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Sammanfattning 

Bostadsbolaget Mitthem AB äger 11 tvåvåningshus med lägenheter på Uppsalavägen i Sundsvall. 

Spårfilmsmätningar har visat på radonhalter över gränsvärden i flertalet lägenheter, vilket också 

konstaterats bero på markradon. I dagsläget är lägenheterna utrustade med F-ventilation utan 

värmeåtervinning. I detta arbete utreddes möjligheten att lösa radonproblematiken genom 

införande av energieffektiv ventilation med värmeåtervinning. En sådan åtgärd kan påverka 

radonhalten genom förändring av dels luftomsättningen och dels undertrycket inomhus. Två 

stycken ventilationslösningar utreddes, en lösning med roterande värmeväxlare och en lösning 

med motströmsvärmeväxlare.   

 

Utifrån ritningar och diverse mätningar på plats gjordes en modell av ett av husen i simulerings-

programvaran IDA ICE, en simuleringsprogramvara för energiflöden i byggnader. I denna modell 

gjordes sedan förändringar som motsvarade de två ventilationslösningar som togs fram. Med data 

från simuleringar kunde därefter lösningarna jämföras energi- och miljömässigt. Utöver detta 

gjordes också en ekonomisk jämförelse. En modell för radon i byggnader användes för att 

undersöka vilken påverkan ventilationslösningarna hade på radonhalten.  

 

Resultaten visade på en sänkning i fjärrvärmeanvändning med 34 – 35 % (390 – 400 MWh/år) 

och en ökning i fastighetselanvändning med 8 – 24 % (6,9 – 22 MWh/år) för lösningen med 

roterande värmeväxlare. Motsvarande resultat för lösningen med motströmsvärmeväxlare var 29 

– 30 % (330 – 350 MWh/år) och 4 – 20 % (3,9 – 18 MWh/år) respektive. Dessa förändringar 

motsvarade i CO2-utsläpp minskningar med 9 – 32 ton/år med roterande värmeväxlare och 8 – 

28 ton/år med motströmsvärmeväxlare. Ekonomiskt så innebär ett ventilationsbyte en 

investering på 9,7 – 11 Mkr och i jämförelse låga årliga besparingar på 0,09 – 0,12 Mkr/år, vilket 

genererar en negativ internränta på - 2,4 till – 4,0 %. Ett byte till FTX-ventilation är således inte 

ekonomiskt lönsamt. Radonhalten sänktes i samma utsträckning oavsett ventilationslösning, 

men storleken på sänkningen var svår att avgöra. I en majoritet av de undersökta lägenheterna 

sänktes dock halten med mer än 50 % enligt den modell som användes. 

 

Slutsatsen var att ett ventilationsbyte har energi- och miljömässiga fördelar men kräver en stor 

investering och har negativ internränta. Av den anledningen är andra åtgärder mot radon-

problematiken intressanta att undersöka. Om en ventilationslösning väljs rekommenderas 

lösningen med roterande värmeväxlare, då den har flertalet fördelar gentemot lösningen med 

motströmsvärmeväxlare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

 

Abstract 

The public housing company Mitthem owns 11 two-storey houses with apartments at 

Uppsalavägen in Sundsvall. Measurements with alpha-track detectors have shown high levels of 

radon in a majority of the apartments, a problem due to radon soil-gas entering the houses. Today, 

the apartments are equipped with a mechanical exhaust ventilation without heat recovery. The 

possibility to reduce the radon levels by installing energy-efficient ventilation was investigated in 

this thesis. Such an action can affect the radon levels by modification of the number of air changes 

and the level of depressurization indoors. Two ventilation systems were investigated, one with a 

rotating heat exchanger and one with a countercurrent heat exchanger.    

 

A model of one of the houses was built in the simulation software IDA Indoor Climate and Energy 

by using blueprints and data from on-site measurements. Changes were then made to the model 

to correspond to the ventilation systems that were investigated.  Data from the simulations were 

used to compare the two systems in terms of energy and environmental impact. Moreover, the 

systems were also compared economically. An indoor radon concentration model was used to 

investigate the effect on the levels of radon. 

 

The results showed a decrease in the district heating use with 34 – 35 % (390 – 400 MWh/year) 

and an increase in the facility electric use with 8 – 24 % (6.9 – 22 MWh/year) with the rotating 

heat exchanger solution. Corresponding values with the countercurrent heat exchanger solution 

was 29 – 30 % (330 – 350 MWh/year) and 4 – 20 % (3.9 – 18 MWh/year). These changes resulted 

in a lowering of CO2 emissions by 9 – 32 t/year with the rotating heat exchanger and 8 – 28 t/year 

with the countercurrent heat exchanger. Economically, a new ventilation system means 

investment costs of 9.7 – 11 MSEK and low yearly savings in comparison, about 0.09 – 0.12 

MSEK/year. These numbers generates a negative internal rate of return of – 2.4 to – 4.0 % which 

means that installing a heat recovery ventilation system is not profitable. The levels of radon were 

reduced to the same extent regardless of ventilation system, yet the exact reduction was hard to 

determine. However, in a majority of the apartments the levels of radon was reduced by more 

than 50 % according to the model that was used. 

 

The conclusion was that a ventilation system with heat recovery has advantages in terms of energy 

and environmental impact but requires a large investment while the internal rate of return is 

negative. Other solutions to lower the high levels of radon is therefore interesting to investigate. 

If a new ventilation system is chosen as solution, a system with rotating heat exchanger is 

recommended, due to the many advantages compared to the system with countercurrent heat 

exchanger.  
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1 Inledning 

Detta arbete var ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå 

universitet. Arbetets uppdragsgivare var Mitthem AB i Sundsvall. I detta avsnitt beskrivs 

bakgrund, syfte och mål med arbetet, en kort beskrivning av genomförandet samt arbetets av-

gränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Mitthem AB är ett kommunalägt bostadsbolag i Sundsvall som förvaltar bostäder i bland annat 

stadsdelen Granloholm. I nämnda stadsdel ligger Uppsalavägen där Mitthem AB äger 11 stycken 

tvåvåningshus med lägenheter, byggda under början av 1980-talet. Utifrån direktiv av kommunen 

genomfördes radonmätningar i dessa lägenheter under vintern 2011-2012. Dessa mätningar 

visade på problem med markradon i flertalet lägenheter. Eftersom vissa värden överstiger 

rådande gränsvärden för bostäder behöver Mitthem AB vidta åtgärder för att lösa problemen. Ett 

byte från nuvarande frånluftsventilation till en mer energieffektiv ventilationslösning skulle 

kunna avhjälpa radonproblematiken samtidigt som det ligger i linje med företagets mål att 

minska energianvändningen.  

1.1.1 Ventilation och markradonproblematik 

Åtgärder mot markradon i byggnader kan delas in i tre kategorier: avlägsnande av radonkälla, 

hindrande av införsel samt utspädning. En ventilationslösning räknas till de två sistnämnda 

kategorierna eftersom att den både påverkar tryckdifferensen mellan insida och mark och 

luftomsättningen [1]. Studier har gjorts genom åren, vilka konsekvent har visat att 

ventilationssystemet har en påverkan på halten av markradon, och i synnerhet att en FTX-

ventilation resulterar i sänkta radonhalter [1], [2], [3], [4]. Detta beror på att en sådan ventilation 

medger en hög luftomsättning, minimala tryckdifferenser [1] samt en kontrollerad och stabil drift 

[3]. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv så finns det effektivare åtgärder mot markradon, exempelvis 

installation av radonsug eller radonbrunn [1], [5]. Dessa lösningar medger dock ingen sänkning i 

energianvändning, utan istället en viss ökning [1]. 

1.2 Syfte 
 

Syftet med arbetet var att presentera slutsatser som ska utgöra en god beslutsgrund för införande 

av en ny ventilationslösning i det aktuella bostadsområdet.  

1.3 Mål 

Målet var att presentera minst två förslag på energieffektiva ventilationslösningar som möjliggör 

att radonvärdena sänks under gällande gränsvärden för radon i bostäder. De lösningar som 

presenteras jämfördes mot varandra ur följande perspektiv: 

 

 Energianvändning. Redovisning av energianvändning (fastighetsel och fjärrvärme) före 

och efter åtgärd, dels som total energianvändning och dels energianvändning fördelat på 

Atemp.  

 Ekonomi. Beräkning och presentation med BELOK Totalverktyg med Mitthem AB:s 

gällande avkastningskrav för projekt. 

 Miljöpåverkan i form av CO2-utsläpp. 

1.4 Metod 

Utifrån ritningar och mätningar på plats gjordes en modell av ett hus på Uppsalavägen i 

simuleringsprogramvaran IDA ICE. I denna modell gjordes sedan förändringar som motsvarade 

de ventilationslösningar som tagits fram. Med data från simuleringar kunde därefter lösningarna 

jämföras energi- och miljömässigt. Den ekonomiska jämförelsen gjordes med hjälp av 
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information från personer med fackkunskap inom ventilation. För att få förståelse kring mark-

radonproblematik och undersöka hur radonhalten påverkas av ventilationslösningarna gjordes 

en litteraturstudie, varifrån en modell för att beräkna radonhalten användes.  

1.5 Avgränsningar 

Simuleringarna och mätningarna som genomfördes under arbetets gång gjordes endast på ett 

utav de 11 husen i området. Resultaten ansågs vara representativa för övriga 10 hus i området. 

För att undersöka tätheten i det utvalda huset genomfördes en provtryckning i en lägenhet. 

Resultatet ansågs dock spegla hela husets täthet. 

 

De ventilationslösningar som presenteras har fastställts vara tekniskt och praktiskt möjliga att 

genomföra. För att fastställa detta gjordes ingen detaljstudie, utan endast en mindre utredning 

som främst bestod av mätning för att säkerställa att plats finns för installation av ventilations-

aggregat och ventilationskanaler. 
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras teori om tre områden som är av betydelse i detta arbete, radon, 

ventilation samt den simuleringsprogramvara som användes.  

