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Sammanfattning 
 
För att bygga upp en hållbar framtid måste vi först förstå att varje aspekt av vårt dagliga 
liv påverkar miljön. Vi måste ta ansvar för att förstå hur vi påverkar miljön och förändra 
vårt handlande därefter. Världens totala energiförbrukning motsvarar 80 miljarder 
MWh/år, som då motsvarar ca 220 miljoner MWh/dag. 
Energiförbrukningen är en av de viktigaste orsakerna till utsläppen av växthusgaser då 
minskning av denna förbrukning har en stor efterfråga i hela världen.  
För att hindra att energi förbrukningen måste byggnaderna vara energisnåla men det 
finns konflikt mellan radon ventilation och energibesparing i en byggnad med tanke på 
att ventilationen kan konsumera så mycket energi (för närvarande 29-59% av energisnåla 
hus användning), särskilt i ett kallt klimat som i Norge. Detta projekt kan erbjuda en 
lösning för sådana konflikter. 
 
 
Energianvändningen för tappvarmvatten och uppvärmning av bostäder är en stor del av 
den totala energianvändningen i Sverige och EU. Den byggda omgivningen besvarar för 
över 40 % av den totala energianvändningen. Energianvändningen i flerbostadshus är 
150 – 190 kWh/m2 och år. I nybyggda småhus är energianvändningen cirka 130 kWh/m2 
och år. Genom att sätta högre krav på husens klimatskal och installationer kan 
energianvändningen reduceras. Att minska energianvändningen i byggnader är en 
betydelsefull klimatfråga. Sveriges energimål för lokaler och bostäder är att minska 
energianvändningen år 2020 med 20 % lägre än år 1995.  
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Abstract 

 
To build a sustainable future should we first understand that; every aspect of our daily 
lives can affect the environment. It’s important that we take responsibility for 
understanding how we impact the environment and change our actions accordingly. The 
worlds total energy consumption equivalent to 80 million MWh / year. This corresponds 
to about 220 million MWh / day. 
Energy consumption is one of the main reasons for increased greenhouse gases when the 
reduction of this consumption has a great demand worldwide. 
In order to prevent the energy that consumed the buildings must be energy efficient but 
there is a conflict between radon ventilation and energy conservation in a building, given 
that ventilation can consume as much energy (currently 29-59% of energy-efficient 
houses use), especially in a cold climate as in Norway. This project can provide a solution 
to such conflicts. 
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Förord 
 
Vi vill tacka alla som har hjälpt oss med vårt examensarbete.  Vi vill även tacka vår familj 
för deras tålamod och den uppmuntran de har gett oss under vårt examenarbete och 
naturligtvis tacka vår handledare som väglett oss under arbetets gång.  
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Enhetsförteckning 

 
EU                       Europeiska unionens  
GHG                   Greenhouse gas 
Bq/m³                Radonhalt anges i becquerel per kubikmeter. 1 Bq/m³ innebär ett 
                             sönderfall av en radonatom per sekund i varje kubikmeter luft. 
CFD                    Computational fluid dynamics 
PMV                   Predicted mean vote 
PPD                    Predicted percentage of dissatisfied 
DR                      Dragindex 
WHO                  World health organization 
BBR                    Boverkets bygg-regler 
SOU                    Statens offentliga utredningar 
IMM                   Institutet för miljömedicin 
BMJ                   British medical journal  
FTX system      Mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeväxlare . 
FT system         Mekaniskt till- och frånluftssystem. 
VIP-energy       Specialiserat på beräkning av energiförbrukning för uppvärmning 
INIVE                International network for information on ventilation 
EP                       Energy performance 
IEA                     International energy agency 
AIVC                  International academy of veterinary chiropractic 
ECBCS               The IEA energy conservation in buildings and community system 
AMA                   Allmän material och arbetsbeskrivning 
VVS                    Värme, ventilation och sanitet 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
För att bygga upp en hållbar framtid måste vi först förstå att varje aspekt av vårt dagliga 
liv påverkar miljön. Vi måste ta ansvar och förstå hur vi påverkar miljön och förändra 
vårt handlingssätt efteråt. Världens totala energiförbrukning motsvarar 130 miljarder 
MWh/år, som motsvarar ca 360 miljoner MWh/dag. Energiförbrukningen är en av de 
största anledningarna till utsläppen av växthusgaser.   
 
Det har beräknats att mängden energi som förbrukas i Europeiska unionens (EU) 
byggnaderna når upp till 40-45% av den totala energiförbrukningen (figur 1). I det 
nuvarande decenniet ökar efterfrågan på energi från tjänstesektorn och bostadssektorn 
med respektive 1,2 % och 1,0 %  per år.  
 
 

 
Figur 1. Visar energianvändning i byggnader.( Hämtat från European 
Commission, Report no.23) 

 
Energianvändningen i EU: s byggnader är orsaken till de cirka 50 % av växthusgaserna 
som släpps ut (GHG). Men man vill producera mer energieffektiva byggnader, tanken är 
en utformning av mycket väl isolerade byggnader som är mer eller mindre täta.  
 
Sveriges totala energiförbrukning är ca 400 miljoner MWh/år, som motsvarar 1,1 
miljoner MWh/dag. Som ett exempel: en svensk normalvilla förbrukar 15 MWh/år för 
uppvärmning och 5 MWh/år för tappvarmvatten och hushållsel. 
 
Lagar och regler genomgår ständiga ändringar och kraven på energiprestanda skärps för 
nybyggnation av bostäder. Det krävs trots det ett intresse för energieffektivisering hos 
byggherrar och entreprenörer vid nyuppförande av bostäder. 
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 Det är den ökade värmeisoleringsnivån i byggnader, inklusive täthet, som gör att 
betydelsen av ventilationen för energianvändningen ökar och kan utgöra upp till 50 % av 
den totala energianvändningen i en byggnad, särskilt för vissa typer av byggnader såsom 
kontorsbyggnader, samtidigt som tätheten hos byggnader ökar och leder till att 
Inomhus luftkvalitetsproblemen. 
 
Det finns många inomhusföroreningar i ett bostadshus. Faktorer som påverkar 
luftkvaliteten är: 

• Felaktigt anpassad ventilation  
Undertrycket i huset kompenseras så att luften inte kan komma in genom 
otätheter i väggar, golv och tak eftersom att det kan påverka ventilationsbalansen 
och leder till att den inte kan fungera på det sättet som den var planerad från 
början. 

• Fuktskador 
För hög fukthalt i inomhusluften. 

• Mikroorganismer 
Ex: bakterier och mögelsvampar. 

• Allergen 
Det som kan orsaka allergier för känsliga människor liksom djurs päls. 

• Kvalster 
De lever i fuktiga miljöer liksom dåliga ventilerade bostäder. 

• Tobaksrök 
En stor källa till föroreningar i inomhusluften. 

• Radon 
Det är från marken, husets byggnadsmaterial, hög isolering, täthet i byggnader 
och ibland från dricksvattnet. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. 

 
Radon är en radioaktiv gas som är efter rökning den största orsaken till lungcancer. 
Rökning tillsammans med radon i byggnaderna ökar risken för lungcancer som då ger 
upphov till 500 fall lungcancer per år i Sverige. 
 
 Det är accepterat att ha ökad täthet hos byggnader som en gemensam strategi för att 
minska energiförbrukningen, som tyvärr kan också leda till dålig inomhusluftkvalitet. I 
radonets fall, kan byggnadens täthet hota de boendes hälsa vid dålig ventilation. 
 
 
För att kunna minska energiförbrukning i byggnader ska man ha: 
 

• Värme-isolering 
• Täta dragiga fönster och dörrar för att minska kallras och drag 
• Installera bra ventilations-system. 
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• System för uppvärmning och kylning (att ha lagom temperatur inomhus) 

 
För att uppnå dessa mål kan de sättas in i olika system, som värmeåtervinning, 
värmeväxlare, energieffektiva kranar, och automatiska strömbrytare. Genom att koppla 
samman dessa system och optimera användningen av dess resurser, går det att minska 
energiförbrukningen med minst 30 % i våra byggnader. 
 

