Figur 13. Koldioxidhaltens variation i sovrummet i referenslägenheten under de olika 

mätserierna. 

 

Figur 14. Fukthaltens variation i sovrummet i referenslägenheten under de olika 

mätserierna. 
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Figur 15. Temperaturvariationen i sovrummet i referenslägenheten under de olika 

mätserierna. 

4.1.2 Mätserie 1 – 100 % flöde 

Det som går att se för den första mätserien är främst att koldioxidhalten varierar med 

hur rummet används. I sovrummen ökar halten under natten när man sover och i kök 

under morgon och middag när man samlas för att äta. Koldioxidhalten stiger i 

samtliga rum under perioder över 1000 ppm. I både sovrum och kök finns det 

tidsperioder på timmar under vilken halten överstiger 1000 ppm. Topparna som ses i 

badrummet kan antagligen förklaras med loggerns placering, när man tvättar händerna 

eller borstar tänderna skapas en koncentrerad halt koldioxid vid loggern, varför dessa 

är höga men inte sträcker sig längre än under minuter. 

I badrummet ses sporadiska tillfälliga ökningar av som nämnt koldioxid men även av 

fukthalten. De fukthalter som stiger mot 70 % kopplas till när duschning sker. De 

höga fukthalterna är kortvariga och stiger under den här mätperioden aldrig över 70 

%. 

Fukthalten i samtliga rum är låg, vilket man kan förvänta sig under vinterhalvåret. 

Fukthalten ligger under långa perioder under de rekommenderade 30 % i kök och 

badrum. För båda sovrum är den högre och varierar mellan 30 och 45 %, sett till den 

absoluta fuktigheten är den densamma i vardera lägenheten vilken ligger runt 5,5 g/m
3
 

för testlägenheten och 5,0 g/m
3
 för referenslägenheten. Under mätseriens gång ökar 

fukthalten i samtliga rum vilket antas hänga ihop med rådande klimatet utomhus, där 

både utetemperatur och relativ fuktighet stiger. 

Temperaturen är relativ jämn i alla rum under mätperioden, i köket kan det ses vissa 

variationer vilka tros bero på solinstrålning, då det i kök och anliggande vardagsrum 

finns tre fönster som vetter mot väst. 

De boende i lägenheterna upplevde mätperioden som de brukar, och ansåg sig ha ett 

gott inomhusklimat. 
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4.1.3 Mätserie 2 – 66 % flöde 

Under denna mätserie reducerades frånluftsflödet med en tredjedel på Högnäsvägen 2. 

Den största skillnaden som kan ses mellan normalt och reducerat frånluftsflöde är att 

fukthalten i badrum under stunder kommer upp över 80 %, XXX, men det handlar 

fortfarande inte om några långa stunder, som mest är fukthalten över 75 % i 10 

minuter. I badrum återfinns igen sporadiska tillfälliga toppar av koldioxidhalten, 

något högre jämfört med tidigare mätning men bara under kortare perioder. 

Koldioxidhalten är i snitt högre för alla rum, även i rummen där någon 

frånluftsreducering inte är gjord. Även fukthalten är något högre för samtliga rum och 

antas därför återigen sammanfalla med väderförhållandena utomhus. I testlägenheten 

ligger den absoluta fuktigheten runt 6,5 g/m
3
 medan den för referenshuset ligger 

mellan 5,5–6,5 g/m
3
. En ökning på runt 1 g/m

3
 för båda lägenheterna jämfört med 

under första mätserien. 

I övrigt kan inga större skillnader mellan de olika fallen utläsas. 

De boende i referenslägenheten upplevde mätperioden som fortsatt normal medan de 

boende i lägenheten där reduktion genomförde hade upplevt någon dag med lite 

fuktigare inomhusklimat, alternativt lite kallare. Något som också stärks av 

mätresultaten, men som snarare verkar sammanfalla med klimatet utomhus än 

flödesreduceringen, då en ökning av fuktighet kan ses i samtliga rum där mätningar 

gjorts. I övrigt upplevdes inneluften som vanligt. 

4.1.4 Mätserie 3 – 33 % flöde 

För denna mätperiod reducerades frånluftsflödet ytterligare en tredjedel på 

Högnäsvägen 2. 

För denna mätning var det främst koldioxidhalten som hade stigit i lägenheten där 

frånluftsreduceringen genomförts, men också igen den relativa fuktigheten. För 

referenslägenheten ligger den absoluta fuktigheten som för de två tidigare 

mätningarna mellan 5 och 6 g/m
3
, medan den i testlägenheten nu stigit ytterligare och 

ligger runt 8 g/m
3
. 

Samma mönster som tidigare setts för de olika rummen återkommer men högre halter 

av både koldioxid och relativ fuktighet kan ses i testlägenheten. För 

referenslägenheten är nivåerna inom intervallet som för tidigare mätningar. 

Även denna gång upplevdes inget konstigt i referenslägenheten. De boende i huset där 

flödet reducerades upplevde däremot nu luften som tung och kvav. Kondens hade 

uppstått på fönster i sov- och gästrum. 
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4.1.5 Jämförelse 

För att närmare se om och hur mätserierna skiljer sig åt har medelvärden för 

koldioxidhalt, relativ fuktighet och temperatur sammanställts och presenteras i 

diagrammen nedan. ”Badrum” och ”Sovrum 1” visar data från testlägenheten i 

Högnäsvägen 2. ”Kök” och ”Sovrum 2” ligger i referenshuset på Högnäsvägen 4. 