2.1 Radon 

Radon är en radioaktiv ädelgas som finns naturligt i berggrunden. De tre isotoperna av radon, 

radon-222, radon-220 och radon-219, bildas i sönderfallsserier från de radioaktiva isotoperna 

uran-238, torium-232 och uran-235 respektive. Dessa radonisotoper sönderfaller i sin tur till så 

kallade radondöttrar, bland annat polonium-218 och vismut-214 [1]. Radon-222 och radon-220 

är de vanligast förekommande isotoperna, medan radon-219 är sällsynt på grund av den låga 

koncentrationen av uran-235 i berggrunden [6].  Halten av radon varierar mellan olika bergarter 

men finns i någon utsträckning i samtliga bergarter eftersom uran finns i alla bergarter [1].   

2.1.1 Markradon i byggnader 

Radon-222 är den isotop av radon som vanligen förekommer i byggnader med markradon-

problematik [6]. Dess relativt långa halveringstid (3,82 dygn) gör att en stor andel av radonet inte 

hinner sönderfalla innan det kommer in i byggnaden. Radon-219 och radon-220 har en betydligt 

kortare halveringstid (3,96 s och 55,6 s), vilket gör att dessa isotoper till stor del sönderfaller 

innan de kommer in i byggnaden [1]. Radon-219 finns dessutom, enligt resonemang i avsnitt 2.1, 

inte i särskilt stora koncentrationer i marken. 

 

Införsel av radon från mark till byggnad sker genom läckage i otätheter samt diffusion genom 

byggnadsdelar i kontakt med marken, se Figur 1. På grund av att lufttrycket inomhus ofta är lägre 

än i marken får det till följd att radonhaltig jordluft sugs in i byggnaden [6]. 

  

 

Figur 1: Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion 
där införsel av markradon kan ske [7]. 
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2.1.2 Hälsorisker 

Radon-222 har en lång halveringstid jämfört med dess kortlivade radondöttrar, polonium-218, 

bly-214, vismut-214 och polonium-214 (3,05 min, 26,8 min, 19,7 min och 0,00016 s). Radon-222, 

polonium-218 och polonium-214 sönderfaller och avger α-strålning medan sönderfall av bly-214 

och vismut-214 huvudsakligen avger β- och γ-strålning [1]. α-strålningen har kort räckvidd och 

kan lätt stoppas av exempelvis vår hud, men den har hög energi som koncentreras till ett litet 

område [1]. α-strålande ämnen utgör därför bara en risk för människor då de kommer in i 

kroppen via luftvägarna [6]. 

 

Att radon är en ädelgas gör den obenägen att elektriskt attraheras till och fästa vid vävnad inuti 

människokroppen. Kombinerat med den långa halveringstiden hos radon-222 får detta effekten 

att radon i sig inte utgör en hälsorisk eftersom radonet avlägsnas ur luftvägarna med utandnings-

luften innan det sönderfaller och avger α-strålning [8]. Radondöttrarna, å andra sidan, tenderar 

till att fastna på partiklar i luften, vilka sedan fastnar i luftvägar och lungvävnad. Den korta 

halveringstiden hos de kortlivade radondöttrarna leder sedan till att dessa ofta hinner sönderfalla 

och avge α-strålning till vävnaden medan de fortfarande är kvar i kroppen [6], [8], [9]. Den 

strålning som vävnaden utsätts för kan leda till att lungcancer utvecklas, och forskning har visat 

på ett signifikant samband mellan radon och lungcancer [8], [9]. Inga signifikanta samband 

mellan radon och andra cancertyper har kunnat påvisas [9].  

2.1.3 Gränsvärden i byggnader 

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus (FoHMFS 2014:16) [10] står följande: 

 

Vid bedömningen av om radonhalten inomhus innebär olägenhet för 

människors hälsa bör tillsynsmyndigheten tillämpa följande riktvärde.  

Om årsmedelvärdet, efter mätning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens 

(SSM) metodbeskrivning, överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft 

(Bq/m3), bör radonhalten i bostaden eller lokalen anses utgöra olägenhet för 

människors hälsa. Mätningen bör ha gjorts i utrymme där människor stadig- 

varande vistas. 

 

En mätning som visar på ett årsmedelvärde över 200 Bq/m3 kan alltså ses som ett gränsvärde 

som innebär en olägenhet för människor. Om agerande mot olägenhet för människors hälsa står 

det följande i miljöbalken [11]: 

 

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder 

som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja 

olägenheter för människors hälsa. 

2.1.4 Mätning med spårfilmsdosa  

Det finns ett flertal sätt att mäta radonhalt och ett utav dem är mätning med spårfilmsdosa [1]. 

Vid uppskattning av radonhaltens årsmedelvärde i en byggnad är detta en metod som är godkänd 

av Strålsäkerhetsmyndigheten, under förutsättning att mätningen görs enligt deras metod-

beskrivning. Exempelvis ska mätningen pågå under vinterhalvåret under minst två månader (tre 

månader rekommenderas) [12].  

 

Spårfilmsdosan är dels försedd med en film av cellulosanitrat eller polyester och dels ett filter som 

utestänger radondöttrar. Det finns även en variant av spårfilmsmätning utan filter för radon-

döttrar, en metod som dock ger större osäkerhet hos mätningarna [1].  Detektion av radon sker 

genom att radonpartiklar sönderfaller och avger alfapartiklar som i sin tur kan upptäckas genom 

att de avger ett spår på ytskiktet av filmen. Dosan skickas därefter in för analys där radonhalten 

kan bestämmas genom att spåren räknas i mikroskop. Mätosäkerheten för spårfilmsmätning med 

filter är 5 – 15 %, under förutsättning att mätningen görs såsom det föreskrivs av Strålsäkerhets-

myndigheten [1]. 
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2.1.5 Modellering av markradonhalt i byggnader 

I sin enklaste form kan halten av markradon i en byggnad beskrivas som 

 

 𝐶𝑖 =
𝑆

𝑛𝑉
     (1) 

 

där 𝐶𝑖  [𝐵𝑞 𝑚3⁄ ] är radonhalten inomhus, 𝑆 [𝐵𝑞 ℎ]⁄  är införseln av radon från marken, 𝑛 [𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄ ] 

är luftomsättningen i byggnaden och 𝑉 [𝑚3] är byggnadens volym [2].    
 
Införseln av markradon sker, enligt avsnitt 2.1.1, genom läckage i otätheter och diffusion genom 

byggnadsdelar i kontakt med mark. Genom att ta hänsyn till detta, samt diffusionen av luft mellan 

in- och utsida genom väggar och tak, har en studie [13] tagit fram en modell som beskriver 

införseln av radon mer noggrant och uttrycker Ekv (1) som 

 

 𝐶𝑖 =
1

1+𝑃𝑉
𝐴𝑉
𝑛𝑉

[(𝑃 + 𝑞∆𝑝)
𝐴

𝑛𝑉
] 𝐶𝑚   (2)     

 

där 𝑃𝑉  [𝑚 𝑠]⁄  är diffusion av radon genom väggar och tak, 𝐴𝑉 [𝑚2] är byggnadsarea i kontakt med 

utomhusluft, 𝑃 [𝑚 𝑠]⁄  är diffusion av radon genom grundkonstruktionen, 𝑞 [𝑚3 𝑚2⁄  ℎ ∙ 𝑃𝑎] är 

grundkonstruktionens luftgenomsläpplighet (mått på otäthet), ∆𝑝 [𝑃𝑎] är tryckdifferensen 

inomhus jämfört med marken, 𝐴 [𝑚2] är byggnadsarea i kontakt med mark och 𝐶𝑚 [𝐵𝑞 𝑚3⁄ ] är 

radonhalten i marken.  

 

Om typiska värden ansätts för de båda diffusionsdelarna i Ekv (2) har de en liten påverkan på 

radonhalten inomhus och det största bidraget kommer istället från luft som tar sig in genom 

otätheter i grundkonstruktionen [13]. Utifrån detta resonemang kan Ekv (2) förenklas vidare till 

 

 𝐶𝑖 = 𝑞∆𝑝
𝐴

𝑛𝑉
𝐶𝑚    (3) 

 

Dessutom kan ∆𝑝 approximeras som tryckdifferensen mellan byggnadens in- och utsida istället 

för mellan insida och mark [13]. ∆𝑝 består då dels av tryckdifferensen som ventilationssystemet 

skapar, den tryckdifferens som uppkommer vid temperaturskillnader mellan in- och utsida samt 

det bidrag som vinden ger genom att skapa olika tryck på lä- respektive vindsida [2].  
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2.2 Ventilation 

Ventilationen i en byggnad har ett flertal uppgifter. Dessa är tillförsel och bortförsel av frisk 

respektive förorenad luft, att motverka spridning av föroreningar i byggnaden och att upprätthålla 

ett undertryck inomhus. Vissa ventilationssystem kan också användas till att värma eller kyla 

byggnaden [14]. Förutom detta är också ventilationssystemet en del av en byggnads värmebalans, 

då ventilationen tillsammans med transmissionsförluster och oavsiktligt luftläckage står för den 

bortförsel av värme som sker från byggnaden. Storleken av ventilationsförlusten, 𝑃𝑣 [𝑊], uttrycks 

enligt 

 

 𝑃𝑣 = 𝜌𝑐𝑝𝑞𝑣(1 − 𝜂)(𝑇𝑖 − 𝑇𝑢)   (4) 

 
där 𝜌 [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] och 𝑐𝑝  [𝐽 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ ] är luftens densitet respektive värmekapacitet, 𝑞𝑣 [𝑚3 𝑠⁄ ] är luft-

flödet, 𝜂 är verkningsgraden på en eventuell värmeväxlare och 𝑇𝑖  [°𝐶] och 𝑇𝑢 [°𝐶] är inne- 

respektive utetemperatur [14].  