1.2 Problemformulering 

 

För att göra det här examen-arbetet är det viktigt att vi får svar på dessa frågor: 
 

• Varför har minskning av energiförbrukning i byggnader blivit så viktig nu för 
tiden? 

• Vad är radon och vilka hälsoeffekter har den? 
• Vilket krav gäller för radon och energieffektivisering? 
• Hur man kan minska radonhalten i våra bostäder? 
• Hur kan man energieffektivisera byggnader och samtidigt ha bra inomhusluft 
kvalitet? 
 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta projekt är att kunna minska energiförbrukningen i byggnader och 
samtidigt ha en bra inomhusluftskvalitet. 
 

1.4 Metod 
 
Den analytiska och numeriska studien kommer att genomföras för att välja den högsta 
boendekomforten med tanke på att man bör optimera värme-och masstransport i hela 
byggnaden.  
Val av effektiva ventilationstyper är en viktig åtgärd för att späda ut radon föroreningar 
och upprätthålla kvaliteten på inomhusluften. Ju mer frisk luft det förs in i 
inomhusmiljön desto bättre blir inomhusluftens kvalitet. 
Vi kommer att genomföra två olika ventilationssystems påverkan på uppvärmning och 
kylning av en byggnad som vi har simulerat (en tre dimensionella modell ). 
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2 Teori 

2.1 Energieffektivitet 

 
Intresset för energieffektivisering i alla användningsområde har ökat de senaste åren. 
Syftet med energieffektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv 
som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Med 
detta menas att spara pengar och förbättra yttre miljö. (5). Ett av de målen i Sveriges 
miljömål för god bebyggd miljö är att minska energianvändningen med 20 procent till 
2020 och 50 procent till 2050. En viktig åtgärd är att minska energiförbrukningen i 
byggnader. 
För att kunna energieffektivisera vårt hus måste vi titta närmare på faktorer som 
påverkar energiförbrukningen i byggnader. 
 
Energiförbrukningen i byggnader påverkas av tre olika faktorer: 
 
Ute klimatet 
 

• Ute temperatur 
• Sol-instrålning 
• Vind 

 
Byggnadens tekniska förutsättningar 
 

• Byggnadens storlek och form, U-värden, värmekapacitet, lufttäthet m m  
• Uppvärmnings – och ventilationssystem (värmeåtervinning, värmepump, 
tidsstyrning m.m.) 

 
Vad gör människorna? 
 

• Boendevanor (innetemperatur, förbrukning av tappvarmvatten, avstängd 
värmepump, vädring, motorvärmare m.m.) 

• Förvaltares åtgärder (tidsstyrning av ventilation m.m.) 
 
 
  
Energitillskott kommer från: 
 

• Aktiv uppvärmning: radiator, braskamin kakelugn m.m. golvvärme, luftvärme och 
förvärmning av tilluften (t ex till 18 ◦C ) 

• Passiv värme: el, passiv solvärme, personvärme, värmeavgivning från 
tappvarmvatten 

• Köpt energi: el, fjärrvärme och bränslen 
• Gratisenergi: solenergi, personvärme och värmeåtervinning eller värmeutvinning 
med en värmeväxlare eller värmepump 
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• Tappvarmt vatten d v s varmvatten som står i ledningarna 
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2.2 Radon 
 

2.2.1 Vad är Radon? 

 

 
(Hämtat från www.cherokeecountyfamilylife.blogspot.com) 

 
 När Radium sönderfaller bildas en ädelgas som kallas för radon. Radium och radon 
hör till i en naturlig sönderfallskedja som börjar med uran 238. Radon kan 
förekomma överallt, i mark, berggrund, luft och vatten.  
 
När gasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Radondöttrarna följer med 
luften in i luftrör och lungor när vi andas. Den alfastrålning som avges vid 
sönderfallet av radondöttrarna är skadlig och kan orsaka t.ex. lungcancer. Även andra 
organ i kroppen kan få en stråldos från dricksvatten med radon men risken för skada 
är mycket mindre.  
 
Radongasen är färg- och luktlös men lätt att mäta. Radonhalten mäts i enheten 
Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3 ).  
 

2.2.2 Radonkällor 

 
Radon förekommer i alla inomhusmiljöer men förekommer mestadels i bostaden än 
på arbetsplatserna eftersom uppehållstiden är betydligt kortare och ventilationen är 
oftast bättre. 
 
Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: 
 

• Marken under och runt om huset 
• Vatten som används i hushållet  
• Byggnadsmaterial (Radonguiden.se) 

 
 
 



 

            
 

2.2.3 Gränsvärden och åtgärder mot radon i inomhusluft

 
År 2009 WHO har sänkt sitt rekommenderade gränsvärde för radon i byggnader från 
1000Bq/m3 till 100Bq/m3. Anledningen till denna rekommendation är att 
hur många i världen som blivit utsatta för radon har ökat. Sverige har ett gränsvärde på 
200 Bq/m3 för radon i bostäder och nya byggnader, och för arbetsplatser 400 Bq/m
(strålsäkerhetsmyndigheten, rikt

Byggnadsägare är skyldig vid en förhöjning av radonhalt och att vidta åtgärder för att 
sänka radonhalten så att gränsvärdet inte överskrids
Sverige bestämts med hjälp av Socialstyrelsen (befintliga bostäder och allmänna lokaler):

• Boverket (nya byggnader)
• Arbetsmiljöverket (arbetsplatser)  
• Livsmedelverket (radon i dricksvatten).

  
Radon halten inomhus beror på husets ventilationssystem och husets konstruktion men 
varierar också under säsongen. Eftersom förhöjda radonhalter inomhus 
människors hälsa, finns det ett riktvärde för existerande bostäder och ett gränsvärde för 
nybyggda bostäder. Riktvärde är en rekommendation medan gränsvärdet är en bindande 
regel. Socialstyrelsens riktvärde för års
Bq/m3.  
 
Enligt BBR en nybyggnad bostad får inte ha en radonhalt över 200 Bq/m
Den främsta källan till radon i inomhusluft är markluft som tränger in genom otätheter i 

14 

            (Hämtat  från  stuk.fi) 

Gränsvärden och åtgärder mot radon i inomhusluft 

År 2009 WHO har sänkt sitt rekommenderade gränsvärde för radon i byggnader från 
. Anledningen till denna rekommendation är att 

hur många i världen som blivit utsatta för radon har ökat. Sverige har ett gränsvärde på 
för radon i bostäder och nya byggnader, och för arbetsplatser 400 Bq/m

(strålsäkerhetsmyndigheten, rikt- och gränsvärden för radon). 

skyldig vid en förhöjning av radonhalt och att vidta åtgärder för att 
sänka radonhalten så att gränsvärdet inte överskrids. Rikt- och gränsvärdena för radon i 
Sverige bestämts med hjälp av Socialstyrelsen (befintliga bostäder och allmänna lokaler):

Boverket (nya byggnader) 
Arbetsmiljöverket (arbetsplatser)   
Livsmedelverket (radon i dricksvatten). 

Radon halten inomhus beror på husets ventilationssystem och husets konstruktion men 
varierar också under säsongen. Eftersom förhöjda radonhalter inomhus 
människors hälsa, finns det ett riktvärde för existerande bostäder och ett gränsvärde för 
nybyggda bostäder. Riktvärde är en rekommendation medan gränsvärdet är en bindande 
regel. Socialstyrelsens riktvärde för års-medelvärdet för radon i inomhusluft är 200 

Enligt BBR en nybyggnad bostad får inte ha en radonhalt över 200 Bq/m
Den främsta källan till radon i inomhusluft är markluft som tränger in genom otätheter i 

 

År 2009 WHO har sänkt sitt rekommenderade gränsvärde för radon i byggnader från 
. Anledningen till denna rekommendation är att kunskapen om 

hur många i världen som blivit utsatta för radon har ökat. Sverige har ett gränsvärde på 
för radon i bostäder och nya byggnader, och för arbetsplatser 400 Bq/m3 

skyldig vid en förhöjning av radonhalt och att vidta åtgärder för att 
och gränsvärdena för radon i 

Sverige bestämts med hjälp av Socialstyrelsen (befintliga bostäder och allmänna lokaler): 

