
Behovsstyrd ventilation 
för småhus 
– smart, hållbart och suveränt för inomhusklimatet

En svanenmärkt villa med miljövänliga material och smarta system ingår i projektet.

Lika enkelt och naturligt som att 
ljuset tänds av sig själv med hjälp 
av en sensor kan ventilationen 
styras efter behov. Den nya eko-
designförordningen för ventila-
tionsaggregat premierar aggregat 
som är anpassade för behovs-
styrd ventilation, både för ener-
gibesparingens och inomhuskli-
matets skull. Trots att tekniken är 
vanlig i våra kontor har det inte 
slagit igenom för småhus. Men 
oroa dig inte för att du behöver 
vänta länge…

Jonn Are Myhren 
Universitetslektor i Byggteknik, 
Högskolan Dalarna

Boverkets byggregler tillåter att sänka 
ventilationen i bostadshus ner till en 
tredjedel då ingen är hemma. Det är 
ganska uppenbart att man kan spara 
mycket energi varje veckodag då de flesta 
familjer är på jobbet och skola. För inte 
tala om alla semestrar. Att ventilationen 
inte går på max hela tiden medför 
både att uppvärmningskostnaden och 
elanvändning för fläkten blir lägre.

Olika system
I Sverige finns det aktörer som redan 
erbjuder behovsstyrd ventilation på olika 
sätt. Det finns både enkla frånluftsfläktar 
och FTX system där luftväxlingen i hela 
huset kan regleras mellan en låg och högre 
nivå beroende på om folk är hemma eller 
inte. Sen finns det frånluftsystem som 
kan zonstyra ventilationen beroende på 
personbelastning och aktiviteter i olika 
delar av huset. Sistnämnda system har 
frånluftskanaler hela vägen fram till 
aggregatet så att fläkten kan laborera med 
flödet från olika rum. Denna teknik kan 
även ge sovrummen mera ventilation på 

natten medan resten av huset får lägre 
ventilation eller forcera ventilationen i ett 
våtrum utan att påverka flödet i resten av 
huset. 

Energiprestandan förbättras avsevärt
På Högskolan Dalarna har man studerat 
inomhusklimat och energiprestanda med 
olika varianter av behovsstyrd ventilation. 
Av tabell 1 framgår det att för hus med 
bergvärme kan traditionell frånluft ge 
likvärdig energiprestanda som FTX trots 

avsaknaden av värmeåtervinning. Läggs 
behovsstyrning till kapas ytterligare 
10 procent av primärenergitalet med 
båda systemen. Framöver är det ganska 
uppenbart att ny teknik för behovsstyr-
ning kan ge relativt stora ekonomiska och 
miljömässiga besparingar då det krävs 
relativt lite material/små ingrepp i huset i 
relation till energibesparingen. 

I hus med fjärrvärme gör FTX 
system sig bättre än frånluftsventilation 
energimässigt. Här framgår det däremot 

64          Bygg & teknik 2/18

Figur 1: Till vänster: FTX system med tilluft till sovrum och vardagsrum, frånluft från våtrum och kök. 
Systemet har energiåtervinning och behovsstyrd ventilation kan läggas till. Till höger: Frånluftssystem med 
evakuering av luft i våtrum, kök och sovrum och tilluft genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. 
Systemet möjliggör behovssstyrd och zonstyrd ventilation. Källa: www.renson.be
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att behovsstyrning ger relativt större 
besparande effekt för frånluftssystemet 
än FTX systemet. Anmärkningsvärdigt är 
dock att inga av systemkombinationerna 
klarar nybyggnadskravet enligt nya BBR 
25 med fjärrvärme som bas. Här räcker 
det alltså inte enbart att behovsstyra 
ventilationen, andra åtgärder så som 
solceller krävs också.

Behovsstyrning
Behovsstyrning kan ske med närvaro-
sensorer, tidsinställning eller sensorer  
som känner av föroreningar i inomhus-
luften så som fukt, koldioxid och VOC. 