2.2.1 Ventilationssystem 

Ventilationssystem betecknas olika beroende på vilka dess ingående komponenter är. De 

vanligaste systemen är självdrag (S-system), frånluft (F-system) och till- och frånluft med värme-

återvinning (FTX-system) [14]. 

 

I ett S-system och F-system sker införsel av luft via otätheter, vädring samt tilluftsventiler. 

Utförsel av luft sker via kanaler som i ett S-system drivs av temperaturskillnader och vind-

påverkan och i ett F-system av en fläkt. I ett FTX-system sker in- och utförsel av luft via varsin 

fläktförsedd kanal. Dessutom finns en värmeväxlare som återvinner värme från den utgående 

frånluften för att höja temperaturen på den ingående uteluften [2].  

2.2.2 Värmeväxlare 

De tre värmeväxlartyper som är vanligast förekommande i ett FTX-system är roterande värme-

växlare, plattvärmeväxlare och vätskekopplade värmeväxlare [14]. Värmeväxlartyperna har sina 

för- och nackdelar vilket bland annat avspeglas i termer av återvunnen energi, elenergi till fläktar, 

luftkvalitet och praktiska frågor såsom dragning av kanaler.  

 

Den roterande värmeväxlaren består av ett roterande hjul i vilket energi ur frånluften lagras som 

sedan avges till uteluften, se Figur 2. Detta är den växlartyp som generellt har högst grad av 

återvunnen energi och lägst tryckfall över växlaren, där det sistnämnda innebär att mindre el-

energi behövs till fläktdriften. Dock innebär konstruktionen att det finns risk för återföring av 

luftföroreningar samt att tillufts- och frånluftskanaler måste dras till samma utrymme [14]. 

 

 

Figur 2: Principskiss av en roterande värmeväxlare. Blå pil är uteluft, 
röd pil är tilluft, gul pil är frånluft och brun pil är avluft [15]. 
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I en plattvärmeväxlare passerar ute- och frånluft varandra i ett paket av veckad aluminiumplåt 

som leder värmen från den varma frånluften till den kalla uteluften. Underkategorier av denna 

typ av värmeväxlare beror av de två luftströmmarnas strömningsriktning gentemot varandra. En 

korsströmsvärmeväxlare har vinkelräta luftströmmar medan en motströmsvärmeväxlare har 

motriktade luftströmmar, se Figur 3. Jämfört med den roterande värmeväxlaren har en platt-

värmeväxlare generellt lägre grad av återvunnen energi och högre tryckfall. Konstruktionen 

innebär precis som för den roterande att till- och frånluftskanaler måste dras till samma utrymme, 

men däremot föreligger ingen risk för återföring av luftföroreningar [14]. 

 

 

Figur 3: Principskiss av en motströmsvärmeväxlare. Blå pil är uteluft, 
röd pil är tilluft, gul pil är frånluft och brun pil är avluft [15].  

 

Den vätskekopplade värmeväxlaren består av två stycken luftbatterier, ett i tilluftskanalen och ett 

i frånluftskanalen, samt en vätskeslinga som förbinder dessa, se Figur 4. Värme överförs genom 

att vätskan (oftast vatten blandat med frostskyddsmedel) cirkuleras i kretsen och tar upp värme i 

frånluftsbatteriet som sedan avges i tilluftsbatteriet. Graden av återvunnen energi är lägre än för 

en roterande värmeväxlare och ungefär i samma nivå som för en plattvärmeväxlare. Däremot är 

tryckfallet över den vätskekopplade värmeväxlaren generellt sett högst av dessa tre värmeväxlare. 

Precis som för plattvärmeväxlaren finns ingen risk för återföring av luftföroreningar och 

dessutom behöver inte till- och frånluftskanaler dras till samma ställe [14]. 

 

 

Figur 4: Principskiss av en vätskekopplad värmeväxlare. Blå pil är uteluft, 
röd pil är tilluft, gul pil är frånluft och brun pil är avluft. Modifierad bild 

från Fläkt Woods, får ej kopieras utan Fläkt Woods tillstånd [16]. 
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2.3 Simuleringsprogramvara för byggnader 

Programvara för simulering av energiflöden i byggnader har funnits i omkring 30 år, och har över 

åren utvecklats från ett exklusivt verktyg för ett fåtal användare till ett mer allmänt spritt verktyg 

med många olika sorters användare [17]. Programmen använder matematiska modeller för att 

simulera värmebehov och energiflöden och kan användas för att göra förutsägelser om 

energiprestanda i byggnader. Detta görs vanligen i designfasen inför nybyggnation eller innan 

genomförande av energibesparande åtgärder på befintlig bebyggelse [18]. 

2.3.1 IDA ICE 

IDA ICE (IDA Indoor Climate and Energy) är en simuleringsprogramvara som utvecklats av 

EQUA Simulations AB. Den första versionen släpptes 1998 och den senaste versionen, IDA ICE 

4.6, släpptes 2013. Programvarans användningsområde är simulering av energianvändning och 

inomhusklimat i byggnader som användaren antingen bygger upp själv eller importerar till IDA 

ICE [19]. Genom att skapa zoner inuti byggnaden kan simuleringsparametrar som 

ventilationsflöden, personvärme, köldbryggor med mera specificeras för varje individuell zon. En 

zon motsvaras typiskt av en lägenhet eller ett rum. Dessutom kan exempelvis närliggande, 

skuggande byggnader och byggnadens täthet implementeras i modellen. En stor databas med 

väderfiler gör också att realistiska väderförhållanden för flertalet orter kan simuleras. Detta 

motsvarar bara en del av de parametrar som går att ställa in i programvaran och på grund av de 

många inställningsmöjligheterna kan simuleringar utföras på de flesta byggnadstyper [20]. 

 

IDA ICE har använts i ett flertal olika studier, exempelvis för att undersöka lågtempererade 

uppvärmningssystem [21], energianvändning i lågenergibyggnader [18], optimering av en 

lågenergibyggnad i designstadiet [22] och utvärdering av olika typer av behovsstyrd ventilation 

[23]. I andra studier har olika delar i programvaran validerats mot empiriska data med goda 

resultat [24], [25]. Dessutom är IDA ICE validerat enligt ett flertal standarder, även detta med 

goda resultat [26], [27], [28], [29].  

2.3.2 HEAT2 

HEAT2 är en simuleringsprogramvara som ägs av företaget Blocon. Programvaran används för 

att simulera värmeledning utan tidsberoende i två dimensioner. Den är utvecklad för att kunna 

appliceras på byggnadsdelar och passar bra till att beräkna U-värden och köldbryggor för 

exempelvis balkonger, hörn och ställen där golv och vägg ansluter mot varandra [30]. HEAT2 har 

också används i en studie för att undersöka värmelagring i en viss typ av material [31].  

 

HEAT2 har inte lika stor användningsgrad som IDA ICE men är likväl spritt till många länder och 

användare finns, enligt Blocon, på över 100 universitet och forskningsinstitut [32]. Programvaran 

är också validerat enligt två ISO-standarder [33], [34] med goda resultat.  
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3 Beskrivning av bostadsområdet 

I detta avsnitt beskrivs husen på Uppsalavägen, dess konstruktion, nuvarande ventilationssystem 

och energianvändning. Dessutom redogörs för de radonmätningar som har gjorts. 

3.1 Husens konstruktion 

De 11 husen är grundlagda med betongplatta direkt på mark och har således ingen källare. 

Ytterväggarnas kortsidor, bärande och lägenhetsskiljande innerväggar samt golv mellan vånings-

plan är uppförda i betong. På ytterväggarnas långsidor samt utanpå betongen på kortsidorna 

sitter en mineralullsbeklädd regelkonstruktion. Fasaderna är utvändigt beklädda med träpanel. 

Husen har ett vindsutrymme som endast består av isolering på vindbjälkslaget.   

 

Samtliga hus är uppförda i samma konstruktion, men storleken skiljer sig åt. Lägenhetsantalet 

varierar därför mellan 6 – 14 lägenheter per hus och totalt finns 97 stycken lägenheter. På mark-

plan finns en 1 rok på 46 kvm, 45 stycken 2 rok på 61,5 kvm per lägenhet, en 3 rok på 75 kvm och 

en 5 rok på 122 kvm. Ursprungligen var samtliga lägenheter på bottenplan 2 rok på 61,5 kvm per 

lägenhet men i ett hus har fyra sådana lägenheter byggts om till en 1 rok, en 3 rok och en 5 rok. 

På det övre våningsplanet finns 49 stycken 3 rok på 81 kvm per lägenhet. 

 

Bortsett från det ombyggda huset så ligger trerumslägenheterna på det övre våningsplanet rakt 

ovanför tvårumslägenheterna. Anledningen till att lägenheternas yta skiljer sig beror på att båda 

lägenhetstyperna har sin entré på markplan, vilket betyder att en mindre del av trerums-

lägenheten ligger på markplan och på så sätt är knappt 20 kvm större, se Figur 5. 

 

 

Figur 5: Planritning av markplan för ett av husen på Uppsalavägen. Den svarta markeringen visar en 
tvårumslägenhet och den röda markeringen visar markplansdelen av trerumslägenheten. 

3.2 Nuvarande ventilationssystem 

I dagsläget är lägenheterna utrustade med ett mekaniskt frånluftssystem utan värmeåtervinning. 

Var och en utav de 97 lägenheterna är utrustad med en egen frånluftsfläkt som bortför luft dels 

från badrummet och dels från köket. Luftflödet i badrummet är reglerbart i de flesta av 

lägenheterna genom en enklare regleranordning som sitter på frånluftsdonet. I köket tas luften 

ut genom fläktkåpan ovanför spisen. Även detta luftflöde är reglerbart, både med forcering genom 

reglering av spjäll samt tvåstegsreglering av varvtalet på frånluftsfläkten, se Figur 6. Den sist-

nämnda regleringen påverkar även luftflödet i badrummet.  
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Figur 6: T.v. reglering av frånluftsdon med snöre i badrum. Uppe t.h. 
tvåstegsreglering av frånluftsfläkt. Nere t.h. fläktkåpa med forcering 
(öppning av spjäll) på vänstra sidan. 