Radon halten inomhus beror på husets ventilationssystem och husets konstruktion men 
varierar också under säsongen. Eftersom förhöjda radonhalter inomhus är ett besvär för 
människors hälsa, finns det ett riktvärde för existerande bostäder och ett gränsvärde för 
nybyggda bostäder. Riktvärde är en rekommendation medan gränsvärdet är en bindande 

inomhusluft är 200 

Enligt BBR en nybyggnad bostad får inte ha en radonhalt över 200 Bq/m3(Boverket). 
Den främsta källan till radon i inomhusluft är markluft som tränger in genom otätheter i 



 

grunden. Eftersom trycket i inomhus är lägre än i marken
sugas in via de öppningar som finns. Radon kommer även från byggmaterial och vatten. 
Man kan minska radonhalter inomhus genom att ta bort radonkällan, utestänga radonet 
eller blanda ut det radon som nått inomhusluften. Ett en
från byggnads-material är ventilering. Den effektiva metoden är att byta ut det 
byggnadsmaterial som ger upphov till radon men det är kostsam. Om radonet kommer 
från marken ska man utesluta radonet genom att täta de öppni
husgrunden eller installera en radon
suger bort och förhindrar att radonet kommer in i huset. För att ta bort radon från 
hushållsvatten är luftning(Boverket, radonguiden, Så tar man bort rado
 

2.2.4 Radonfaran 

 
Det är viktigt att man tar hänsyn till riskerna med förekomst av radon såvida antalet 
luftomsättningar nedbringas till närheten av 0,5 med hjälp av tätningsåtgärder och/eller 
nervarvade fläktar. 
Detta gäller främst hus med självdragsventilation, där man även skall ha en uppfattning 
om strålningsmiljön innan man sätter in tätningsåtgärderna. Risken för hög 
radondotterkoncentration i hus med bjälklag av betong och väggar av tegel är ganska låg. 
Men riskerna ökar i hus eller by
Strålningsmiljön påverkas också oerhört av jordarternas och berggrundens 
radioaktivitet. Högst 1 % av lägenhetsbeståndet i flerfamiljshus kan vara placerade i 
riskzonen.(Hans Lön , spara energi )
 
 

2.2.5 Risker med radon  

 

       

 
Radon och radondöttrar följer med luften in i lungorna. Lungorna kan skadas och kan 
orsaka lungcancer.  Om man bor under en lite längre tid i ett hus med hög radonhalt ökar 
risken för lungcancer den eller de personerna 
 

Radon och rökning  
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grunden. Eftersom trycket i inomhus är lägre än i marken under huset då kan markluften 
sugas in via de öppningar som finns. Radon kommer även från byggmaterial och vatten. 
Man kan minska radonhalter inomhus genom att ta bort radonkällan, utestänga radonet 
eller blanda ut det radon som nått inomhusluften. Ett enklare sätt att ta bort radonhalten 

material är ventilering. Den effektiva metoden är att byta ut det 
byggnadsmaterial som ger upphov till radon men det är kostsam. Om radonet kommer 
från marken ska man utesluta radonet genom att täta de öppningar som finns i 
husgrunden eller installera en radon-sug som sänker trycket i marken under huset som 
suger bort och förhindrar att radonet kommer in i huset. För att ta bort radon från 
hushållsvatten är luftning(Boverket, radonguiden, Så tar man bort rado

Det är viktigt att man tar hänsyn till riskerna med förekomst av radon såvida antalet 
luftomsättningar nedbringas till närheten av 0,5 med hjälp av tätningsåtgärder och/eller 

självdragsventilation, där man även skall ha en uppfattning 
om strålningsmiljön innan man sätter in tätningsåtgärderna. Risken för hög 
radondotterkoncentration i hus med bjälklag av betong och väggar av tegel är ganska låg. 
Men riskerna ökar i hus eller byggnader med flest radiumhaltiga material. 
Strålningsmiljön påverkas också oerhört av jordarternas och berggrundens 
radioaktivitet. Högst 1 % av lägenhetsbeståndet i flerfamiljshus kan vara placerade i 

Lön , spara energi ) 

 

     Hämtat från radonit.se  

Radon och radondöttrar följer med luften in i lungorna. Lungorna kan skadas och kan 
orsaka lungcancer.  Om man bor under en lite längre tid i ett hus med hög radonhalt ökar 
risken för lungcancer den eller de personerna som bott där.  

under huset då kan markluften 
sugas in via de öppningar som finns. Radon kommer även från byggmaterial och vatten. 
Man kan minska radonhalter inomhus genom att ta bort radonkällan, utestänga radonet 

klare sätt att ta bort radonhalten 
material är ventilering. Den effektiva metoden är att byta ut det 

byggnadsmaterial som ger upphov till radon men det är kostsam. Om radonet kommer 
ngar som finns i 

sug som sänker trycket i marken under huset som 
suger bort och förhindrar att radonet kommer in i huset. För att ta bort radon från 
hushållsvatten är luftning(Boverket, radonguiden, Så tar man bort radon).  

Det är viktigt att man tar hänsyn till riskerna med förekomst av radon såvida antalet 
luftomsättningar nedbringas till närheten av 0,5 med hjälp av tätningsåtgärder och/eller 

självdragsventilation, där man även skall ha en uppfattning 
om strålningsmiljön innan man sätter in tätningsåtgärderna. Risken för hög 
radondotterkoncentration i hus med bjälklag av betong och väggar av tegel är ganska låg. 

ggnader med flest radiumhaltiga material. 
Strålningsmiljön påverkas också oerhört av jordarternas och berggrundens 
radioaktivitet. Högst 1 % av lägenhetsbeståndet i flerfamiljshus kan vara placerade i 

Radon och radondöttrar följer med luften in i lungorna. Lungorna kan skadas och kan 
orsaka lungcancer.  Om man bor under en lite längre tid i ett hus med hög radonhalt ökar 
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Rökning är den viktigaste riskfaktorn för lungcancer. Även lungcancerrisken för de 
passiva rökare som bor eller arbetar tillsammans med en rökare har ökat. Radon är ett 
hot för rökare, före detta rökare och passivrökare.  
 
I radonutredningen (SOU 2001:7) noterades:  
“En svensk undersökning (under publicering) av risken för icke-rökare att drabbas av 
lungcancer från radonexponering i bostäder presenterades år 2000 av IMM. Studien 
omfattade 436 personer som fått lungcancer och aldrig varit rökare och en konturgrupp 
på sammanlagt 1 649 personer som heller inte varit rökare. Undersökningen visar att 
exponering för radon ökar risken för lungcancer hos icke-rökare. Den relativa 
riskökningen för de personer som inte röker eller har rökt var 0,10 per 100 Bq/m3, det 
vill säga ungefär samma relativa riskökning som i den svenska nationella studien från 
1993.  
 
Den grupp av fallen som varit utsatta för miljötobaksrök i hemmet syntes svara för hela 
riskökningen, medan de som inte varit utsatta för miljötobaksrök inte uppvisade någon 
riskökning med ökande radonkoncentration. Dessa iakttagelser behöver bekräftas i 
andra studier.” 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall per år 
orsakas av radon i inomhusmiljö, 90 % av dessa är rökare.  
 
Ett resultat från den europeiska poolingstudien (Darby et al, BMJ 2004) visar risken för 
”rökare” kontra ”aldrig rökare”: 
 

1. I total brist av radon är risken för aldrig- rökare respektive rökare 0,41 
procent respektive 10,1 procent. Med andra ord, orsakas det en risk på 0,41 
procent som inte har något med radon eller tobaksrök att göra och en 
tillkommande risk på 9,69 procent från rökning. 

2. Den ökande risken för aldrig rökare från radon är omkring 0,06 procent 
per 100 Bq/m3 upp till 800 Bq/m3. 

3. Den ökande risken för rökare från radon är omkring 1,5 procent per 100 
Bq/m3 upp till 800 Bq/m3. 

4. Alltså, vid 100 Bq/m3 (som är medelvärdet för radon i studien) är risken 
för aldrig- rökare från radon 0,06 procent och totalrisken för rökare från 
kombinationen av rökning och radon 11,2 procent (omkring 190 gånger 
större)  
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(Hämtat från Statens strålskyddsinstitut) 
 

Man kan på lång sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år om man sänker 
radonhalterna i befintliga hus som har över 200 Bq/m3.  
  