I Figur 16 ses medelvärdet av koldioxidhalten för samtliga mätningar. 

 

Figur 16. Medelvärdet av koldioxidhalten för de olika mätserierna. 

Vid den första mätningen, och därmed vid fullt ventilationsflöde för båda lägenheter, i 

snitt ligger mellan 600 och 800 ppm. Värden som anses vara normala. I samtliga 

mätningar finns perioder då halten överstiger 1000 ppm, vilken är rekommendationen 

att halten hålls under. 

För den andra mätningen, där flödet är reducerat för ”Badrum” och ”Sovrum 1”, har 

nu medelvärdet för koldioxidhalten stigit och ligger mellan 700 och 900 ppm. Igen 

finns halter över 1000 ppm att hitta i samtliga rum.  

För den tredje mätningen, där flödet reducerades ytterligare för ”Badrum och 

”Sovrum 1” återfinns nu i dessa rum medelvärden av koldioxiden på över 1300 ppm. 

Snitthalterna för referenshuset ligger som i tidigare fall, nu mellan 700 och 800 ppm. 

I Figur 17 ses medelvärdet av den relativa fuktigheten för samtliga mätningar. 
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Figur 17. Medelvärdet av den relativa fuktigheten för de olika mätserierna. 

För den första mätningen låg medelvärdet för den relativa fuktigheten mellan 25 och 

40 %, där de lägre fukthalterna återfinns i kök och badrum, vilka är de rum som har 

den högre temperaturen. 

För den andra mätningen har fukthalten i medel stigit för alla rum och ligger nu 

mellan runt 30 och 40 %. Även nu är det i badrum och kök de lägre fukthalterna 

återfinns. 

För den tredje mätningen stiger medelvärdet för fukthalten i testlägenheten. Till 

skillnad från första och andra mätningen är det även i dessa rum de högre fukthalterna 

finns, vilka sett till snittet för samtliga rum varierar mellan runt 30 till 50 %. 

För samtliga mätningar är den absoluta fuktigheten ungefär densamma i vardera 

lägenheten vilket gör att den relativa fuktigheten blir olika i olika rum om olika 

temperatur råder. Sett till detta kan temperaturen i samtliga rum justeras så den 

relativa fuktigheten ligger inom det rekommenderade spannet, något som till exempel 

kan ses i referenslägenheten för samtliga mätningar. Den absoluta fuktigheten är som 

nämnt densamma där, men med olika temperaturer i de olika rummen så uppfyller 

”Sov 2” kravet om en relativ fruktighet över 30 % medan ”Kök” inte gör det. 

Den låga relativa fuktigheten som kan ses vid fullt ventilationsflöde anses vara fullt 

normal med tanke på klimatet utomhus. Det är inte heller något som verkar vara 

störande för de boende. I ”Kök” är den relativa fuktigheten för samtliga mätningar 

under rekommendationen om 30 %. Övriga rum och mätningar ligger alla inom 

spannet 30 till 70 % och anses därför representera en god luftkvalitet. 

I Figur 18 ses medeltemperaturen för samtliga mätningar. 
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Figur 18. Medeltemperaturen för de olika mätserierna. 

Medeltemperaturen varierar något för samtliga mätningar men är så pass liten att den 

främst anses bero på brukarbeteende och väderförhållanden. I testlägenheten kan ses 

en liten ökning av temperaturen för varje mätserie vilken mest troligt beror på viss 

tröghet i systemet eftersom problem med förhöjda temperaturer inte är något som ska 

uppstå med en flödesreducering. Förutsatt att ett värmeöverskott inte finns. 

4.1.6 Sammanställning 

Idag finns det många hus som ventileras på liknande vis med samma flöden. För 

bostäder med frånluftsventilation är det antagligen få som är mer ventilerade än detta 

hus och detta bostadshus anses därför kunna representera hur inomhusklimatet kan se 

ut i en bostad med liknande förutsättningar. Medelvärden av koldioxidhalten på 

mellan 600 och 900 ppm anses därför vara fullt normala, så även att koldioxidhalten 

överstiger 1000 ppm under perioder. Dessa värden verkar inte heller kunna kopplas 

till någon upplevelse av dålig luft. 

Från första till andra mätningen har medelvärdet för både koldioxid- och fukthalt 

stigit i alla rum och det är därför svårt att säga om medelhöjningarna i testlägenheten 

beror på det reducerade flödet eller på andra faktorer. 

För den tredje mätningen anses de förhöjda medelvärdena i testlägenheten däremot 

främst bero på ventilationsreduktionen. Dels för att snittet av koldioxidhalten stiger 

markant och ligger på värden som inte uppmätts tidigare, men också på grund av 

kondensen som uppstått på fönsterna, något man inte upplevt tidigare. Ser man till 

fukthalten för den här perioden är den för ”Sovrum 1” också högre än övriga 

uppmätta värden. 

Den absoluta fuktigheten utomhus ligger under mätperiodens gång mellan 3-6 g/m
3
. 