Frånluftsfläktarna för en markplanslägenhet och den ovanliggande lägenheten sitter monterade 

två och två i en gemensam frånluftshuv på taket av husen, se Figur 7. Fläktmotorerna är av typ 

RDAA-99-03, vilken har en märkeffekt på 67 W.  

 

 

Figur 7: En frånluftshuv innehållande två stycken frånluftsfläktar. 

Tilluften tillfördes ursprungligen lägenheterna via springventiler ovanför fönstren i vardagsrum 

och sovrum men 2004 byttes dessa mot ventiler som benämns VFLR, se Figur 8. Detta byte 

gjordes för att minska risken för kallras, vilket skulle åstadkommas genom att endast en av fyra 

luftspalter (den uppåtriktade) på den invändiga kåpan skulle lämnas öppen. Ventilerna har ett 

flödesreglage som skulle låsas i fullt öppet läge enligt installationsanvisningarna. 

 

 

Figur 8: En tilluftsventil av typ VFLR med kåpa (t.v.) och med kåpan borttagen (t.h.). Till vänster syns 
luftspalterna som mörka streck på kåpans kanter och till höger syns flödesreglaget (fullt öppet) som en 
svart ram.  
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3.3 Nuvarande energianvändning 

Husen i området värms upp med fjärrvärme och i ett av kvartershusen finns en undercentral som 

mäter fjärrvärmeanvändningen. Den totala, normalårskorrigerade fjärrvärmeanvändningen för 

området 2013 var 1 150 MWh, vilket fördelat på Atemp (8 452 m2) gav en fjärrvärmeanvändning på 

136 kWh/m2∙år. Den totala fastighetselanvändningen för 2013 var 91,1 MWh, vilket fördelat på 

Atemp motsvarar 10,8 kWh/m2∙år. Av de 91,1 MWh beräknades frånluftsfläktarna stå för 24,4 

MWh. Resterande användning stod motorvärmarstolpar, undercentralen och gemensamhets-

utrymmen för.  

3.4 Radonmätningar 

De senaste radonmätningarna på Uppsalavägen gjordes med spårfilmsdosa under tre månader 

mellan oktober 2011 och januari 2012. Av de 97 lägenheterna finns mätdata från 54 stycken, från 

45 av de 48 lägenheterna på markplan och från 8 av de 49 lägenheterna på de övre våningsplanet. 

Riktlinjerna från Strålsäkerhetsmyndigheten [12] föreskriver att i en huskropp bör mätning ske i:  

 

 samtliga lägenheter med markkontakt 

 minst en lägenhet per våningsplan ovan mark  

 minst 20 % av det totala antalet lägenheter i huskroppen 

 

Av ovanstående riktlinjer följdes samtliga vid radonmätningarna på Uppsalavägen, men sett till 

det mätdata som samlades in uppfylldes endast det sista kriteriet. Den andra två är inte uppfyllda 

eftersom mätdata saknas från tre av lägenheterna på markplan och i tre av de 11 huskropparna 

finns inget mätdata från det övre våningsplanet. Anledningen till detta är det svinn av spårfilms-

dosor som ofta förekommer vid radonmätningar, det vill säga att dosor som placeras ut inte finns 

kvar när de ska hämtas efter mätperiodens slut. Detta ogiltigförklarar dock inte mätdata som finns 

utan gör bara att mätningen som helhet inte kan anses vara komplett enligt rådande riktlinjer. 

Det kan också diskuteras huruvida alla lägenheterna på övre våningsplanet bör mätas eftersom 

en del av lägenheten har markkontakt. Denna diskussion är dock inte inom detta arbetes ramar, 

utan det konstateras endast att i dessa mätningar har de lägenheterna definierats som lägenhet 

på våningsplan ovan mark. 

 

Mätningarna visade att radonhalten överskred gränsvärdet för radon i bostäder, 200 Bq/m3, i 31 

av de 54 uppmätta lägenheterna. I dessa 31 lägenheter var radonhalten i medeltal 564 Bq/m3, en 

siffra som var 365 Bq/m3 då samtliga 54 lägenheter togs med i beräkningen. Det konstaterades 

också att den förhöjda radonhalten beror på markradon. 

 

Det har tidigare gjorts radonmätningar på området, men då endast i 5-8 lägenheter åt gången. 

Dessa mätningar gjordes i fyra omgångar: 1998, 1998/1999, 2000 och 2005. Av denna anledning 

finns mätvärden från olika år att tillgå för ett antal lägenheter. Även de tidigare mätningarna 

visade på förhöjda halter av radon. Radonmätvärden från lägenheterna i ett av husen finns i 

Tabell 11 i Bilaga II – Mätdata.  
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4 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetet genomfördes, vilket omfattar valet av hus och ventilations-

lösningar, mätningar och observationer i det valda huset, uppbyggnaden av simuleringsmodellen, 

utvärderingen av ventilationslösningarna samt arbetet med radonmodellen. 

4.1 Val av hus 

En avgränsning i detta arbete var beslutet att endast genomföra mätningar och simuleringar på 

ett av de 11 husen på Uppsalavägen. Resultaten extrapolerades sedan till övriga hus. Valet gjordes 

utifrån radonmätningarna som visade att ett hus hade flera lägenheter med höga radonhalter, 

däribland de två högsta. Genom att välja detta hus kunde en lösning på radonproblematiken där 

med stor sannolikhet även lösa problematiken i övriga 10 hus.  Det aktuella huset har 12 stycken 

lägenheter fördelade på två stycken huskroppar. Huskropparna sitter ihop men är förskjutna 

gentemot varandra. 

4.2 Val av ventilationslösningar 

De ventilationslösningar som utvärderades i detta arbete valdes ut i samråd mellan Mitthem AB, 

ventilationsföretaget Niwentec och rapportens författare. Två ventilationsaggregat valdes ut, ett 

aggregat med en roterande värmeväxlare och ett aggregat med en plattvärmeväxlare av mot-

strömstyp. Båda aggregaten kompletterades med ett eftervärmningsbatteri matat med fjärr-

värmevärmt vatten. Motströmsaggregatet utrustades dessutom med ett förvärmningsbatteri, och 

aggregatet med roterande värmeväxlaren utrustades med ett kolfilter. Dessa togs fram i Fläkt 

Woods produktvalsprogram Acon [35]. Inga krav fanns på att använda särskilda ventilations-

aggregat utan detta gjordes enbart för att underlätta framtagandet av uppgifter kring pris och 

energiprestanda. 

 

Eftersom inget centralt ventilationsaggregat finns i husen i dagsläget så saknas fläktrum och 

tanken är därför att aggregaten ska placeras i ett fläktrum som byggs på kortsidan av husen. En 

annan idé som fanns var en placering av aggregaten på vinden, men denna idé förkastades på 

grund av att den ansågs ha flertalet praktiska problem som skulle vara dyra att lösa. De tillufts-

kanaler som behöver installeras dras från fläktrummet upp på vinden och går därefter ned och in 

i lägenheterna. Kanalerna från vinden till lägenheterna byggs antingen in i förråden på baksidan 

alternativt utanför förråden utanpå nuvarande fasad, se Figur 9. 

 

 

Figur 9: Ritning över två av lägenheterna på det övre våningsplanet i det valda huset. Tänkt 
placering för fläktrum och de två alternativen för tilluftskanaler markerade.   
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Inuti lägenheterna dras kanalerna från intagsstället till sovrum och vardagsrum. I tvårums-

lägenheterna installeras tre stycken tilluftsdon och i trerumslägenheterna fyra stycken. 

4.3 Mätningar och observationer 

Mätningar av frånluftsflöden, tryckdifferens mellan in- och utsida och täthet gjordes under två 

dagar i huset på Uppsalavägen. Mätningar av frånluftsflöden och tryckdifferenser gjordes i 

samtliga 12 lägenheter medan mätning av täthet utfördes genom provtryckning i en lägenhet. 

Dessutom gjordes det ström- och spänningsmätningar i en lägenhet för beräkning av frånluft-

fläktarnas elanvändning.  

 

Utöver dessa mätningar gjordes observationer av inställningslägen på tvåstegsregleringarna och 

flödesreglagen på tilluftsventilerna i samtliga lägenheter. Mät- och observationsdata som in-

samlades applicerades dels i simuleringsmodellen och dels i modellen för beräkning av radon-

halten. Mät- och observationsdata återfinns i Tabell 10 i Bilaga II – Mätdata.  

4.3.1 Luftflöden 

För mätning av frånluftsflöde i badrum användes en luftflödesmätare av typ Swema Flow 233, se 

Figur 10, vilken har ett avläsningsområde mellan 2 – 65 l/s. Om fungerande regleranordning 

fanns på frånluftsdonet noterades luftflödet för tre reglerlägen, det minst öppna, mest öppna samt 

det aktuella läget vid mätning. Om regleranordningen inte fungerade noterades endast det 

aktuella luftflödet.  

 

 

Figur 10: Swema Flow 233, den luftflödesmätare som användes för att mäta 
luftflödet i badrummen. 

Mätning av frånluftsflöde i kök gjordes med universalmätare av typ Swema 3000, se Figur 11. Till 

skillnad från Swema Flow 233 där ett luftflöde kan avläsas direkt, avläses med Swema 3000 en 

tryckdifferens som sedan omvandlas till luftflöde. Anledningen till att detta instrument användes 

i köket var att det lämpade sig bättre för det begränsade utrymmet i fläktkåpan.  