De enklaste systemen reglerar enbart 
ventilationen mellan en normal nivå och 
lägre nivå beroende på närvaro. 

Dock har fuktsensorer redan blivit 
relativt vanligt i Svenska hus. Dessa kan 
känna av hög relativ fuktighet som följd 
av till exempel duschning i badrummet 
och ge signal till fläkten att varva upp. 
Fukt är känd som orsak till mögel och 
annan mikrobioginell tillväxt som kan 
orsaka hälsoproblem. 

Sensorer som reglerar flödet efter 
koldioxidhalt är däremot på frammarsch 
först nu. Koldioxid är en naturlig gas vi 
människor andas ut. Den är inte farligt i 
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sig, men kan mätas i inomhusluften och 
är en väldigt bra indikator på stillastående 
luft att styra ventilation efter. 

Den sista parametern som man kan 
styra ventilationen efter är VOC, vilket 
står för flyktiga organiska förbindelser, 
en samlingsbeteckning för en rad föro-
reningar i inomhusluften. Det kan vara 
lukt som härstammar från allt ifrån 
blöjbyten till kemikalier som man 
använder när man tvättar golvet. 

Behovsstyrning säkerställer luftutbyte
Hur variationer i luftomsättning och 
behovsstyrning påverkar koldioxidhalten 
undersöktes i ett testhus i Dalarna. 

Innan forskningen drog igång var huset 
självdragsventilerat och koldioxidhalten 
kom upp i över 2000 ppm på natten med 
två personer i sovrummet.

Arbetsmiljöverkets rekommendation 
för gränsvärde för koldioxid på arbets-
platser är 1000 ppm. Med behovsstyrd 
ventilation installerat och sensor som 
känner av just koldioxid, kunde maximalt 
gränsvärde för koldioxid regleras i 
ventilationssystemet. Luftkvaliteten i 
sovrummet blev en helt annan. 

Figur 2 visar ett utdrag från mät-
ningarna. I detta fallet sov en person i 
sovrummet och koldioxidhalten kom 
knappt upp över 800 ppm på natten med 
behovsstyrning. Stängdes ventilationen 
av blev resultatet en koldioxidhalt kring 
1300 ppm på natten.

Framtidens hem har behovsstyrd ventilation 
Forskningen kring behovsstyrd ventila- 
tion fortsätter i Dalarna och nästa steg 
är att forska på ett helhetskoncept ur 
både inomhusklimat och miljöperspek-
tiv i ”Dalarnas villa”. I projektet förs en  
svanenmärkt villa med miljövänliga  
material och smarta system upp i sam- 
arbete mellan Dalarnas försäkrings-bo-
lag, Fiskarhedenvillan och Högskolan 
Dalarna.  

Läs mer:
Följ projektet på www.lansforsakringar.se/
dalarna/om-oss/hallbarhet/miljo/dalarnas-
villa/

           Ventilation FTX FTX med Frånluft Frånluft med
Värme behovsstyrning  behovsstyrning
Bergvärme 61,3 kWh/m2,år 56,1 kWh/m2,år 61,0 kWh/m2,år 55,0 kWh/m2,år
Fjärrvärme 105,5 kWh/m2,år 98,3 kWh/m2,år 118,6 kWh/m2,år 105,9 kWh/m2,år

Tabell 1: Energiprestanda med olika kombina-tioner mellan uppvärmningssystem och ventilations-
system uttryckt med primärenergital (EPpet) enligt BBR 25. Beräkningarna är utförda med programmet 
TMF Energi 7.1 på en standardvilla på 150 kvm i Stockholm. Kravnivån här är 90 kWh/m2,år. De 
boende lämnar huset 8 timmar varje dag.
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Figur 2: Koldioxidhalt i sovrum i testvilla över två dygn (personbelastning på två personer på natten). 
Lila graf längst ner indikerar när ventilationssystemet automatiskt ökade på ventila-tionsgraden.