Inomhus är motvarande siffra 4-8 g/m
3
. Dessa värden gör att rekommendationen från 

Folkhälsomyndigheten om en maximal skillnad om 3 g/m
3
 mellan ute och inneluften 

oftast är uppfylld, gränsfallet är för den tredje mätserien i testhuset. 
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4.1.7 Värmeenergi och kostnader 

 

Figur 19. Värmeanvändningen månad för månad för Lillnäset år 2015. 

Förra årets värmeanvändning för de två husen kan ses i Figur 19. Högnäsvägen 4 

ligger oftast ett par procent över Högnäsvägen 2. Likt månadsstaplarna följer 

dagsanvändningen samma trend med en användning för Högnäsvägen 4 som i snitt är 

4 % högre men varierar från någon procent under till 12 % över.  

Enligt fakturor från Fortum betalar Lillnäset runt 80 SEK/MWh fjärrvärme. Denna 

kostnad består av fasta priser i form av maxeffektpris, baseffektpris samt fast 

volymrabatt, samt rörliga kostnader för basenergi, spetsenergi temperaturavgift och 

rörlig volymrabatt. 

Eftersom frånluftsventilation är installerad sjunker värmebehovet för ventilationen 

linjärt med reducerat flöde. Ett reducerat flöde innebär därmed att 

fjärrvärmekostnaden skulle sjunka. 

Med vinterhalvårets månadstemperaturmedelvärden, en uppskattad 

frånluftstemperatur om 20 °C och de projekterade frånluftsflödena om 756 och 717 

l/s, ett totalt flöde om 1473 l/s, kan energimängden som krävs för ventilationen 

beräknas med Ekvation ( 1 ). Beräknat med 𝑐𝑝 = 1,004 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∙ 𝐾  och 𝜌 =

1,2 𝑘𝑔/𝑚3. 
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För fullt ventilationsflöde krävs energimängden och tillhörande kostnad som 

presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Energimängd och kostnad för ventilationen. 

Månad Medeltemperatur [°C] Energi [MWh] Kostnad [SEK] 

November 5 19,2 15550 

December 3 22,4 18150 

Januari 1 25,1 20350 

Februari 1 22,7 18400 

Mars 3 22,4 18000 

April 6 17,9 14300 

 

Kostnaden som skulle gå att spara är direkt kopplad till hur mycket flödet reduceras, 

procentuellt sett till det totala flödet. Detta förutsätter dock att den abonnerade bas- 

och maxeffekten för fjärrvärmen kan minskas med lika stor andel. 

Skulle flödet ha reducerats med 10 % under de sex vintermånaderna 2015 skulle man 

ha sparat en summa om 10500 SEK, på samma vis skulle en summa om 21000 eller 

31500 SEK sparats om flödet hade reducerats med 20 eller 30 %. 

4.1.8 Mätserie 4 – 80 % flöde 

Resultatet av energianvändningen för de två månader som ventilationsflödet på 

Högnäsvägen 2 reducerades med 20 % presenteras i Figur 21, där daglig energimängd 

är plottad mot utomhustemperaturen. För att se hur energianvändningen påverkats av 

detta har en jämförelse gjorts mellan de två husen samt mellan åren 2015 och 2016. 

Data för perioden är 19/2-17/4 år 2015 och samma period för år 2016. Resultatet av 

sammanställningen ses i Figur 20 och Figur 21. 

 

Figur 20. Daglig energianvändning för de två husen perioden 19/2-17/4 år 2015. 
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Figur 21. Daglig energianvändning för de två husen perioden 19/2-17/4 år 2016. 

För år 2015 kan som tidigare nämnts ses att energianvändningen på Högnäsvägen 4 är 

ett par procent högre än för Högnäsvägen 2. Med ett reducerat ventilationsflöde kan 

nu istället ses att energianvändningen för Högnäsvägen 2 ligger konstant ungefär 10 

% under energianvändningen för Högnäsvägen 4. 

För den här ventilationsreduceringen bör medelvärdet av koldioxidhalten ligga 

någonstans mellan det för fullt flöde samt när flödet var reducerat med en tredjedel. 

Temperaturen bör fortfarande vara densamma medan den relativa fuktigheten är 

svårare att uppskatta då den är mer väderberoende. 

Något som utifrån Figur 21 kan sägas är att luftkvalitén verkar upplevas vara 

tillfredsställande eftersom en minskning i energianvändningen ses. Hade de boende 

upplevt dålig/bristfällig luft hade man antagligen öppnat fönster för att vädra och hela 

poängen med det reducerade flödet hade försvunnit. 
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4.1.9 Mätserie 5 - sommar 

Den avslutande mätserien på Lillnäset genomfördes under försommarliknande 

förhållanden, under dagarna steg temperaturen över 20 °C medan den på natten sjönk 

under 10 °C.  

Resultatet av mätserien presenteras i Figur 22 samt Tabell 3. 

 

Figur 22. Variationen av koldioxidhalt, relativ fuktighet och temperatur under tre 

sommardagar i ett sovrum på Lillnäset. 

Tabell 3. Medelvärden av mätta parametrar. 