 

Luftflödet uppmättes för grundflödet samt då spjället var fullt öppet, det vill säga vid forcerat 

flöde. Dessutom uppmättes hur stor luftflödesskillnad i kök och badrum som åstadkoms genom 

att ändra inställning på tvåstegsregleringen.  
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Figur 11: Swema 3000, universalmätare som användes för att mäta luftflödet i 
köken. 

4.3.2 Tryckdifferenser 

Vid mätning av tryckdifferensen mellan in- och utsida användes universalmätaren Swema 3000. 

Innan mätningen genomfördes så säkerställdes att alla fönster och dörrar var tillslutna samt att 

grundflödet var inställt på fläktkåpan. Mätningen gjordes sedan över en utav tilluftsventilerna, se 

Figur 12. 

 

 

Figur 12: Tryckdifferensmätning över en tilluftsventil. 

4.3.3 Täthet 

För att bestämma tätheten hos huset genomfördes en provtryckning i en lägenhet. Till att börja 

med så tätades till- och frånluftsventiler och därefter installerades en fläktdörr med tillhörande 

mätutrustning. Fläkten i fläktdörren skapade sedan ett undertryck i lägenheten och när önskat 

undertryck uppnåtts kunde ett värde på tätheten beräknas. Detta värde visade hur mycket luft 

som läckte in genom byggnadsskalet vid 50 Pa undertryck.   
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4.3.4 Ström och spänning 

Frånluftsfläktarna är det enda som bidrar till husets fastighetselanvändning. För att bestämma 

storleken på denna post uppmättes värden för ström och spänning vid strömförsörjningen till en 

frånluftsfläkt. Mätningarna gjordes med en tångamperemeter och med hjälp av samband mellan 

ström, spänning och effekt kunde sedan elanvändningen för fläkten bestämmas. Eftersom de två 

lägena på tvåstegsregleringen ger olika elanvändning för fläkten gjordes mätningar för båda dessa 

lägen.  

4.4 Simuleringsmodellen 

För att bygga upp en modell av huset och simulera dess energianvändning användes simulerings-

programvaran IDA ICE, se Figur 13. Utöver IDA ICE användes simuleringsprogramvaran HEAT2 

för att simulera husets köldbryggor, vars värden sedan implementerades i IDA ICE.   

 

 

Figur 13: Modellen av huset som simulerades i IDA ICE. De gråa objekten är omkringliggande skuggande 
objekt, främst hus. 

4.4.1 Uppbyggnad 

Vid modellering i allmänhet är det fördelaktigt att kunna samla in parametervärden som speglar 

verkligheten på ett bra sätt för att kunna skapa en modell med god validitet. I detta arbete kunde 

det uppfyllas på ett tillfredställande sätt eftersom en stor del av värdena inhämtades från ritningar 

och platsmätningar. I de fall där detta inte skedde inhämtades schablonvärden från MEBY-

rapporten [36] och två stycken Sveby-rapporter [37], [38] och i några fall användes 

standardvärden som fanns i IDA ICE. En utförlig lista av simuleringsparametrarna och var de 

inhämtades ifrån finns i Tabell 9 i Bilaga I – Simuleringsparametrar.  

 

Eftersom flertalet parametervärden skiljer sig mellan lägenheterna skapades zoner som mot-

svarade lägenheterna i huset. På så sätt kunde dessa värden ställas in individuellt för varje zon. 

Av praktiska skäl indelades trerumslägenheterna i två zoner, en på markplan och en på övre plan. 

Parametervärdena för trerumslägenheterna viktades sedan mellan dessa zoner med avseende på 

golvarea. Totalt representerades de 12 lägenheterna med 18 zoner i modellen. 

 

Då modellen hade byggts upp och simulerats, kontrollerades överensstämmelsen mot de faktiska 

mätdata som fanns tillgängliga. Jämförelse gjordes endast för fjärrvärmeanvändningen eftersom 

exempelvis hushålls- och fastighetselanvändning matades in i simuleringsprogrammet på ett 

sådant sätt att exakt överensstämmelse uppnåddes. Ingen kalibrering av modellen gjordes 
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eftersom forskning tyder på att en icke kalibrerad modell kan förutsäga resultatet av enskilda 

energibespararande åtgärder lika väl som en kalibrerad, under förutsättning att mätningar av 

ventilationsflöden görs [39]. Det var applicerbart i detta arbete eftersom endast en ny 

ventilationslösning var aktuell, samt att ventilationsflöden uppmättes. 

4.4.2 Känslighetsanalys 

För att undersöka olika parametrars inverkan på simuleringsresultaten gjordes en känslighets-

analys. Eftersom ventilationen var i fokus gjordes analysen på parametrar som hade med den att 

göra, närmare bestämt parametrar som hyresgästerna kan påverka och som därför ansågs vara 

osäkra. De parametrar som analyserades var inställningen på tvåstegsregleringen i köket, tiden 

för forcerat flöde i fläktkåpan samt flödesreglagets läge på tilluftsventilerna. Av dessa parametrar 

borde den sistnämnda inte vara möjlig att påverka eftersom flödesreglaget skulle låsas i fullt öppet 

läge, se avsnitt 3.2. Vid observationerna på plats visade det dock sig att en majoritet av reglagen 

var inställda i andra lägen, se Tabell 10 i Bilaga II – Mätdata. 

4.5 Utvärdering av ventilationslösningar 

Utifrån aggregatspecifika data från produktvalsprogrammet Acon implementerades ventilations-

lösningarna i simuleringsmodellen i IDA ICE. Resultaten från simuleringarna kunde sedan 

användas för att jämföra lösningarna mot varandra energi- och miljömässigt. För den miljö-

mässiga jämförelsen inhämtades siffror om CO2-utsläpp för fjärrvärme från Sundsvalls Energi 

och för el från två rapporter [40], [41].   

 

Den ekonomiska jämförelsen gjordes i BELOK Totalverktyg [42] med investeringskostnader, 

kostnadsförändringar, energipriser, brukstid för ventilation, prisökningar och avkastningskrav 

som indata. Uppgifterna om investeringskostnader och kostnadsförändringar kom från tidigare 

projekt i kombination med konsultation av personer med fackkunskap inom ventilation. Övriga 

uppgifter var i enlighet med riktlinjer från Mitthem AB. 

4.6 Radonmodellen 

Den modell som presenteras i avsnitt 2.1.5, närmare bestämt den något förenklade modellen som 

beskrivs i Ekv (3), användes för att undersöka ventilationsåtgärdernas påverkan på radonhalten. 

I Ekv (3) beräknades faktorn 𝑞𝐶𝑚, tätheten i grundkonstruktionen multiplicerat med radonhalten 

i marken, genom att övriga parametrar för grundfallet var kända. Denna faktor påverkas inte av 

åtgärderna och kunde därför antas vara konstant, medan ∆𝑝 och 𝑛, tryckdifferensen och luft-

omsättningen, förändrades.   
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5 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultaten från arbetet. Detta omfattar en analys av 

simuleringsmodellen samt en jämförelse mellan de olika ventilationslösningarna enligt de 

punkter som är formulerade i målet med arbetet. 

5.1 Simuleringsmodellen 

För att kontrollera överensstämmelse mellan modell och verklighet gjordes en jämförelse i årlig 

fjärrvärmeanvändning mellan simuleringsresultat och uppmätt data. Jämförelsen gjordes för tre 

år, 2011, 2012 och 2013, se Tabell 1. Uppmätt data är data från undercentralen vilken sedan har 

normalårskorrigerats och fördelats på husen med avseende på uppvärmd golvarea, Atemp.        

 
Tabell 1: Jämförelse mellan simulerad och uppmätt årlig fjärrvärmeanvändning i huset. 

 Fjärrvärmeanvändning [kWh/år]  

År Simulerat Uppmätt Skillnad [%] 

2013 131857 131757 0,1 

2012 133566 130277 2,5 

2011 129875 124701 4,1 

 

Från jämförelsen kan det uttydas att modellen har en god överensstämmelse med uppmätt data 

på årsbasis med en avvikelse på mindre än 5 % i samtliga tre fall. Även överensstämmelsen på 

månadsbasis undersöktes för de tre åren, vilken illustreras för 2013 i Figur 14. 

 

 

Figur 14: Simulerad och uppmätt fjärrvärmeanvändning månad för månad under 2013. 

Ur månadsjämförelsen för 2013 ses att skillnaden för enskilda månader är större än skillnaden 

sett över året (0,1 %). Överlag underskattade modellen fjärrvärmeanvändningen lika mycket 

under sommarmånaderna som den överskattade den under vintern, vilket därför gav små 

skillnader i jämförelsen av den årliga fjärrvärmeanvändningen. Samma mönster syntes då mot-

svarande månadsjämförelse gjordes för 2011 och 2012. Den månatliga fjärrvärmeanvändningen 

för 2013 i siffror samt den procentuella skillnaden mellan simulering och uppmätt data återfinns 

i Tabell 2. 
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Tabell 2: Absoluta tal och procentuell skillnad för den månatliga fjärrvärmeanvändningen under 2013. 

 Fjärrvärmeanvändning [kWh/månad]  

Månad Simulerat Uppmätt Skillnad [%] 

Januari 19190 18834 1,9 

Februari 16236 16368 - 0,8 

Mars 16432 14922 10 

April 11407 11367 0,4 

Maj 7233 8866 - 18 

Juni 3452 4944 - 30 

Juli 2772 4118 - 33 

Augusti 3697 4485 - 18 

September 7131 6848 4,1 

Oktober 10954 10334 6,0 

November 15394 13913 11 

December 17959 16758 7,2 

 

Med tanke på den goda årliga överensstämmelsen och de konsekvent säsongsmässiga 

avvikelserna för alla tre åren antogs de skillnader som fanns under vissa månader till stor del bero 

på säsongsvariabla parametrar. Exempel på sådana parametrar är vädring, solavskärmning, 

hushållselanvändning och varmvattenanvändning, vilka alla simulerades som uniforma över året 

men som i verkligheten uppvisar en säsongsmässig variation. Om dessa parametrar simuleras 

som uniforma över ett år kommer säsongsvariationerna att ta ut varandra och detta leder till 

simuleringsresultat i överensstämmelse med resultaten för denna modell. Slutsatsen var att 

modellen ansågs ha tillräckligt god överensstämmelse med uppmätt data, och enligt resonemang 

i avsnitt 4.4.1 gjordes ingen månadsvis kalibrering av modellen. 