2.2.6 Hur mäter man radon i byggnader? 

 

Ungefär 400 000 bostäder i Sverige har höga halter av radon i inomhusluften. För att 
hitta och åtgärda alla bostäder med höga radonhalter är det nödvändigt att alla småhus 
och lägenheter med markkontakt eller som byggts med blåbetong mätas.  
 
Man bör mäta radon halten: 
 

• Vid husköp 
• Vid ny - , om - och tillbyggnad av småhus 
• Om man misstänker eller vet att huset ligger i ett område med höga halter av 
markradon eller huset är byggd med blåbetong. 

• Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem. 
 
 
 

 

                (Hämtat från  www.anticimex.com ) 
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Man kan mäta radon i inomhusluften med hjälp av små mätdosor som kallas för 
”spårfilmdosor”. Luft och radon tränger sig in i dosan då radonet sönderfaller och det 
bildas skador. Mätningen i en- eller tvåplanshus kan kosta mellan 200 och 500 kronor. 
Mätningar ska göras under eldningssäsongen (normalt från oktober till och med april). 
Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre vilket gör ett års-medelvärde. Man 
kan leva som vanligt och göra det man brukar göra under den tiden som mätningen 
pågår. En rådgivande korttidsmätning sker också på samma sätt. Men skillnaden är att 
mätningen sker mellan två till tio dygn och mätdosan gjorts större för att släppa in en 
större mängd luft. 

2.2.7 Vad kostar att sanera? 

 
Om byggnadsmaterialet är orsaken; i enklare fall kan det räcka med att öka 
luftomsättningen eller installera frånluftssystem eller montera in fler ventiler. 
Handlingarna kan kosta från några tusen och uppåt. I komplicerade fall behövs det ett 
system med mekanisk till och frånluft som kan kosta från 50 000 kronor uppåt.  
 
Om radonet kommer från marken kan man täcka igen otätheter och sprickor i husets 
grundkonstruktion. Det kan kosta från några tusen och uppåt. Om detta inte räcker kan 
man skapa ett undertryck under huset så att jordluften inte sugs in. Det finns olika 
metoder för att sänka lufttrycket under huset; radon-sug och radonbrunn bland annat. 
Detta kan kosta från 1000 kronor och uppåt. 
 
Om hushållsvattnet är orsaken kan det oftast räcka med att vattnet luftas kraftigt med en 
så kallad radonavskiljare.  En sådan kan kosta mellan 10 000 0ch 30 000 kronor 
(www.radonguiden.se). 
 
Man kan få bidrag för att sänka radonhalten om mätningen i din byggnad visar en 
radonkoncentration på över 200 Bq/m3 inomhusluft. Bidraget är 50 % av kostnaderna 
och maxbelopp på 15000 kronor (www.radonguiden.se). 
 

 
     (Hämtat från www.klokagubben.se)   
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Denna tabell har framställts från Boverkets hemsida och visar på hur effektiva de olika 
åtgärderna är beroende på om det är markradon, radon från byggnad eller från både 
marken och byggnaden. 
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2.3 Ventilation 
 
 
 

 
        Figur 6.Ventilationssystem(Hämtat från www.cbb.se) 

 
 
Inomhusluften kan innehålla flera hundra olika föroreningar som är farligt för individens 
hälsa. Alla föroreningar gör att IAQ blir sämre och påverkar vår hälsa. Varje år fyller vi 
våra lungor med över 12000 liter förorenad inomhusluft. Våra lungor utsätts för olika 
miljöföroreningar och intensiteten ökar hela tiden och miljontals mikrosmå partiklar 
tränger in i vår kropp. Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud 
och inre organ. 
 
Kraven på inneluftens kvalitet ska beslutas utifrån rummets avsedda användning. Luften 
får inte innehålla föroreningar i en koncentration som kan orsaka negativa hälsoeffekter 
eller besvärande lukt.  Vid projektering är det viktigt att beakta att nedsmutsningen av 
luften varierar över en viss tid och i byggnaden. Nedsmutsning som kan förväntas vara 
lokal och tillfällig tas lämpligen omhand med punktsugning, t ex kök- 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 (BBR) Kapitel 6 Hygien, hälsa & miljö, 6:2 och 6:21).  
 
Enligt WHO är inomhusmiljön ett av våra viktigaste hälsoproblem. För att skydda 
människor från föroreningar ska huset ha ett bra ventilationssystem. 
Ventilationssystemet hjälper till att rena och fräscha upp luften och ta bort föroreningar. 
Enligt BBR byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge 
förutsättningar för en god luftkvalitet i miljön där människor vistas mer än tillfälligt. 
 
Med ventilation av byggnad avses utbyte av förorenad luft mot frisk luft utifrån. 
Ventilationssystemet ska lyckas transportera bort lukter, förbrukad luft, fuktig luft och 
oönskade ämnen, ex. radon från byggnaden. Ett bra ventilationssystem ska ge behövlig 
luftväxling i alla rum samt skapa invändigt undertryck. Enligt BBR ventilationssystem 
ska utformas så att nödvändigt uteluftsflöde kan tillföras till byggnaden. De ska också 
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kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter från 
personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i byggnader.  
 
Vid projektering av byggnadens ventilationsflöden är det avsevärt att ta hänsyn till 
påverkan av personbelastning, verksamhet, fukttillskott, material emissioner samt 
emissioner från mark och vatten (BBR kapitel Hygien, hälsa & miljö, 6:25). 
 
Det finns tre olika ventilationssystem i Svenska bostad:  
 

• Självdrag 
• Fläktstyrd frånluft 
• Fläktstyrd från- och tilluft 

 
 

2.3.1 Självdrag (S-system) 

 
 

                  S-system(Hämtat från www.fresh.se)  

 
I ett S-system finns inga fläktar. Den varma inomhusluften stiger uppåt och försvinner ut 
ur huset. Det skapar ett under tryck i inomhus och gör att ny luft sugs in genom 
uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter i huset. Självdragsventilation fungerar bäst vid 
kalla årstider det vill säga när skillnaden mellan inne och yttertemperatur är störst.   
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2.3.2 Fläktstyrd frånluft (F-system)   

                                
  F-system(Hämtat från www.fresh.se)  

 
I ett F-system sugs luften ut med fäktar från kök och våtrum. Den ersätts genom 
uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter i huset. 
 

2.3.3 Fläktstyrd från- och tilluft (FT-system) 

    
      

 
           FT-system(Hämtat från www.mittbygge.se) 

 
I ett FT-system styrs både till- och frånluft av fäktar. Det systemet kan ha 
värmeåtervinning och kallas då FTX- system. Den varma frånluften passerar en 
värmeåtervinnare där den värmer upp den kalla uteluften som är på väg in. 
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FT- system med värmeåtervinning har starka effekter på radonsanering och 
energibesparing i bostadshus. Detta ventilationssystem återvinner frånluft och minskar 
ventilationsförlusten. Balansering av inomhus-lufttrycket spelar en bra roll för 
effektiviteten ventilation för att minska radonhalten. Man kan förbättra 
energieffektiviteten till upp till 67 % genom ett värmeåtervinningssystem med 80 % 
verkningsgrad, jämfört med traditionella system med frånluftsventilation(J.Jokisolao, 

J.Kurnitska, Torkki (14)). En grupp forskare använder värmeåtervinning 
ventilationssystem för att kontrollera radonhalten i våra bostäder. De drog slutsatsen att 
installera luft- luft värmeväxlare i lufttäta hus kan tillfredsställa bevarande mål på ett 
kostnadseffektivt sätt utan att kompromissa med kvaliteten på inomhusluften(Nazaroff, 

ML Boegel, CD Hollowell och GD Roseme (15)). Jämförelse mellan spisfläkt och värme 
ventilationssystem återhämtning i ett kallare klimat, visade att värmeväxlare luft- luft 
ventilationssystem kan spara 2710 KWh per år energiförbrukningen relaterade till 
ventilationssystem och uppvärmning(Dariush Hekmat, Helmut E.Feustel och Mark P. 

Modera (16)).  
 