Parameter Medelvärde 

Koldioxidhalt  740 ppm 

Temperatur  20 °C 

Relativ fuktighet  40 % 

 

Denna mätning är gjort i sovrummet i testlägenheten och utifrån dessa resultat kan det 

ses att inomhusklimatet för fullt ventilationsflöde under försommaren nästan kan 

likställas med inomhusklimatet vintertid när ventilationsflödet är reducerat med en 

tredjedel. För båda fallen ligger den relativa fuktigheten runt 40 %. Temperaturen är 

något högre under sommaren medan koldioxidhalten är något lägre. 
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4.2 Karolinska Universitetssjukhuset, Thoraxkliniken 

4.2.1 Mätserier 

Alla resultat för de olika mätserierna med koldioxidhalt, relativ fuktighet och 

temperatur återfinns i Bilaga 3. 

Resultat reception 

Resultaten av de mätningar som genomfördes i receptionen presenteras nedan. I Figur 

23 ses koldioxidhalten, i Figur 24 fukthalten och i Figur 25 temperaturen. 

 

Figur 23. Koldioxidhaltens variation i receptionen under mätserierna. 

 

Figur 24. Fukthaltens variation i receptionen under mätserierna. 
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Figur 25. Temperaturens variation i receptionen under mätserierna. 

Resultat patientrummet 

Resultaten av de mätningar som genomfördes i patientrummet presenteras nedan. I 

Figur 26 ses koldioxidhalten, i Figur 27 fukthalten och i Figur 28 temperaturen. 

 

Figur 26. Koldioxidhaltens variation i ena patientrummet under mätserierna. 
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Figur 27. Fukthaltens variation i ena patientrummet under mätserierna. 

 

Figur 28. Temperaturens variation i ena patientrummet under mätserierna. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30

R
el

at
iv

 f
u
k
ti

g
h
et

 [
%

] 

Klockslag 

Mätserie 1,

100 % flöde

Mätserie 2,

80 % flöde

21,4

21,6

21,8

22

22,2

22,4

22,6

22,8

23

23,2

23,4

08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30

T
em

p
er

at
u
r 

[°
C

] 

Klockslag 

Mätserie 1,

100 % flöde

Mätserie 2,

80 % flöde



31 

 

4.2.2 Mätserie 1 – 100 % flöde 

I receptionen ses ett för koldioxidhalten återkommande mönster dag för dag vilket 

kan antas hänga ihop med tiden på dygnet och därmed antalet som jobbar. Under 

morgonen stiger halten för att sedan runt lunch nå dagens maximala värde för att 

sedan börja sjunka under eftermiddagen. Avdelningen är bemannad dygnet runt men 

utifrån sedda mönster antas mindre personal arbeta under natten. Besökare antas inte 

heller förekomma nattetid. 

De högsta halterna av koldioxid som här finns uppmätta uppgår till strax över 800 

ppm. 

Vad gäller fuktigheten pendlar den inom intervallet 20-30 %. Detta motsvarar en 

absolut fuktighet runt 4,5 g/m
3
. 

Liknande för koldioxidhalten kan för temperaturen ses liknande mönster. Den är som 

högst under dagen och som lägst nattetid, även detta antas bero på hur receptionen är 

bemannad. Temperaturen pendlar mellan 22 och 23 °C. 

I patientrummet ses lite samma tendenser till mönster för koldioxidhalten som i 

receptionen, men de är inte lika tydliga. Detta skulle kunna bero på att det under 

dagtid rör sig fler personer i och mellan rummen medan det nattetid, för det mesta, 

bara är de inlagda som befinner sig i rummet. 

Under några dagar ses halter som överstiger 1000 ppm, ibland under tidsperioder på 

timmar, och en maximal nivå om runt 1200 ppm nås. 

Fuktigheten i rummet pendlar mellan 25-35 % med någon dipp ner mot 20 % och 

någon topp över 45 %, vilket representerar en absolut fuktighet på runt 5 g/m
3
. 

Temperaturen i rummet sjunker under mätperioden från strax över 23 °C till strax 

över 22 °C. Några återkommande mönster för temperaturen kan inte ses.  

4.2.3 Mätserie 2 – 80 % flöde 

Precis som vid fullt ventilationsflöde ses samma mönster för koldioxidhalten i 

receptionen. Den högsta halten av koldioxid är för den här mätserien strax under 800 

ppm. 

Fuktigheten pendlar nu också inom intervallet mellan 20-30 %, med några mätvärden 

under samt över detta. Den absoluta fuktigheten för den här perioden ligger nu runt 

strax över 5 g/m
3
. 

Temperaturen fluktuerar likt förra mätserien mellan 22 och 23 °C. För den här 

mätperioden stiger i stället temperaturen, från strax över 22 till strax över 23 °C. 

Koldioxidhalten i patientrummet varierar igen utan tydligt mönster och ligger inom 

intervallet 450-1100 ppm. 

Fuktigheten i rummet pendlar nu mellan 20-35 %, vilket återigen ger en absolut 

fuktighet på 5 g/m
3
. 
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4.2.4 Jämförelse 

I nedan diagram är den genomsnittliga koldioxidhalten, Figur 29, den relativa 

fuktigheten, Figur 30, och temperaturen, Figur 31, sammanställd för de olika 

mätningarna. 

 

Figur 29. Medelvärdet av koldioxidhalten för de olika mätserierna. 

Medelvärdet av koldioxidhalten för de två mätserierna ligger mellan 500-700 ppm. 

Värden som anses vara fullt normala, även om det i patientrummet stundvis finns 

halter som överstiger 1000 ppm. Det är även i patientrummet den högre medelhalten 

återfinns. De två mätserierna emellan kan ingen skillnad ses. 