 

Utöver grundfallet gjordes ytterligare simuleringar, i vilka känsligheten hos modellen testades, se 

Tabell 3. 

 
Tabell 3: Resultat från känslighetsanalysen, olika osäkerhetsfaktorers påverkan på fjärrvärme-
användningen. 

 Fjärrvärmeanvändning [kWh/år]  

Ändring 
Simuleringsmodell 

2013, grundfall 
Med ändring Skillnad [%] 

Fördubblad öppningsgrad 

på samtliga tilluftsventiler 
131857 131991 0,1 

Fördubblad tid för 

forcering/dag 
131857 132283 0,3 

Läge 2 (lågflöde) på 

tvåstegsreglering i kök för 

samtliga lägenheter 

131857 128387 - 2,6 

Läge 1 (högflöde) på 

tvåstegsreglering i kök för 

samtliga lägenheter 

31857 136911 3,8 

 

Känslighetsanalysen visade att ingen av de undersökta förändringarna hade en stor effekt på fjärr-

värmeanvändningen, utan skillnaden uppgick som mest till 3,8 % i fallet då samtliga lägenheter 

antogs ha tvåstegsregleringen inställd på högflöde under hela året. Detta är dessutom ett extrem-

fall som är föga troligt då sju av de 12 lägenheterna vid observationerna hade regleringen inställd 

på lågflöde, se Tabell 10 i Bilaga II – Mätdata. Utifrån dessa resultat ansågs osäkerheten hos de 

undersökta parametrarna inte påverka säkerheten hos modellen i stort. 
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5.2 Ventilationslösningar 

De två ventilationslösningarna simulerades vardera för två luftflöden, 0,35 l/s∙m2 samt 0,5 l/s∙m2. 

0,35 l/s∙m2 motsvarar de krav på luftflöden som finns i BBR [43] och 0,5 l/s∙m2 motsvarar med 

de valda lösningarna ett luftflöde på ca 10 l/s per tilluftsdon, en vanlig dimensionerande övre 

gräns för don i bostäder [44].   

 

För beräkning av förändring i CO2-utsläpp användes för fjärrvärme värdet 80 g CO2/kWh, ett 

värde baserat på bränslemixen för fjärrvärmeproduktionen i Sundsvall 2013. För el användes fyra 

olika värden som representerar olika sätt att se på framställningen av marginalel. Dessa värden 

var 5 g CO2/kWh (förnybar el), 36 g CO2/kWh (svensk elmix), 97 g CO2/kWh (nordisk elmix) och 

1000 g CO2/kWh (el från kolkondens). 

 

I de ekonomiska beräkningarna användes ett fjärrvärmepris på 0,50 kr/kWh, ett elpris på 1 

kr/kWh, en brukstid på 30 år för ventilationslösningarna, en årlig prisökning på 3 % samt ett 

avkastningskrav på 4 %. Alla kostnader är inklusive moms. 

5.2.1 Roterande värmeväxlare 

Den roterande värmeväxlare som användes i simuleringarna hade en årlig energiverkningsgrad 

på 95 %, vilket är den verkningsgrad som IDA ICE använder i beräkningarna. Detta ska inte 

förväxlas med temperaturverkningsgraden som för en roterande värmeväxlare ligger kring 80 %. 

Med denna värmeväxlare sjönk fjärrvärmeanvändningen i huset med 34 – 35 % (cirka 45 000 

kWh/år) jämfört med grundfallet, se Figur 15. Denna sänkning påverkades inte nämnvärt av 

luftflödet, vilket kan härledas till den höga återvinningsgraden. Däremot var det en påtaglig 

skillnad i fläktelanvändningen beroende på vilket luftflöde som användes, dock innebar båda 

luftflödena en ökning i fläktelanvändningen jämfört med grundfallet. 

 

 

Figur 15: Förändring i husets fjärrvärmeanvändning och fläktelanvändning med roterande värmeväxlare 
jämfört med grundfall. 

Extrapolerat för samtliga hus så gav denna lösning en sänkning i fjärrvärmeanvändning med 400 

MWh till 750 MWh/år (89 kWh/m2∙år) och en ökning i fastighetselanvändning med 6,9 MWh till 

98 MWh/år (11,6 kWh/m2∙år) för ett luftflöde på 0,35 l/s∙m2. För ett luftflöde på 0,5 l/s∙m2 blev 

det en sänkning i fjärrvärmeanvändning med 390 MWh till 760 MWh/år (90 kWh/m2∙år) och en 

ökning i fastighetselavändning med 22 MWh till 113 MWh (13,4 kWh/m2∙år). Oavsett vilket 

perspektiv för marginalel som användes blev resultatet en minskning av CO2-utsläppen för båda 

luftflödena, se Figur 16. Minskningen låg mellan 9 – 32 ton CO2/år. 
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Figur 16: Årlig total utsläppsminskning av CO2 med roterande värmeväxlare kontra grundfall med olika 
antaganden för marginalel. 

Den totala kostnaden för implementering av denna ventilationslösning i samtliga 11 hus ses i 

Tabell 4. I tabellen ses också förändringen i löpande kostnader, dels energikostnader och dels 

övriga kostnader.  

 
Tabell 4: Investeringskostnader och förändring i löpande kostnader med införande av en lösning med 
roterande värmeväxlare. 

Kostnadspost Kostnad [kkr] 

Investering  

Ventilationsaggregat inklusive styr- och reglersystem 2300 

Installation aggregat, kanaler och kanaldragning, injustering, 

demontering av befintliga fläktar 

4400 

Byggkostnad fläktrum, 11 st. 4,5 x 2,5 m 1700 

Byggkostnad tilluftskanaler, kanaler utanför förråd 150 

Dragning av vatten/avlopp till fläktrum 1100 

Summa 9650 

Löpande energikostnader, förändring 0,35 l/s∙m2 0,5 l/s∙m2 

Fjärrvärme till befintliga hus - 200 - 195 

El till fläktar 7 22 

Uppvärmning av fläktrum med fjärrvärme 13 13 

Summa - 180 - 160 

Löpande övriga kostnader, årlig förändring  

OVK (vart 3:e år istället för vart 6:e år) 13 

Filterbyten 45 

Summa 58 

 

Utifrån de ekonomiska indata så bestämdes ventilationslösningens internränta till - 2,4 % vid ett 

luftflöde på 0,35 l/s∙m2 och - 3,2 % vid ett luftflöde på 0,5 l/s∙m2. Detta är i båda fallen klart under 

Mitthem AB:s avkastningskrav på 4 %.  
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5.2.2 Motströmsvärmeväxlare 

Motströmsvärmeväxlaren som användes i simuleringarna hade en årlig energiverkningsgrad på 

85 %. Denna ventilationslösning sänkte fjärrvärmeanvändningen i huset 29 – 30 % (38 000 – 

41 000 kWh/år) jämfört med grundfallet, se Figur 17. I detta fall blev det en större påverkan av 

luftflödet, vilket beror på att motströmsvärmeväxlarens återvinningsgrad är lägre än för den 

roterande växlaren. Fläktelanvändningen för denna lösning följde samma mönster som lösningen 

med roterande värmeväxlare, men med något lägre elanvändning. I ett liknande projekt i Falun 

där F-ventilation byttes mot FTX-ventilation med motströmsvärmeväxlare beräknades 

minskningen i energianvändning bli 20 – 25 % [45]. Resultatet för lösningen i detta arbete ligger 

något utanför detta intervall men anses ändå vara rimligt.  

 

 

Figur 17: Förändring i husets fjärrvärmeanvändning och fläktelanvändning med motströmsvärme-
växlare jämfört med grundfall. 

Extrapolerat för samtliga hus så gav denna lösning en sänkning i fjärrvärmeanvändning med 350 

MWh till 800 MWh/år (95 kWh/m2∙år) och en ökning i fastighetselanvändning med 3,9 MWh till 

95 MWh/år (11,2 kWh/m2∙år) för ett luftflöde på 0,35 l/s∙m2. För ett luftflöde på 0,5 l/s∙m2 blev 

det en sänkning i fjärrvärmeanvändning med 330 MWh till 820 MWh/år (97 kWh/m2∙år) och en 

ökning i fastighetselavändning med 18 MWh till 109 MWh (12,9 kWh/m2∙år). Precis som med 

roterande värmeväxlare blev det minskade CO2-utsläpp oavsett luftflöde och perspektiv på 

marginalelen. Med motströmsvärmeväxlare låg denna minskning mellan 8 – 28 ton CO2/år. 

 

 

Figur 18: Årlig total utsläppsminskning av CO2 med motströmsvärmeväxlare kontra grundfall med olika 
antaganden för marginalel. 
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Den totala kostnaden för implementering av denna ventilationslösning i samtliga hus ses i Tabell 

5. Flertalet av kostnaderna är densamma som för lösningen med roterande värmeväxlare. Detta 

beror på att endast värmeväxlaren skiljer lösningarna åt, vilket exempelvis inte påverkar 

installationskostnaderna och byggkostnaden för tilluftskanalerna. Däremot skiljer sig 

byggkostnaden för fläktrummen eftersom motströmsvärmeväxlarens utformning gör aggregaten 

en dryg meter längre och därför kräver ett större fläktrum. 

 
Tabell 5: Investeringskostnader och förändring i löpande kostnader med införande av en lösning med 
motströmsvärmeväxlare. 