Resultaten av olika ventilationssystem i svenska bostäder visade att värmeåtervinning 
ventilationssystemet är den bästa för att minska radon- nivå. (Lynn Marie Hubbard, 
Hans Mellander, och Gun Astri Swedjemark (17)) 
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2.4 Kanalsystemets lufttäthet 

 
Bygg-och kanalsystemet läckage är till nackdel för energisparande, komfort, hygien och 
kan orsaka byggnadsskador och hindra normal kontroll av ventilations luftflöde. Idag har 
vi börjat mer än någonsin med ett strävande efter att alla nybyggda byggnader skall vara 
nästan helt energisnåla hus till 2020, då är det viktigt att man även vet om hur man 
genomför en bättre lufttäthet.   
 
Många länder i Europa har i allmänhet mycket läckande ventilationssystem. Det används 
en sämre rektangulär kanal i stor utsträckning och som också är dåligt installerat, vilket 
ger läckaget upp till 30 gånger högre än de som observerats i Skandinavien (figur 7). 

 
 Figur 7. Jämförelse av kanal läckage i Belgien, Frankrike & Sverige (Hämtat från 
Andersson, J.; Carrié, F.R. and Wouters, P. Improving Ductwork — A Time for Tighter. 
Air Distribution Systems (18)) 
 

2.4.1 Cirkulära kanalsystem 

 
Kanalsystemet läckage är till skada för inomhus (IAQ), komfort och energi-effektivitet. 
Det orsakas oftast av andra problem, såsom sämre idrifttagning och rengöring. Lufttäta 
cirkulär kanalsystemet är känd för att ha många andra fördelar jämfört med rektangulära 
ventilationskanaler, inklusive kostnader.  
 
Varför föredrar konstruktörer, installatörer och fastighetsägare lufttät kanalsystem?  
Det beror på:  
 
o Bristande medvetenhet om de fördelar  
o Avsaknad prestationskrav och straff för icke-samarbete 

 
90 ~ 95 % av kanalsystemet installerade i Skandinavien är spiralformad stål cirkulär 
ledningar (Figur 8) med fabriksmonterat packningar med lufttäthet Klass C eller bättre. 
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Figur 8. Cirkulär ledningar , [foto: SINTEF] 
 
Byggnadens samfund bör vara mer informerade om effekterna av 
underlägsen kanalsystemet lufttäthet på energieffektivitet, komfort, inomhusluft 
kvalitet, ventilation effektivitet och brandskydd. Det är också viktigt att 
informera industrier och sedan övertyga dem om att lufttät cirkulära kanalsystem 
 har många ytterligare fördelar (låga kostnader, utrymme effektivitet) 
över både rektangulära kanalsystem och cirkulära kanalsystem utan 
packningar. 
 

                                                                                                                             
 Figur 9. Rektangulär och cirkulära kanalsystem i Sverige och Belgien.  
(Hämtat www.villavarm.se) 

 
Det är viktigt att kravet finnas för riktlinjer som ingår i byggavtal finns. I Sverige är AMA 
(allmän material- och arbetsbeskrivning) ett värdefullt verktyg som nästan alla svenska 
byggnader och deras installationer tillfredsställer. Ett avsnitt i riktlinjerna gäller VVS 
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(VVS AMA) och hänvisar till nationella och europeiska standarder. AMA: s kanalsystemet 
lufttäthet klasser är desamma som de som anges i europeiska standarder.( VVS AMA 98. 
in: Allmän material- och arbetsbeskrivning för VVS-tekniska arbeten (19)) 
 
 
1. VVS AMA krav på idrifttagning av 
kanalsystem(www.sundahusradgivning.se/vip.htm) 
 

o VVS-entreprenör som är en del av kontraktet måste göra denna 
idrifttagnings provning och kostnader för provet ingår i deras avtalade 
pris. 

 
o Entreprenören kan utföra mätningarna själva om det var nödvändigt men 
gör oftast specialiserade underleverantörer tester. 

 
o Ägarens konsult är normalt också närvarande vid provningen av  
idrifttagning av kanalsystemet. 

 
o De delar som skall mätas väljs av ägarens konsult. 
 

o För cirkulära kanalsystem testas10% av kanalens yta och För rektangulära 
kanalsystem testas 20 % av kanalens yta. 

 
o Ett tryck läckage mättas normalt vid 400 Pa (ett flöde för 0,65 antas). 

 

2.4.2 Fördelar med cirkulära kanalsystem 

 
Minskning av läckage innebär att luften behövs för att upprätthålla inomhusmiljö- flöde. 
 Här är några fördelar med cirkulära kanaler: 
 

• I cirkulära kanaler finns inte skarpa hörn så de är lätt att rengöra. 
 

• Mindre buller jämfört med raka kanaler. 
 

• Det är lättare att mätta luftflöde i cirkulära kanaler. 
 

• Tunnare brandisolering jämfört med rektangulära kanaler. 
 

2.4.3 Energieffektiviteten och miljöpåverkan 

 
• Tryckfallet i systemet runt kanalen är oftast lägre än i en rektangulär kanal på 
samma lufthastighet på grund av industriellt tillverkande och aerodynamiskt 
utformade kanaldetaljer. 
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• Det totala luftflödet kan vara lägre på grund av mindre läckage, vilket leder till att 
fläkt makten minskar ytterligare. Klass C cirkulära kanalsystemet har vanligtvis 
30% mindre fläkteffekt än traditionell klass A kanalsystem. 

 
• Mindre material (stål & isolering) används i systemet. 

 
Varje land bör upprätta krav på kanalsystem i kontrollerbara termer. Detta bör anges i 
anbudet och kontraktshandlingarna. Detta ska vara med i avtalet mellan ägaren och 
entreprenören vilket händer alltid i Sverige. 
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2.5 Energieffektiva hus 

 
• Lågenergi hus 

• Passiv hus 
• Minienergi hus 
• Plusenergi hus 
• Nollenergi hus 

 

 
 

Figur 2. Energiflöden som behandlas i VIP-Energy (Hämtat från 
www.sundahusradgivning.se/vip.htm) 

 

2.5.1 Lågenergi hus 

 
Lågenergi hus är ett hus som har låg energianvändning och har effektiv tillförelse av 
energi. Då kan energieffektiva tillförselsystem utnyttjas för att minska den köpta energin. 
Energi ska tillföras så effektivt som möjligt med sin minsta möjliga miljöpåverkan. 
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Det är möjligt genom att  
 

• Använda A-klassade vitvaror 
 
• Välisolera väggar, golv, tak, fönster och dörrar 
  

• Lufttäta hela konstruktionen 
 

• Installera solceller och solfångare för uppvärmning av varmvattnet  
 

• Installera fläktstyrd ventilation med effektiv värmeåtervinning 
  

• Energieffektiva fönster och dörrar 
 

• Ha energieffektiv och närvarostyrd belysning 
 
 
 

 

Figur 3. Denna pyramid används vid projektering av lågenergihus. Man börjar från 
botten och går uppåt mot toppen.(Hämtat från www.villavarm.se) 

2.5.2 Passiv hus: 

 
Termen passivhus började användas i Sverige kring sekelskiftet och principen har 
tillämpats i Europa sedan början av 1990 – talet. Minimering av värmeförluster och 
energieffektivisering i byggnader är en viktig angelägen fråga inom hela EU och även 
globalt. Passivhus är ett registrerat varumärke och får inte användas om kraven för 
passivhus inte kan uppfyllas (Boken energi smarta småhus). Uppsättning av mål med 
energismart småhus är prestera hög termisk komfort till både sommar och vinter och 
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använda så mycket som möjligt köpt energi och samtidigt skapa en bra inne miljö. Huset 
värms upp passivt genom att ta värme från personer, elektriska apparater och instrålad 
sol. För att kunna klara uppvärmning med hjälp av passiva värmekällor måste man 
minimera allt värmeläckage från bostaden och vid behövs av mer värme kan man få det 
genom användning av ett kontrollerat ventilationssystem.(Holger gross , Energismarta 
småhus) 
 

o Passivhus är en definition på lågenergihus som syftar till att ha betydligt bättre 
kapaciteten än nybyggnadskraven enligt BBR 16 (BFS 2008:20). 