 

Figur 30. Medelvärdet av den relativa fuktigheten för de olika mätserierna. 

Medelvärdet av den relativa fuktigheten för de två mätningarna ligger runt 25 %. 

Värden som kan anses låga, men samtidigt fullt normala under vinterhalvåret. Ingen 

skillnad de två mätserierna emellan kan utläsas. 
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Figur 31. Medeltemperaturen för de olika mätserierna. 

Medeltemperaturen är lika för de två mätserierna och är inte en parameter som 

påverkats av flödesreduceringen.  

4.2.5 Sammanställning 

Inga tydliga skillnader kan utläsas mellan de två fallen och det är därför svårt att säga 

om och hur ventilationsreduktionen påverkade inomhusklimatet. 

Alla medelvärden av koldioxid ligger inom de rekommenderade halterna och ur denna 

synpunkt anses det råda god luftkvalitet för både fullt och reducerat flöde. 

Även den relativa fuktigheten anses tyda på ett gott inomhusklimat, även om den 

ligger under rekommendationerna. Ser man till det rådande utomhusklimatet under 

mätserierna så faller dessa inom ramen om en maximal skillnad av 3 g/m
3
, då den 

absoluta fuktigheten både inne och ute ligger runt 5 g/m
3
. 

Temperaturen, som håller sig jämn under de olika mätserierna, tyder på att det under 

den här tiden av året inte finns ett värmeöverskott som måste omhändertas. Den 

temperatur som är satt att gälla är den som råder även vid ett annat flöde än 

projekterat. 
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4.2.6 Värmeenergi och kostnader 

De runt 1500 MWh fjärrvärme som används till ventilation respektive radiatorerna 

vardera ett normalår kostar runt 1 MSEK. Enligt detta kostar en MWh fjärrvärme 70 

SEK. Ett reducerat ventilationsflöde skulle innebära en minskning av dessa kostnader. 

I likhet med Lillnäset kommer kostnadsminskningen att vara linjär med reduktionen 

(antaget att verkningsgraden för värmeväxlaren förblir densamma, oberoende av 

flödet) men då värmeväxlare är installerade kommer den procentuellt sett inte vara 

lika stor. 

Vid mätningar på några av de installerade värmeväxlarna fanns att de hade en 

verkningsgrad på mellan 45-55 %. Beräkningar är gjorda med en antagen 

verkningsgrad om 50 %. 

Med vinterhalvårets månadstemperaturmedelvärden för år 2015, en uppskattad 

frånluftstemperatur om 22 °C och det projekterade frånluftsflödet 1010 l/s, kan 

energimängden som krävs för ventilationen beräknas med Ekvation ( 2 ). Beräknat 

med samma antagna värden som tidigare. 

För fullt ventilationsflöde krävs energimängderna och tillhörande kostnader som 

presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4. Energimängd och kostnad för ventilationen. 

Månad Medeltemperatur [°C] Energi [MWh] Kostnad [SEK] 

November 5 14,9 5250 

December 3 17,2 6050 

Januari 1 19,0 7650 

Februari 1 17,2 6000 

Mars 3 17,2 6050 

April 6 14,0 4900 

 

Beroende på hur mycket man väljer att minska på flödet skulle en kostnad om 3600, 

7200 eller 10800 SEK sparas om man minskade ventilationsflödet med 10, 20 eller 

30 %. 

Sett till bara den här avdelningen ser de potentiella besparingarna små ut, men det 

man får komma ihåg då är att detta bara är en av flera vårdavdelningar på 

Thoraxkliniken. Bara på samma plan finns två liknande avdelningar och skulle man 

addera samtliga avdelningar där en flödesreduktion potentiellt skulle vara möjlig 

skulle man till slut komma upp i en märkbar summa. 
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4.3 Inomhusmiljöer 

För att få en uppfattning om hur olika inomhusmiljöer kan se ut sett till koldioxidhalt, 

temperatur och fuktighet har dessa parametrar mätts i lokaler och rum där olika 

sysselsättning bedrivs. 

Inomhusluften i ett enpersonsovrum i ett självdragsventilerat hus visas i Figur 32 och 

sammanställda medelvärden för detta kan ses i Tabell 5. 

 

Figur 32. Variationen av koldioxidhalt, relativ fuktighet och temperatur för ett 

sovrum. 

Tabell 5. Medelvärden av mätta parametrar i ett sovrum. 

Parameter Medelvärde 

Koldioxidhalt  760 ppm 

Temperatur  19 °C 

Relativ fuktighet  45 % 

 

Inomhusluften i ett öppet kontorslandskap i en byggnad med till och frånluft med 

värmeväxlare visas i Figur 33 och sammanställda snittvärden för detta kan ses i Tabell 

6. 
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Figur 33. Variationen av koldioxidhalt, relativ fuktighet och temperatur i ett 

kontorslandskap. 

Tabell 6. Medelvärde av mätta parametrar i ett kontorslanskap. 

Parameter Medelvärde 

Koldioxidhalt  470 ppm 

Temperatur  21 °C 

Relativ fuktighet  27 % 

 

På samma vis som för de tidigare undersökta objekten ses även i dessa tydliga 

mönster för koldioxidhalten. Förekommande koldioxidhalter i vanliga 

inomhusmiljöer verkar vara allt ifrån de runt 400 ppm som är förekomsten i 

utomhusluften upp till runt 1000 och 1500 ppm när rummet eller lokalen använts 

under ett längre spann.  
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5 Slutsatser 

De frågeställningar som var tanken att besvara med detta examensarbete var 

• Är säsongvarierad ventilation möjlig med bibehållen luftkvalité? 