Kostnadspost Kostnad [kkr] 

Investering  

Ventilationsaggregat inklusive styr- och reglersystem 2700 

Installation aggregat, kanaler och kanaldragning, injustering, 

demontering av befintliga fläktar 

4400 

Byggkostnad fläktrum, 3 st. 6 x 2,5 m och 8 st. 5,5 x 2,5 m 2200 

Byggkostnad tilluftskanaler, kanaler utanför förråd 150 

Dragning av vatten/avlopp till fläktrum 1100 

Summa 10550 

Löpande energikostnader, årlig förändring 0,35 l/s∙m2 0,5 l/s∙m2 

Fjärrvärme till befintliga hus - 175 - 165 

El till fläktar 4 18 

Uppvärmning av fläktrum med fjärrvärme 15 15 

Summa - 156 - 132 

Löpande övriga kostnader, årlig förändring  

OVK (vart 3:e år istället för vart 6:e år) 13 

Filterbyten 25 

Summa 38 

 

Internräntan för denna ventilationslösning bestämdes till -3,0 % vid ett luftflöde på 0,35 l/s∙m2 

och -4,0 % vid ett luftflöde på 0,5 l/s∙m2. Även för motströmsvärmeväxlaren är alltså internräntan 

i båda fallen klart under avkastningskravet på 4 %.  

5.2.3 Sänkning av radonhalt 

Det enda som skiljer ventilationslösningarna är värmeväxlaren vilket innebär att den beräknade 

förändringen i radonhalt blev densamma oavsett lösning. Däremot blev förändringen i radonhalt 

olika beroende på vilket luftflöde, 𝑛2, som användes, 0,35 l/s∙m2 eller 0,5 l/s∙m2. Förändringen 

beräknades för dessa luftflöden med Ekv (3) med 𝐴𝐵𝑉 = 61,5 𝑚2, 𝐴1𝑇𝑅 = 81 𝑚2, 𝑉𝐵𝑉 =
153,75 𝑚3, 𝑉1𝑇𝑅 = 202,5 𝑚3 samt nuvarande luftflöde, 𝑛1, och radonhalt, 𝐶𝑖,1, i fem lägenheter 

enligt Tabell 6. Nuvarande tryckdifferens, ∆𝑝1, ansattes dels enligt uppmätta värden i Tabell 6 

men även som ∆𝑝1 = −5,2 𝑃𝑎, medelvärdet för hus utrustade med F-ventilation enligt gjorda 

studier [2]. Detta gjordes eftersom tryckdifferensmätningarna som genomfördes i detta arbete 

endast är momentanmätningar, samtidigt som tryckdifferensen är en variabel som ändras över 

året. Tryckdifferensen efter åtgärd ansattes till ∆𝑝2 = −1,8 𝑃𝑎, ett rimligt värde sett till att det är 

önskvärt att erhålla så lågt undertryck som möjligt [1], [2].  

 

Radonvärden och mätdata fanns från ytterligare två av lägenheterna i huset men ett OVK-

protokoll från samma tidpunkt som de senaste radonmätningarna visade på trasiga 

frånluftsfläktar i dessa lägenheter. En radonmätning som är gjord med en trasig fläkt kan inte ses 
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som tillförlitlig eftersom den inte ger en korrekt bild av det normala driftfallet, det vill säga då 

fläktsystemet fungerar. Därför gjordes inga beräkningar på dessa lägenheter. 

 
Tabell 6: Luftflöde, uppmätt tryckdifferens mellan in- och utsida samt radonvärden för fem av 
lägenheterna i huset. En negativ tryckdifferens innebär att undertryck råder.  

Lägenhet Luftflöde, n1 

[l/s∙m2] 

Uppmätt tryck-

differens, Δp1 [Pa] 

Radonhalt 2011-12, 

Ci, 1 [Bq/m3] 

Lgh 1, BV 0,44 - 5,3 30 

Lgh 3, BV 0,42 - 5,3 620 

Lgh 5, BV 0,33 - 1,6 320 

Lgh 9, BV 0,32 - 5,3 1480 

Lgh 10 0,36 - 9,3 530 

 

Beräkningarna visade på en sänkt radonhalt i nästan samtliga fall, se Tabell 7. I lgh 5 visade en av 

beräkningarna på en viss ökning i radonhalt, vilket beror på att det aktuella undertrycket, enligt 

tryckdifferensmätningen, var lågt.  Såsom tidigare nämnts var detta endast en momentanmätning 

och medeltryckdifferensen är troligen högre, då värdet är lågt för att vara en lägenhet med F-

ventilation [2]. 

 
Tabell 7: Förändring i radonhalt för två värden på nuvarande tryckdifferenser och två värden på nya 
luftflöden. 

 Radonhalt, Ci [Bq/m3] 

Lägenhet 2011-12 ∆𝑝1 uppmätt, 

𝑛2 = 0,35 𝑙/

𝑠 ∙ 𝑚2  

∆𝑝1 uppmätt, 

𝑛2 = 0,5 𝑙/𝑠 ∙

𝑚2 

∆𝑝1 = −5,2 𝑃𝑎, 

𝑛2 = 0,35 𝑙/𝑠 ∙ 𝑚2 

∆𝑝1 = −5,2 𝑃𝑎  

𝑛2 = 0,5 𝑙/𝑠 ∙ 𝑚2  

Lgh 1, BV 30 10 10 10 10 

Lgh 3, BV 620 260 180 260 180 

Lgh 5, BV 320 340 230 100 70 

Lgh 9, BV 1480 460 320 470 320 

Lgh 10 530 110 70 190 130 

 

I de fyra lägenheter som har en radonhalt över gränsvärdet 200 Bq/m3 så sänktes halten under 

detta värde för tre av dessa i åtminstone någon av beräkningarna. Samtidigt bör det noteras, enligt 

vad som nämndes i avsnitt 2.1.4, att osäkerheten i spårfilmsmätningarna ligger mellan 5 -15 % 

samt att värdena på den aktuella tryckdifferensen i högsta grad är osäkra. För att få säkrare värden 

bör tryckdifferensmätningar göras över en längre tid, något som inte var möjligt inom ramen för 

detta arbete.   

 

Sammantaget kan det dock sägas att radonhalten med stor säkerhet kommer att sänkas vid 

införande av någon av ventilationslösningarna. Detta beror främst av lägre undertryck med FTX-

ventilation och, beroende på vilket luftflöde som väljs, en eventuell ökning i luftomsättning. Exakt 

hur stor den sänkningen kommer att bli är svårt att avgöra och resultaten i Tabell 7 spretar från 

en ökning på 6 % till sänkningar mellan 28 – 87 %, dock visar en majoritet en sänkning på över 

50 %. Detta är i linje med en undersökning av radonhalterna i 48 hus före och efter byte till FTX, 

där sänkningen i medeltal blev 74,5 % [1]. Om det finns lägenheter där radonhalten fortfarande 

är över 200 Bq/m3 efter åtgärd kan ytterligare sänkningar uppnås genom individuell justering av 

ventilationen för dessa lägenheter, eventuellt i kombination med andra åtgärder mot radon. 

5.2.4 Jämförelse 

I Tabell 8 finns en sammanfattande jämförelse av de två lösningarna utifrån vad som presenterats 

i avsnitt 5.2.1 och 5.2.2. Utifrån den kan det konstateras att vid samma luftflöde gav lösningen 

med en roterande värmeväxlare lägre fjärrvärmeanvändning, CO2-utsläpp och energikostnader 
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och dessutom en lägre investeringskostnad än lösningen med motströmsvärmeväxlare. Däremot 

gav den lösningen jämförelsevis en högre fastighetselanvändning samt en större ökning i övriga 

kostnader. Den större ökningen i övriga kostnader kan härledas till byte av kolfilter som endast 

finns på de roterande växlarna. Sammantaget blev dock internräntan högre för lösningen med 

roterande värmeväxlare. 

 

Att internräntan i alla fallen är långt under avkastningskravet på 4 % betyder att ett byte från 

nuvarande F-ventilation till FTX-ventilation inte räknas som ekonomiskt lönsamt. Det som dock 

behöver beaktas utöver ekonomin är radonproblematiken. Den måste lösas på ett eller annat sätt, 

oavsett ekonomisk lönsamhet i lösningen. Andra lösningar på radonproblematiken innebär 

exempelvis endast en investeringskostnad och inga årliga besparingar.  

 
Tabell 8: Sammanfattande jämförelse mellan de två lösningarna för de två luftflöden som simulerades. 

 Roterande värmeväxlare Motströmsvärmeväxlare 

Parameter 0,35 l/s∙m2 0,5 l/s∙m2 0,35 l/s∙m2 0,5 l/s∙m2 

Fjärrvärmeanvändning, 
total förändring [MWh] 

- 400 - 390 - 350 - 330 

Fastighetselanvändning, 
total förändring [MWh] 

6,9 22 3,9 18 

CO2-utsläpp, total 
förändring [ton] 

(- 25) – (- 32)  (- 9) – (- 31) (-24) – (-28) (-8) – (- 26) 

Investeringskostnad 
[kkr] 

9650 9650 10550 10550 

Årlig energikostnad, 
total förändring [kkr] 

- 180 - 160 - 156 - 132 

Övriga årliga kostnader, 
total förändring [kkr] 

58 58 38 38 

Internränta [%] - 2,4 - 3,2 - 3,0 - 4,0 
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6 Slutsatser 

Ett byte av nuvarande F-ventilation på Uppsalavägen till FTX-ventilation har energimässiga och 

miljömässiga fördelar genom sänkning av fjärrvärmeanvändning och CO2-utsläpp. Beroende på 

värmeväxlare och luftflöde så sänks fjärrvärmeanvändningen från 136 kWh/m2∙år till 89 – 97 

kWh/m2∙år. Åtgärden leder dock till en viss ökning i fastighetselanvändningen från nuvarande 

10,8 kWh/m2∙år till 11,2 – 13,4 kWh/m2∙år. FTX-ventilationen sänker med största sannolikhet de 

förhöjda radonhalterna i lägenheterna, dock är det svårt att avgöra hur stor sänkningen kommer 

att bli. Detta beror på inneboende osäkerhet i mätmetoden för radon samt osäkra indata till den 

radonmodell som användes. Ekonomiskt sett kräver ett ventilationsbyte en stor investerings-

kostnad samtidigt som internräntan blir negativ.  