 

           
 

(Hämtat från http://lunken.wordpress.com/2008/03/26/passiva-hus-inte-sa-svart ) 

 

2.5.3 Minienergi hus 

 
En annan typ av lågenergi hus är minienergi hus och är mycket likt passivhuset men 
kraven för effektbehov är inte lika hård som passivhus. Det ska minimera behovet av 
tillförd effekt och energi för uppvärmning i byggnader. Större förluster och därmed högre 
energiåtgång accepteras i minienergihus och distributionen av värme med tilluften inte 
alltid kommer räcka till, så det behövs kompletterande luftvärmesystemet (ex. 
luftvärmepump) och radiatorer. Större förluster och därmed högre energiåtgång 
accepteras. 
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2.5.4 Plusenergi hus 

 
1. Det är en typ av lågenergihus som har en väldigt låg driftskostnad. Plusenergihus 
producerar mer energi än de använder. Tack vare den rejäla isoleringen i 
kombination med solvärme och solceller kommer de boende att kunna sälja el till 
elnätet. I Sverige finns det än så länge endast ett fåtal hus byggda som 
plusenergihus.( www.plusenergihus.com) 

 
 

2.5.5 Nollenergihus 

 
Nollenergihus är passivhus som med hjälp av solceller etc. producerar lika mycket energi 
som de använder. Alla nya byggnader från år 2020 ska vara så kallade” nära-
nollenergihus”, det vill säga byggnader som kräver mycket liten energitillförsel (BBR).  
 
1. Enligt FEBY definition ska ett nollenergihus klara samma krav som ett passivhus, 
men samtidigt ska det producera energi. FEBY är ett samarbete mellan SP Sverige 
forskningsinstitut, ATON teknikkonsult, IVL Svenska miljöinstitutet och Lunds 
tekniska högskola som syftar till att definiera marknadsledande lågenergibegrepp 
och kunskapsspridning om energieffektiva byggnader (www.byggnyheter.se). 

 

 

Solceller (hämtat från www.alltomveteskap.se) 



 

2.6 Energy 2020 

 
Europa 2020 är en strategi för hållbar tillväxt och är på 
framtid. För att uppnå en resurseffektiv
byggnader övervägas. Europa 2020 gäller både nybyggda och renoverade byggnader och 
båda har sina egna mycket höga krav både på teknisk och socioekono
sätt kommer alla nya byggnader och en stor del av befintliga byggnader kommer vara 
nästan på noll energi nivå av 2020.
 
 

Figur 4. (Hämtas från ECN)
 
Värmeförluster i byggnaden kan delas upp i två delar: 
 

• Ventilationsförluster: förluste
• Transmissionsförluster: förluster via byggnadsdelar (tak, väggar etc.).

 
Den har blivit viktigare än förut på grund av nya IAQ standard och 
mot de moderna lufttäta byggnaderna.
 
Sedan 2001 har INIVE arbetat i partnerskap med AIVC styrgruppen och ECBCS 
exekutivkommittén att tillhandahålla en god förvaltning av verksamheten i AIVC.
 
Den tekniska produktionen och informationsspridning av AIVC under denna period har 
fortsatt AIVCs långa tradition a
ventilation och kontrollera luft infiltration i byggnader, samtidigt som god 
inomhusluftens kvalitet och termisk komfort erhålls.
En av de bästa metoderna för energibesparing är installation av värmeväxlare.
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Europa 2020 är en strategi för hållbar tillväxt och är på väg mot en resurseffektiv 
en resurseffektiv framtid måste energianvändningen i våra 
Europa 2020 gäller både nybyggda och renoverade byggnader och 

båda har sina egna mycket höga krav både på teknisk och socioekonomiska nivå. På så 
sätt kommer alla nya byggnader och en stor del av befintliga byggnader kommer vara 
nästan på noll energi nivå av 2020. 

Figur 4. (Hämtas från ECN) 

Värmeförluster i byggnaden kan delas upp i två delar:  

Ventilationsförluster: förluster genom ventilation, otätheter och öppningar
Transmissionsförluster: förluster via byggnadsdelar (tak, väggar etc.).

Den har blivit viktigare än förut på grund av nya IAQ standard och skyddande åtgärder 
mot de moderna lufttäta byggnaderna. 

INIVE arbetat i partnerskap med AIVC styrgruppen och ECBCS 
exekutivkommittén att tillhandahålla en god förvaltning av verksamheten i AIVC.

Den tekniska produktionen och informationsspridning av AIVC under denna period har 
fortsatt AIVCs långa tradition att stärka kunskapsöverföring inom energieffektiv 
ventilation och kontrollera luft infiltration i byggnader, samtidigt som god 
inomhusluftens kvalitet och termisk komfort erhålls. 
En av de bästa metoderna för energibesparing är installation av värmeväxlare.
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2.6.1 Värmeväxlare 

 
Roterande värmeväxlare är en effektiv metod för värmeåtervinning som ger upp till 80 % 
energibesparing.  
 
                          

                               
  
 

Figur 5 (Hämtat från http://www.svenskventilation.se/?id=1379 ) 
 
Det roterande hjulet (rotor) består av en luft genomsläppliga värmeöverföringar matris 
som fångar upp värmen ur frånluften och släpper det när hjulet passerar genom kylaren 
tilluften. Beroende på luft förhållanden och med användning av torkmedel belagda 
rotorer hjulet värmeåtervinning kan också överföra fukt, ger både förnuftiga och latent 
energiåtervinning. Figur 5 visar inkommande och utgående luftströmmar mot hjulet. 
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3 Simulering  

 
Den traditionella metoden för byggprojekt består av utnämningen av en designer på ena 
sidan, och utnämningen av en entreprenör på andra sidan. Det kunde inte svara på 
ägarens önskemål helt och hållet. Nu för tiden kan man ha ett enda kontrakt för båda 
design och konstruktion med hjälp av nya program som vi också använder oss av i vårt 
examensarbete. 
Med hjälp av sådana program minskas riskerna och de totala kostnaderna vid ett projekt 
och man kan även minska energiförbrukning i byggnader och öka inomhus luftkvalitet 
(med hjälp av CFD). 
 

3.1 Vad är simulering av byggnader? 

 
Simulering som används inom byggbranchen kallas för Build-Design. Det är en metod 
som används för att leverera ett projekt där byggtjänster är kontrakterade av en 
totalentreprenör och används för att minimera riskerna i byggnaden som konstruktion av 
ett projekt. 
 
 

 
 
I vårt examensarbete har vi använt ett engelskt program, DesignBuilder.  
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3.2 Programmet Designbuilder  

 
Design Builder är ett användbart program inom simulering av byggnader och 
kombinerar enkelt byggnadens modellering och den senaste dynamiska energi- 
simulering.  
 

 
     (Hämtat från http://www.designbuilder.co.uk ) 

 
DesignBuilder kan visa den verkliga 3-D modellen av en byggnad som har monterats av 
positionering, stretching och skära block.  
Det är inte svårt och komma igång med detta program och är faktisk väldigt intressant 
och rolig att jobba med. Man kan prova olika konstruktionssystem och se hur dessa 
ändringar kommer att påverka temperaturen och energin (som används för kylning och 
uppvärmning), ect. På så sätt kan man välja bästa möjliga system som kommer att ge oss 
bra resultat för huset både inom det ekonomiska området och energi effektiviteten.  
Vi hade inte någon erfarenhet om simulation alls, programmets manual hjälpte oss att 
komma igång med arbetet. 
  

3.3 Vårt simulerade hus 

 
I ett hus behövs det ett uppvärmningssystem, ett ventilationssystem, ett 
tappvattensystem och ett avloppssystem. När det gäller ett hus då måste man ta hänsyn 
till ägarens (användarens) önskemål också. Men det kan skapa vissa konflikter. 
Vi som ska framföra ett projekt måste försöka finna bästa möjliga lösningar för att 
minska sådana konflikter och ge användaren ett prisvärt och välfungerade 
konstruktionssystem. 
I detta projekt, har vi simulerat en tvåplansvilla med ungefär 133 m² golvyta, beläget i 
Västerås. Huset har fyra rum och kök, ett hus för 4 personer. 
 