• Hur mycket kan ventilationsflödet reduceras jämfört med de regler och 

rekommendationer som finns? 

• Vilka energikostnader är möjliga att spara? 

• Vilken/vilka faktorer blir de kritiska gällande luftkvalitén? 

• Hur och var implementeras denna metod bäst? 

Utifrån de resultat som givits kan följande sägas om inledande frågor. 

Är säsongsvarierad ventilation möjlig med bibehållen luftkvalité? 

Säsongsvarierad ventilation är möjlig. Det skulle vara fel att säga att luftkvalitén blir 

oförändrad men sett till de ställda kraven går det inom vissa ramar att minska 

ventilationsflödet samtidigt som god luftkvalitet upprätthålls. 

Sett till de undersökta objekten påverkas inomhusklimaten lite olika med ett reducerat 

ventilationsflöde. I Lillnäset kan ganska tydliga skillnader ses mellan de olika flödena 

och det går att dra slutsatser om att det är flödet som ger de här skillnaderna medan 

det för vårdavdelningen på Thoraxkliniken inte går att se samma samband. 

Hur mycket kan ventilationsflödet reduceras jämfört med de regler och 

rekommendationer som finns? 

För både Lillnäset och avdelningen på Thoraxkliniken är en reducering med 20 % av 

projekterat flöde möjlig att göra utan att luftkvalitén påverkas negativt. 

Någon generell siffra är svår att ge då det är många faktorer som spelar in. Hur och 

vad lokalen eller rummet används till, vilka specifika regler som finns samt hur 

byggnaden är upprättad och vilken teknik som används. 

Lillnäset anses kunna representera ett vanligt inomhusklimat för lägenheter och 

Thoraxkliniken ett vanligt inomhusklimat för arbetsmiljöer. Utifrån detta tros det 

finnas fler bostäder och arbetsplatser där en ventilationsreduktion med 20 % under 

åtminstone vinterhalvåret bör vara genomförbart. 

Vilka energikostnader är möjliga att minska? 

Energikostnaden för uppvärmning består till en del i att värma ventilationsluften. Den 

energikostnad som är möjlig att spara är därför direkt kopplad till den mängd som 

ventilationsflödet kan reduceras med. Till detta beror det även på vilken typ av 

ventilationssystem som används, där ventilationssystem utan värmeåtervinning 

kommer ge en större kostnadsbesparing än de ventilationssystem där 

värmeåtervinning finns. 

Vilken/vilka faktorer blir de kritiska gällande luftkvalitén? 

Från de resultat som presenterats är det främst koldioxidhalten som blir den 

begränsande faktorn. Temperaturen förblir relativ stabil, vilket man också kan 

förvänta sig under vinterhalvåret då det inte är lika vanligt med ett värmeöverskott. 

För Lillnäset stiger den relativa fuktigheten med reducerat ventilationsflöde. Den 

ligger fortfarande inom de rekommenderade ramarna både vad gäller den relativa 

fuktigheten samt den absoluta fuktigheten.  
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Kvar är koldioxidhalten som därför blir den faktor av de uppmätta parametrarna som 

blir den mest kritiska. Det är koldioxidhalten som stigit markant när dålig och kvav 

luft upplevts. Det är dock inte säkert att det är koldioxidhalten i sig som bidrar till 

detta utan det skulle också kunna vara andra ämnen som i sig eller tillsammans gör 

detta. 

Hur och var implementeras denna metod bäst? 

Jag tror att det finns många olika typer av fastigheter och lokaler där den här metoden 

skulle kunna implementeras på ett lyckat sätt. Dels tror jag att metoden passar i 

bostäder och lokaler likt Lillnäset och Thoraxkliniken, men också nyare 

flerbostadshus och kontorslokaler. 

För liknande bostäder som de i Lillnäset passar metoden där det finns ett intresse från 

brukarens sida att optimera energianvändningen, eller snarare göra ekonomiska 

besparingar. Jag tror det är av vikt att det finns någon som är intresserad och insatt för 

att en metod likt denna ska fungera så bra som möjligt. 

För lokaler och arbetsplatser liknande Thoraxkliniken där ventilationssystemet är 

designat utifrån att klara värmelasten på sommaren och där det senare blivit det flöde 

som körs året runt finns en stor potential för denna typ av metod. 

Också i byggnader där verksamheten har ändrats eller ventilationssystemet på annat 

sätt inte är injusterat kan det här vara en enkel åtgärd för att minska på 

energianvändningen. 

Säsongsvarierad ventilation tros inte passa i lokaler med särskilda krav och inte heller 

i nya byggnader där ventilationen redan är optimerad utifrån den verksamhet som 

sker. 

5.1 Lillnäset 

Utifrån de mätningar som gjordes är slutsatsen att det finns spelrum vad gäller de 

projekterade ventilationsflödena på Lillnäset.  

Under arbetets gång har jag kommit fram till att ett ventilationsflöde som varieras 

beroende på säsong har flera fördelar. Beroende på vad det ”största problemet” är 

under en specifik årstid kan man lägga fokus på och försöka lösa det. 