 

En ventilationslösning med roterande värmeväxlare har energimässiga, miljömässiga och 

ekonomiska fördelar gentemot en lösning med motströmsvärmeväxlare, vilket beror på mindre 

och billigare aggregat med högre energiverkningsgrad. Ur radonsynpunkt spelar dock valet av 

värmeväxlare ingen roll.  
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7 Rekommendationer 

I detta avsnitt ges rekommendationer kring val och införande av ventilationslösning utifrån 

slutsatserna av arbetet. Dessutom ges rekommendationer kring framtida radonmätningar. 

7.1 Lösning på radonproblematiken 

Eftersom den energimässiga, miljömässiga och den ekonomiska jämförelsen talar för en lösning 

med roterande värmeväxlare så rekommenderas denna lösning om en ventilationslösning ska 

implementeras. Vid ett ventilationsbyte i allmänhet är en noggrann injustering av 

ventilationssystemet fördelaktig för att systemet ska kunna fungera optimalt. I detta fall har det 

också stor betydelse för radonhalten, eftersom halten bland annat påverkas av luftomsättning och 

undertrycket inomhus. Betydelsen av förståelse för detta hos de som installerar och underhåller 

ventilationssystemet kan därför inte nog understrykas. Vid införande bör installation endast ske 

i ett av husen inledningsvis. På detta sätt ges möjlighet för utvärdering av lösningens effekt på 

radonhalten. 

 

Sett ur ett investeringskostnadsperspektiv så finns det billigare sätt att lösa radonproblematiken 

än byte till en FTX-ventilation. Ett exempel på en sådan lösning är installation av radonsug, som 

vid rätta markförhållanden kan vara synnerligen effektiv på att sänka höga radonhalter som är 

föranledda av markradon [1]. I ett projekt i Falun har en radonsug med en investeringskostnad 

på 25 000 kr löst radonproblematiken i ett hus med 24 stycken lägenheter [45]. Att internräntan 

för de utredda lösningarna dessutom blev negativ betyder att installation av FTX-ventilation, 

utifrån de ekonomiska parametrarna i detta arbete, aldrig kommer att generera en vinst. En 

möjlig åtgärd för höja internräntan är att räkna in en hyreshöjning i samband med 

ventilationsbytet och på så vis generera högre löpande intäkter för att kompensera för de låga 

årliga besparingarna. Sammantaget rekommenderas dock att andra lösningar på 

radonproblematiken undersöks på grund av de dåliga ekonomiska förutsättningarna för ett 

ventilationsbyte. 

7.2 Radonmätningar 

Oavsett vilken lösning som i slutändan väljs för att lösa radonproblematiken så bör radon-

mätningar genomföras efter åtgärden implementerats för att utvärdera dess inverkan på 

radonhalten. Genom detta förfarande kan lärdomar dras både för det aktuella projektet och för 

framtida projekt där åtgärder mot radon ska vidtas. Ett alternativ eller komplement till 

spårfilmsmätningar kan vara kontinuerlig radonmätning med elektroniska mätinstrument. På så 

sätt kan radonmätningar ske kontinuerligt redan innan åtgärder vidtagits och till dess att de är 

genomförda och egentligen så länge som önskas efter det. Medelvärden kan samlas in löpande 

och detta är fördelen med dessa instrument. Spårfilmsmätningar, å andra sidan, ger ett 

medelvärde för hela mätperioden och är därför olämpliga att använda på detta sätt.     
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Bilaga I – Simuleringsparametrar 

En sammanställning av simuleringsparametrarna som användes i IDA ICE och deras källor åter-

finns i Tabell 9. 

 
Tabell 9: Simuleringsparametrar och källor till dessa. 

Simuleringsparameter Källa för parametervärde 

Bygglovshandlingar 

Mått på byggnad Bygglovsritningar 

Typ och tjocklek av material i väggar, golv och 

tak 

Teknisk beskrivning i bygglovshandlingar 

U-värden av väggar, golv och tak Teknisk beskrivning i bygglovshandlingar 

U-värden för fönster och dörrar Bygglovshandlingar 

Skuggande terräng och byggnader Bygglovsritningar och platsbesök 

Simuleringsprogramvara 

Köldbryggor Simulerade i HEAT2 utifrån bygglovs-

ritningar, därefter implementerat i IDA ICE 

Markförhållanden Enligt standardvärden från IDA ICE 

Väderdata Väder för Midlanda flygplats från databasen 

ASHRAE IWAC 2 som är kopplat till IDA ICE 

Tryckdifferenser på grund av vindutsatthet Enligt standardvärden för IDA ICE för ett 

”delvis vindutsatt” hus 

Mätdata 

Varmvattenanvändning Enligt faktiskt mätdata från undercentral, för-

delat på husen per area (Atemp) 

Byggnadsskalets täthet Mätdata från provtryckning av en lägenhet i 

huset 

Ventilationsflöden Mätdata från luftflödesmätning i lägenheter 

Fastighetselanvändning Beräknat utifrån mätningar av ström och 

spänning till frånluftsfläktar 

Inläckage i tilluftsventiler Observationer av ventiler i lägenheter 

Schablonvärden från rapporter 

Värmekulvertförlust utanför hus Enligt bilaga till Sveby energiberäknings-

tävling. Förluster beräknade för separat fram- 

och returledning (enligt kulvertritning) och 

fördelat på husen per area 

Varmvattnets, personvärmens och hushålls-

elens bidrag till uppvärmning av huset 

Enligt Sveby, brukarindata bostäder 

VVC-förlust utanför hus Enligt MEBY-rapporten  

Avskärmning för fönster Enligt Sveby, brukarindata bostäder 

Vädring  Enligt Sveby, brukarindata bostäder. Pålagt 

som otäthet för byggnaden 

Forcering av luftflöde i spiskåpa Enligt Sveby, brukarindata bostäder 

Övrigt 

Antal personer i lägenheter Enligt uppgifter från offentliga register 

kompletterat med platsbesök 

Hushållselanvändning Enligt statistik från Mitthem AB 
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Bilaga II – Mätdata 

Resultat från mätningar och observationer som gjordes i samtliga lägenheter är sammanställda i 

Tabell 10. Provtryckningen gjordes i lgh 7 och gav ett värde på tätheten som var 0,45 l/s∙m2 

omslutande area. I samma lägenhet gjordes mätningar av ström och spänning på 

tvåstegsregleringen till frånluftsfläkten, vilket gav effektvärden på 16 respektive 46 W för låg- 

respektive högflöde (läge 2 respektive läge 1). Skillnaden i totalt frånluftsflöde mellan låg- och 

högflöde uppmättes till 4 l/s. 

 
Tabell 10: Sammanställning av de mätningar och observationer som gjordes i samtliga lägenheter. 

Lägenhet 
Tryck-
differens [Pa] 

Luftflöde min-max  
(normal) [l/s] 

Läge tvåsteg 
Tilluftsventiler  
(öppningsgrad)  

Lgh 1 Kök - 5,3 
  

16-22 
2 
  

Två 100 %, en 20 % 
Badrum 11 

Lgh 2 Kök - 0,9 
  

15-20 2 
 

Tre 100 %, en 80 % 
Badrum 9 

Lgh 3 Kök - 5,3 
  

17-22 
1 
  

Tre 100 % 
Badrum 9-11 (9) 

Lgh 4 Kök - 4,9 
  

7-25 
1 
  

Två 20 %, en 10 %, en 
helt stängd Badrum 15 

Lgh 5 Kök - 1,6 
  

6-27 
2 
  

Tre 100 % 
Badrum 14 

Lgh 6 Kök - 3,4 
  

16 
1 
  

Tre 100 %, en 10 % 
Badrum 9 

Lgh 7 Kök - 6,8 
  

16-25 
2 
  

Två 100 %, en 20 % 
Badrum 6-17 (13) 

Lgh 8 Kök - 1,9 
  

5,5-20 
2 
  

Fyra helt stängda 
Badrum 6-12 (8) 

Lgh 9 Kök - 5,3  
  

6,5-26 
1 
  

Tre helt stängda 
Badrum 7-17 (13) 

Lgh 10 Kök - 9,3 
  

18-18 
2 
  

En 100 %, tre 10 % 
Badrum 11 

Lgh 11 Kök - 6,5 
  

21-26 
2 
  

En 20 %, två helt 
stängda Badrum 11-15 (11) 

Lgh 12 Kök - 6 
  

5,5-23 
1 
  

En 20 %, en 10 %, två 
helt stängda Badrum 6-14 (10) 
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I Tabell 11 presenteras resultat av radonmätningar från olika år. Dessutom presenteras statusen 

på frånluftsfläkten vid den senaste mätningen.  

 
Tabell 11: Mätvärden från radonmätningar genomförda vid olika tidpunkter. De 12 lägenheterna 
motsvarar lägenheterna i det simulerade huset i detta arbete.  

  Årsmedelvärde radon [Bq/m3]   

Lägenhet 1998 1998-99 2000 2005 2011-12 
Status frånluftsfläkt vid mätning 
2011-12 

Lgh 1, BV     30 fungerande 

Lgh 2       fungerande 

Lgh 3, BV      620 fungerande 

Lgh 4       fungerande 

Lgh 5, BV  50    320 fungerande 

Lgh 6       fungerande 

Lgh 7, BV     1600 
trasig, åtminstone under en del av 
perioden 

Lgh 8       fungerande 

Lgh 9, BV      1480 fungerande 

Lgh 10    180  530 fungerande 

Lgh 11, BV  700   340 460 trasig 

Lgh 12       fungerande 

 