• Nedre plan 
o Vardagsrum, undervåning 
o Sovrum, undervåning 
o Kök, undervåning 
o Badrum, undervåning 
o Installations-rum, undervåning 
o Trapphus, undervåning 

 
• Övreplan 
o Vardagsrum, övervåning 
o Stort sovrum, övervåning 
o Sovrum, övervåning 
o Badrum, övervåning 
o Glaserade balkong, övervåning 
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o Trapphus, övervåning 
o Klädkammare, övervåning 

 
 

 
 
De här värdena som vi har använt oss av är godtagna och vi skulle bara visa en jämförelse 
mellan 2 olika system i samma hus. Vi fick hjälp av informationen och värdena som 
själva programmet gav oss som förslag.  
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4 Diskussion 

 
Ventilationens uppgift är föra frisk luft i huset och gör att vi mår bra. Som en konsekvens 
av detta bör också ventilationen föra bort skadliga ämnen ur huset. Det är viktigt att den 
nya luften filtreras och värmen i den gamla luften återvinns har som uppgift att i första 
hand föra frisk luft in i huset, luft som gör att vi inte utsätts för hälsofarliga för att man 
skall kunna göra arbetet på ett bra och effektivt sätt.(40 % av uppvärmningsbehovet i ett 
modernt småhus kommer av att den friska kalla luften skall värmas upp till 
rumstemperatur). (www.ftxgruppen.se) 
 Enligt Boverkets Byggregler ska varje rum ha kontinuerlig luftväxling när de används. 
Ventilation i bostäder ska aldrig understiga till 0,35 l/s per m2 golvarea när de boende 
befinner sig i hemmet. Det står vidare om olika exempel på att t ex bostäders sovrum som 
bör ha det minsta tilluftsflödet på 4 l/s och sovplats. När det gäller frånluftsflödet bör 
man i köket respektive badrum ha det minsta flödet på 10 l/s. 
(www.energimyndigheten.se) 

Valet av ventilationssystem med hänsyn till risken för fuktskador har stor betydelse. 
Långvarigt hög luftfuktighet inomhus kan orsaka mögel på ytor och inredning samt 
fönster och konstruktioner får yttre och inre skador av mögel och röta. Det är mycket 
viktigt att ventilationen är tillräcklig i ett sovrum. För att det inte skall riskera att fukt ska 
kunna tränga sig in via luften ut i väggar, fönster och upp genom vindsbjälklag samt på 
vinden som kan medföra kondens och risk för mögel- och rötskador, är det viktigt att 
ventilationssystemet fungerar så att det blir ett svagt invändigt undertryck.  

 
Om ventilationssystemet stängs av eller luftflödet reduceras permanent kan det skapa 
problem i form av dåligt inneklimat i byggnaden, som kan orsaka risk för mögel och för 
hög luftfuktighet.  Det kan uppstå problem om du reducerar luft - flöden i bostaden 
nattetid. Reduceringen av luftflödena får endast ske när ingen befinner sig i bostaden 
eller lokalen. Det uteluftsflöde som tillförs i en byggnad har i uppgift att föra bort de 
föroreningar som kommer från personer, byggnads – och inredningsmaterial samt 
processer. Flödet anpassas efter den mängd föroreningar som finns – ju mer 
föroreningar, desto högre luftflöde. All uteluft som tillförs en byggnad bör uppvärmas 
eller i specifika fall kylas för att det skall ha möjlighet att hålla ett tillfredsställande 
inomhusklimat. Man försöker i så mycket som möjligt hålla ned uteluftsflödet, för att 
uppvärmning och kylning kräver energi och kostar även pengar. Luftflödet begränsades 
nedåt av de krav som ställts från klimatsynpunkt men fick å andra sidan inte vara högre.  
Man bör i första hand sträva efter att minska de föroreningarna som finns för att hålla 
ned det nödvändiga uteluftsflödet, därför bör byggnader inte placeras på radonhaltig 
mark. Man bör också sträva efter att välja sådana byggnads – och inredningsmaterial 
som ger ifrån sig den minsta möjliga mängden av föroreningar. För att kunna föra bort 
föroreningar från processer bör man i första hand anordna processventilation. Dessa 
frågor är mycket viktiga och bör tas hänsyn till på ett väldigt noggrant nivå, inte bara vid 
utformningen av systemet för luftbehandling utan även under det tidiga tidsperioden av 
projekteringen. 
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När fläktventilationen skall transportera bort radon som avges från byggnadsmaterial 
bör minst 1,0 oms/h eftersträvas för att ett lyckat resultat skall uppnås. 

 
Med val av rätt ventilationssystem och effekt i ett hus kan vi nå ett standard radonhalt 
och samtidigt medföra mindre en energiförbrukning i huset. Med detta projekt skall vi 
också visa hur val av olika ventilation kan påverka uppvärmning och kylning av ett hus. E 
n av viktigaste faktorer som påverkar energiförbrukningen i byggnader är 
ventilationssystem. 
Vi gjorde en jämförelse av två olika ventilationssystem som kan finnas i vårt hus och visa 
skillnaden mellan de två systemen med hjälp av simulation. 
Vi har två fall:  
 
A. Ventilationssystem är ett S - system 
B. Ventilationssystem är ett FT - system 
 
S –system: 
 
 Självdragsventilation är ventilation utan fläktar och bygger på principen att luftrörelser 
skapas (skorstenseffekten) då varm luft strömmar från husets lägre delar via uppvärmda 
kanaler till uteluften i husets övre delar. Skorstensverkan ökar ju fler våningsplan luften 
strömmar igenom. Självdrags systemets drivkrafter skiftar med ute klimatet och vindens 
variationer. Under en kall och blåsig dag, främst i en byggnad med flera våningar 
frambringas bra drivkrafter och luftomsättningen blir stor med risk för drag. Ett 
enplanshus med god lufttäthet har under sommaren däremot obefintligt med ventilation. 
I ett sådant hus är det viktigt att man fönstervädrar sommartid för att få tillfredsställande 
luftomsättning. Att det finns varma genomgående kanaler (ger skorstenseffekt) i hus där 
ventilationen ska ske via självdrag är idag ingen självklarhet. Hela husets täthet ökar och 
tilluften kan minska genom att tilläggsisolera fasader och/eller byta fönster. Man bör 
minst komplettera systemet med tilluftsintag i sov- och vardagsrum samt frånluftsfläktar 
i kök och våtrum för att säkerställa god ventilation i självdrags ventilerade byggnader. 
I ett hus med självdragsventilation är det svårt att filtrera tilluften igenom filter, eftersom 
det blir stora tryckfall över dessa. Dessutom kan man inte värme-återvinna frånluften för 
att det är besvärligt att få frånluften genom en värmeväxlare utan mekanisk hjälp. En 
fördel med självdragsventilation är att det inte behöver någon energi för sin drift och att 
det inte genereras något buller. I ett hus med självdragsventilation ska överventilationen 
förhindras vid lägre ute temperatur och större vindhastigheter.  Dimensionerar systemet 
för fyra graders skillnad inne/ute blir luftväxlingen tio gånger så stor vintertid då det är 
20 grader kallt ute. I Boverkets skrift om självdrag uppmärksammas liknande problem 
samt andra problem. I skriften förklaras det bl.a. om dessa rubriker: överventilation, 
värmeåtervinning, fönstervädring, luftintag, frånluft, etagelägenheter, brand, buller, 
ventilation i kök m.m. som behandlar sådant som är viktigt att man tänker på om man 
överväger att anordna ett självdrags system. Självdrags system bjuder emellertid inte 
bara problem. De främsta och mest framträdande fördelarna är enkelheten, 
driftssäkerheten (=låga underhållskostnader), den obefintliga elförbrukningen, 
avsaknaden av buller. Den allra största fördelen med självdrag, är att självdraget är 
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begripligt för användarna. Det är naturligtvis oerhört frustrerande att inte veta hur ett 
dyrt och exklusivt ventilationssystem ska åtgärdas vid ett driftstopp och inte heller kunna 
lösa problemet. 
 