På sommaren kommer antagligen det största problemet inomhus vara att man 

upplever att det är för varmt, för att lösa detta skulle man då öka ventilationsflödet. 

Mer energi kommer användas för att driva fläktarna, men eftersom det är varmt ute 

kommer lite energi gå till att värma tilluften. 

Vintertid däremot kommer problemet antagligen ligga i att det blir kallare. Med detta 

kommer flera problem att uppstå. Dels är det en kostnadsfråga, det kostar att värma 

kall luft. Den kalla tilluften kan dessutom upplevas som drag och kallras vilket gör att 

man vill ha ännu varmare. Den låga luftfuktigheten kan också vara något som bidrar 

till ett sämre upplevt inomhusklimat. Genom att minska ventilationsflödet skulle 

dessa problem, om inte försvinna, i alla fall minska.  

Hur eller vad de olika flödena skulle vara, beroende på säsong, är något som är svårt 

att säga någonting om. Men utifrån de mätningar som gjorts på Lillnäset så verkar 

Boverkets minimikrav om 0,35 l/s och m
2
 vara en bra fingervisning att gå på. 

För Lillnäset skulle ett alternativ vara att under vinterhalvåret köra på ett flöde som är 

80 % av det projekterade. Trots reducerat flöde skulle detta innebära att Boverkets 
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krav på minimiflödet om 0,35 l/s och m
2
 fortfarande skulle vara uppfyllt. Beroende på 

storlek på lägenhet och projekterat flöde är det inte säkert att detta alltid är sant, även 

om det för samtliga lägenheter i Lillnäser är det. 

Från de mätningar som genomfördes och de resultat som framkommit kommer frågan 

om ett reducerat ventilationsflöde att tas upp i Lillnäsets styrelse för att diskutera 

frågan. Detta visar i alla fall för mig att om det finns ett intresse så finns det saker att 

göra med ganska små medel och att detta borde vara något som kan intressera fler. 

Det kräver dock att det finns någon som är intresserad och drivande i frågan. 

Även om det verkar vara en enkel åtgärd är det inte säkert att det är implementerbart 

överallt och bör undersökas närmare innan man genomför något liknande. 

Sett till den mätning som genomfördes som avslutande mätning under det här arbetet 

så verkar det finnas inomhusklimat som under sommaren kan sägas representerar ett 

inomhusklimat på vintern, men med reducerat ventilationsflöde. 

Kan man visa på att så är fallet borde en metod likt denna få användas. Det 

inomhusklimat som råder sommartid är godkänt och borde således vara det även 

vintertid. 

5.2 Karolinska Universitetssjukhuset 

Utifrån de mätningar som gjordes är slutsatsen även här att det finns utrymme för att 

variera ventilationsflödena. 

Utifrån de mätningar som gjordes kunde inga större skillnader utläsas mellan de olika 

flödena vilket talar för att en flödesreduktion skulle vara möjlig utan att luftkvalitén 

påverkas. Karolinska Sjukhuset är dock ett exempel där man bör undersöka saken 

vidare innan man gör några förändringar. Det kan vara så att det finns vissa krav 

beroende på vilken verksamhet som bedrivs och sådant bör så klart fastställas. Detta 

är något som bör göras för att kanske få lite mer klarhet i hur och varför det ventileras 

som det görs, till exempel varför man i, vad jag anser är, vanliga arbetsmiljöer 

ventilerar över Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Om det är så enkelt att 

värmeöverskottet sommartid ska omhändertas borde det också vara enkelt att 

applicera denna metod på avdelningar där det inte finns vidare krav på 

ventilationsflöden mer än de som ställs av Arbetsmiljöverket. 

Man vill bland annat ventilera för att upprätthålla en god luftkvalitet, men en 

förbättrad luftkvalitet verkar nödvändigtvis inte komma med ett ökat 

ventilationsflöde. Någonstans går gränsen för när luftkvalitén inte förbättras med ett 

ökat flöde, möjligen att det krävs stora förändringar för att någon skillnad ska kunna 

utläsas. Den gränsen verkar utifrån de mätningar som gjordes ha nåtts här.  

Det sägs att koldioxidhalten kan vara en bra indikation även vad gäller andra ämnen, 

att koldioxidhalten även kan indikera på att andra ämnen stiger eller sjunker i mängd.  

Sett till den flödesreducering som gjordes kunde inga direkta skillnader utläsas i 

varken temperatur, fuktighet eller koldioxidhalt. Utifrån detta dras slutsatsen att andra 

oönskade ämnen inte heller påverkats av reduceringen. 

5.3 Felkällor och osäkerheter 

Som alltid när man mäter saker, i det här fallet koldioxidhalt, fuktighet och 

temperatur, är det inte säkert att mätutrustningen visar exakta eller verkliga värden. 

Placeringen av loggrarna som användes är även någonting som kan ha påverkat 

resultatet. Ett exempel på detta är den logger som placerades i badrummet på 
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Högnäsvägen 2 som alltså inte placerades i enhet med vad Arbetsmiljöverket 

rekommenderar. Detta resulterade i att främst koldioxidhalten steg och sjönk med 

tvära kast och visade inte alltid den genomsnittliga halten för rummet. 

För det här arbetet har det mest varit intressant att se inom vilka spann parametrarna 

rör sig och mer exakta värden än så har inte varit av djupare intresse. 

De flödesmätningar som genomfördes är med ganska stor sannolikhet inte helt 

sanningsenliga. Den ”kon” som placerades över donet slöt inte alltid tätt mot väggen, 

antingen var det trångt att komma åt eller så gjorde donets infästning att underlaget 

inte var jämnt. Det här gjorde att de flöden som uppmättes antagligen var mindre än 

verkligheten då luft kunde ta sig till ut genom donet utan att den hade passerat genom 

mätinstrumentet och det totala flödet registrerades då inte. 

Flödesmätningarna är av lite större vikt att de visar korrekta värden då det är av värde 

att veta hur flödena ligger gentemot de regler och rekommendationer som finns. 

Samtliga mätningar anses ända ligga inom sådana ramar att de inte ska ha haft någon 

större inverkan på resultatet. 

5.4 Fortsatt arbete 

Under arbetets gång har det varit några frågor och funderingar som varit 

återkommande. 

Det finns många råd om ventilation och dess flöden för att uppnå en god luftkvalitet, 

men i vilka sammanhang bör man följa dessa? 

För att ta detta arbete vidare borde det närmare undersökas vad en så kallad ”god” 

samt ”tillfredsställande luftkvalitet” är i mätbara parametrar. Rekommendationer om 

temperatur och relativ fuktighet finns och en rekommenderad högsta gräns för 

koldioxidhalten. Det borde däremot undersökas vidare hur dessa parametrar 

tillsammans påverkar den upplevda luftkvalitén och i vilken utsträckning de påverkar 

människan. 

För den som är intresserad av att implementera denna metod i en fastighet bör först 

säkerställas vad en god luftkvalitet är och vad den beror på. Utifrån detta kan sedan 

ventilationsflödena och därmed energianvändningen optimeras.   

5.5 Avslutningsvis 

Enligt mig verkar det finnas potential för en metod likt denna i flera olika typer av 

fastigheter och lokaler. Saken bör dock undersökas innan några åtgärder genomförs. 

Man måste också tänka på brukarbeteendet. Blir det allt för dålig luft, man upplever 

det varmt eller kvavt eller på annat sätt otillfredsställande, kommer brukarna öppna 

fönster och vädra för att få in frisk luft. Hela idén med att spara energi genom 

reducerade ventilationsflöden försvinner då. 

Av de mätningar som genomförts har ofta tydliga mönster av koldioxidhalten setts 

och utifrån detta tycker jag att det borde vara relativt enkelt att optimera 

ventilationsflödena. Det krävs dock nog, som tidigare nämnt, att någon är intresserad 

och villig att lägga ned de resurser som krävs. 

Att upprätthålla en god luftkvalitet inomhus är enkelt, ventilera mycket och håll en 

behaglig temperatur så upplever de flesta det som bra. Utmaningen ligger i att hitta en 

balans mellan ventilationsflöde, upplevd luftkvalitet och energianvändning. 
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Bilaga 1. Bruksanvisning Wöhler CDL 210 CO2-logger 
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Bilaga 2. Mätningar på Lillnäset 

I denna bilaga återfinns samtliga mätningar som genomfördes på Lillnäset. 

Diagrammen presenteras mätserie för mätserie. 

 
Figur 34. Mätserie 1, 100 % flöde, i badrummet på Högnäsvägen 2, testlägenheten. 

 
Figur 35. Mätserie 1, 100 % flöde, i sovrummet på Högnäsvägen 2, testlägenheten. 
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Figur 36. Mätserie 1, 100 % flöde, i sovrummet på Högnäsvägen 4, 

referenslägenheten. 

 

 
Figur 37. Mätserie 1, 100 % flöde, i köket på Högnäsvägen 4, referenslägenheten. 
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Figur 38. Mätserie 2, 66 % flöde, i badrummet på Högnäsvägen 2, testlägenheten. 

 

 
Figur 39. Mätserie 2, 66 % flöde, i sovrummet på Högnäsvägen 2, testlägenheten. 
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Figur 40. Mätserie 2, 100 % flöde, i sovrummet på Högnäsvägen 4, 

referenslägenheten. 

 

 
Figur 41. Mätserie 2, 100 % flöde, i köket på Högnäsvägen 4, referenslägenheten. 
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Figur 42. Mätserie 3, 33 % flöde, i badrummet på Högnäsvägen 2, testlägenheten. 

 

Figur 43. Mätserie 3, 33 % flöde, i sovrummet på Högnäsvägen 2, testlägenheten. 
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Figur 44. Mätserie 3, 100 % flöde, i sovrummet på Högnäsvägen 4, 

referenslägenheten. 

 

 

Figur 45. Mätserie 3, 100 % flöde, i köket på Högnäsvägen 4, referenslägenheten. 
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Bilaga 3. Mätningar på Karolinska Sjukhuset 

I denna bilaga återfinns samtliga mätningar som genomfördes på Karolinska 

Sjukhuset. Diagrammen presenteras mätserie för mätserie. 

 

Figur 46. Mätserie 1, 100 % flöde, i receptionen. 

 

Figur 47. Mätserie 1, 100 % flöde, i patientrummet. 
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Figur 48. Mätserie 2, 80 % flöde, i receptionen. 

 

Figur 49. Mätserie 2, 80 % flöde, i patientrummet. 
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