FT – ventilation: 

I ett frånluftsventilerade hus sugs luften ut av en frånluftsfläkt som placeras på vinden 
eller på taket. Frånluften sugs ut i kök och våtrum och möjligen också igenom don i 
garderobs- och förrådsrum. Tilluften sker igenom ventiler i ytterväggar och fönster. 
Frånluftsfläkten går ständigt och skapar ett undertryck i huset.  Undertrycket säkerställer 
härmed luftväxlingen. Övertryck och bakdrag som är nackdelarna vid 
självdragsventilation, undviks. Tilluften kommer in genom uteluftsventiler som kan sitta 
på fönsterkarmar eller i väggen. Det finns självreglerande uteluftsventiler som avgränsar 
luftflödet när det är riktigt kallt ute. För att luften ska kunna cirkulera inne i huset måste 
den kunna passera under eller över dörrarna i huset. 

I ett frånluftsventilerat hus kan man återvinna värme från frånluften. Man har möjlighet 
att filtrera tilluften eftersom fläktarna kan skapa ett tillräckligt stort sug över filtren. 
Nackdelar med systemet är att det kräver elektrisk energi och ger ibland störande buller 
från fläktar och don samt kräver den del underhåll. Fördelen med systemet är att kan 
kopplas en värmepump till frånluftsfläkten och på detta sätt återvinna värmen i 
ventilationsluften. 

 Ofta representerar de nya mekaniska FT-systemen stora ekonomiska värden med 
datorstyrning m.m. Man kan inte tillåta vem som helst att manipulera inom sådana 
system, därför är de vanligen inlåsta i ett fläktrum. Inte ens om någon användare skulle 
behärska de komplicerade apparaterna har han normalt någon chans att gå till aktion vid 
driftstörningar. 
Boverket är neutralt vid val av ventilationssystem, men vårt framtida arbete kommer att 
inriktas på att ventilationen framleds ska anordnas och utföras så, att den blir begriplig 
för brukarna. Det är en av de viktigaste uppgifterna för ”Boverkets byggnadsavdelnings 
installationsgrupp”. De krav som nu finns i byggreglerna på skötselinstruktioner 
utformas i praktiken (om de överhuvudtaget finns) för fackfolk och är därför helt 
otillräckliga. 
 
För att minska radonhalten i ett hus: 

 

Behöver luftomsättningen bli större och samtidigt förbättra inomhusklimatet, som är det 
säkraste att investera i ett nytt ventilationssystem med från – och tilluftsfläkt och 
värmeväxlare (FTX – Ventilation ). Du kan då öka luftomsättningen utan att nämnvärda 
extra värmetillförsel. 
 

Ex. Ett typiskt radonhus kan vara en villa med självdragsventilation eller ventilation som 
ger undertryck i källare. De högsta radonsalterna får man i sådana hus som befinner sig 
på en radonriskmark. 
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4.1 Simuleringsresultat  

 
För att kunna minska energianvändningen måste huset vara helt tätt så att värme läcker 
inte ut då behövs ett bra ventilationssystem.  
Att ventilera kräver energi  eftersom uteluften som tas in i huset 
Bör värmas till rumstemperatur och det kräver en uppvärmnings (under vinter tiden) 
eller kylnings (under sommar tiden) process. Då man kan Spara både energi och pengar 
genom att välja bra ventilationssystem. 
 
Anmärkning: 
Det finns alltid paradox mellan energieffektivisering och radonsanering. 
 
Med detta projekt skall vi också visa hur val av olika ventilation kan påverka 
uppvärmning och kylning av ett hus.  
Som vi sagt en av viktigaste faktorer som påverkar energiförbrukningen i byggnader är 
ventilationssystem. 
Vi gjorde en jämförelse av två olika ventilationssystem som kan finnas i vårt hus och visa 
skillnaden mellan de två systemen med hjälp av simulation. 
 
Vi har två fall:  
 
A. Ventilationssystemet är ett självdragssystem. 

Då det är omöjligt att återvinna värmen i frånluften, är det svårt eller omöjligt att skapa 
ett energieffektivt självdragsystem för bostäder. 

 
B. Ventilationssystemet är en av typ FT-System. 

I ett till- och frånluftssystem till- och bortförs ventilationsluften med fläktar kopplade till 
ett kanalsystem för varje, en för tilluften och en frånluft. En fläkt tar in uteluft centralt, 
där den värms och filtreras varefter den uppdelas i huset genom tilluftskanaler och don. 
Via ett kanalsystem med en frånluftsfläkt evakueras frånluften.  
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Kylning konstruktion i fall A: 
 
 

 
 
 
 
 
Kylning Konstruktion i fall B: 
 
 

 
 
 
Kylning resultatet visar att FT-ventilationen är mer effektiv jämfört med S-
ventilationen och minskar radonhalten som leder till bättre inomhusluftkvalitet. Men 
nackdelen med ventilationen är att det kräver stor energi och en större summa med 
pengar.  
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Uppvärmning Konstruktion i fall A: 
 

 
 

 
Uppvärmning Konstruktion i fall B: 
 

 
 

Uppvärmning resultatet visar att det inte finns så mycket skillnad mellan FT- och S-
ventilationssystemen när det gäller radonsanering och energieffektivisering vid 
uppvärmning av en byggnad med låg inomhustemperatur. 

 

Det bästa ventilationssystemet, som sagt med tanke på både radonsanering och 
energieffektivisering i en byggnad, är FTX-ventilationssystem som är dyrt vid installation 
men har många fördelar som täcker den här nackdelen. 
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5 Slutsats 

 
Vi tillbringar en stor del av våra liv i våra bostäder, kontor, skolor mm därför är inomhus 
miljön viktig för vår hälsa. Inomhusklimat har avgörande betydelse för människors hälsa 
och välbefinnande och innehåller komponenter som luft, ljud, ljus, termisk klimat, 
luftföroreningar, radon och elektromagnetisk strålning.  
 
För att minska radonhalten i bostadshus kan man exempelvis sätta ventilationssystem 
med återvinning. Med mindre radon och andra föroreningar får vi bra luft och en god 
miljö.  
 
Radon är en av de viktigaste föroreningar inomhus som kan orsaka lungcancer. Det 
utförs studier runt om i hela världen för att veta hur radon kan påverka utveckling av 
andra sjukdomar. 
 
Varje år drabbas 500 personer av lungcancer som bara 90% av denna är rökare. Så 
lungcancer risken finns även för de som inte rökar men bor i Radon hus. 
 
Minskning av energianvändning är viktig eftersom energi är mycket värdefull och det 
kostar både arbete och pengar för att de ska bli tillgängliga och användbara.  
 
Energianvändningen är en av de största orsakerna till utsläppen av växthusgaser. För att 
kunna leva i en bättre värld är det viktig att undvika utsläpp av växthusgaser.  
 
Energieffektivisering är också viktig på grund av både ekonomiska skäl och miljöskäl och 
en tillämpad metod för att uppnå detta mål är lufttätning. Men lufttäta hus kan leda till 
dåligt IAQ. 
 
Energi 2020 syftar till minskning energiförbrukningen och koldioxidutsläppen med 20 
%, till år 2020 inom EU samt följning av IAQ standard. 
 
Under vårt arbete intervjuade vi 10 personer från olika ålder och frågade de om radon 
och radons hälsorisker. Av de tio personerna var det sex personer som visste bara att 
radon var en giftig gas, två personer visste både att radon är en giftig gas och hade 
tillräckligt information om radons hälsorisker och två personer inte visste någonting alls 
om radon. Vi tycker att det är hyresvärdenas uppgift  att varje år informera sina 
hyresgästerna om de farliga föroreningar som finns i inomhusluft. 
 
Nu i tiden mer än 90 % av invånarna i industriländerna bor och arbetar i trånga rum, 
kontor och bostadshus där för luften inomhus ska ha den grundläggande krav för 
människors hälsa och välbefinnande. Inomhusklimatet har stor betydelse för människors 
hälsoproblem och kopplas samman med energihushållningen. 
 
Vi hoppas att i framtiden ska inte behövas flera människor drabbas av ohälsa som 
orsakas av brister i de hus de bor eller arbetar i. 
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Vi alla bor i en värld och berörs av global uppvärmning som orsakas av ökning av 
växthusgaser så det räcker inte att bara några land minska utsläppning av växthusgaser 
utan att alla ska samarbeta.   
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