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1 INLEDNING 

För att ha ett bra inomhusklimat måste man ha koll på en del olika saker som man 

nödvändigtvis inte tänker på i vardagen som till exempel fukt och radon. Radon är en 

farlig gas som kommer från berggrunden och orsakar cancer om man vistas en längre tid 

i höga radonhalter. Fukt kan orsaka mögel och fuktskador men för lite fukt skapar ett torrt 

inomhusklimat vilket också kan skada byggnadskomponenter och kan orsaka till exempel 

ögonproblem, huvudvärk, trötthet eller torr hals. Dålig ventilation kan också leda till 

liknande symptom så det är också viktigt att ha koll på luftflöden. 

 

Med hjälp av energikartläggning kan man få en överblick av var energin går åt och 

möjligtvis göra förbättringar vilket kan sparar mycket pengar och är bra för miljön. Saker 

som inverkar väsentligt på energianvändningen är uppvärmningssystem, kylsystem, 

ventilation och hushållsapparater. Man kan till exempel minska onödig uppvärmning, 

kylning eller ventilation om systemen är dåligt kalibrerade eller skaffa bättre isolering, 

fixa otätheter och minska elförbrukning medan man på samma gång håller ett bra och 

friskt inomhusklimat. 

 

I arbetet kartläggs energianvändning, energiprestanda, ventilation, fukt och radon med 

hjälp av grundläggande mätningar, ritningar och simuleringar. Inga professionella 

mätningar tar rum i villan under arbetet men professionell mätning kan rekommenderas 

om det finns skäl för det. Arbetet består av allmän information i början av varje kapitel 

så att även mindre insatta läsare kan få en bild av hur system fungerar utan att gå för djupt 

in på saker som inte angår arbetet direkt. 

 

Målet med arbetet är att få en bild av vilken kondition villan är i. Frågorna som söks svar 

på är: 

1. Hur mycket energi går åt till uppvärmning, ventilation och egen användning? 

2. Är radon ett problem i villan? 

3. Hur fuktig är luften i villan? 

4. Är luftflödet tillräckligt i villan? 
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För att kunna kartlägga behövs så mycket information om villan som möjligt. Det 

finns tillgång till ritningar över el, ventilation, botten med övrigt som togs fram i ett tidigt 

skede. För att få koll på fukt används grundläggande mätinstrument och som villan redan 

har installerat. För att kunna simulera värmeförluster och energiförbrukning 

används programmet IDA ICE vilket finns tillgång till under studierna. För att räkna ut 

areor används AutoCAD ”student version”. För att kontrollera att alla krav är uppfyllda 

används främst Finlands byggbestämmelsesamling samt byggnadstekniksböcker. 

Information om bakgrunden av villan fås av min far som byggde villan.  

 

2 VILLAN 

I det här kapitlet berättas det om bakgrunden av villan som kartläggs. Det finns tillgång 

till många olika ritningar över bottenplan, ventilation och el. 

 

Villan är byggd i Borgå av min far med hjälp av min morfar och bekanta som hjälpte till 

att gjuta bottenplattan. Min farfar gjorde rörarbetet eftersom han var rörmontör. Bygget 

satte igång i maj 1990 och var under konstruktion cirka 10 månader. Villan består av två 

våningar och en kall vind. Källaren är byggd uppvärmd men oventilerad (självdrag i vissa 

rum) och huvudvåningen är uppvärmd och har ventilation med aggregat. Källaren består 

av förvaringsutrymmen, garage, matkällare och pannrum medan huvudvåningen har 

sovrum, kök, badrum och så vidare. Villan togs i bruk år 1991. Bottenplan och 

fasadritningarna kan man se i figurerna 1 och 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

Figur 1. Fasadritningar (Villan, 1991) 
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Figur 2. Bottenplan (Villan, 1991) 
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3 RADON 

I det här kapitlet berättas det om ”the silent killer”, radon. Det berättas vad radon är och 

varifrån det kommer, hur det mäts och varför det är viktigt att ha koll på. Det berättas 

också om radonmätningar i villan som kartläggs. 

 Allmänt 

Radon är en radioaktiv gas som utgår från berggrunden och söker sig främst till stängda 

utrymmen som gruvor och hus. Flera studier i Europa, Nordamerika och Asien har 

starka bevis på att radon orsakar lungcancer. Radon anses vara den andra största orsaken 

till lungcancer efter rökning eller största orsaken för icke rökare. (WHO, 2009) 

 

Radonmätning är relativt lätt at göra. Man kan till exempel köpa en mätning av 

strålsäkerhetscentralen (STUK) som skickar en puckformad dosa som skall sättas i ett 

rum över en viss period (oftast två månader) och sedan skickas dosan tillbaka till 

STUK. De skickar senare ett brev med resultat samt åtgärder som borde iakttas. 

 

Radonhalten beror på hur huset är byggt och hurdan ventilation man har. De här 

värdena ändras inte bara mycket med årstiden utan också dag till dag och därför måste 

man vara mycket noggrann och ha pålitliga metoder för att mäta radonen för att få ett 

noggrant svar. Ju längre man mäter radonen desto noggrannare resultat får man i slutet. 

(WHO, 2009) 

 

Beroende på utrustningen man använder varierar också den rekommenderade tiden man 

ska mäta radon. STUK rekommenderar minst två månaders mätning medan Radonova 

har en radondosa vid namnet ”Rapidos” där man mäter cirka en vecka. 

 

Radongas mäts i Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter). Bequerel är en SI-enheten för 

radioaktivt sönderfall. Till exempel, 50 Bq/m3 betyder 50 sönderfall per sekund per 

kubikmeter. (BIPM, 2006) 
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Det är viktigt att ta radon i beaktande när man bygger ett nytt hus eftersom det är lättare 

att hindra radonens inträdesgångar då än i äldre färdigt byggda hus. Överlag är det 

billigare att hindra radon i nya hus än i äldre hus. (WHO, 2009) 

 Radon i Finland 

Inomhusluften i Finland innehåller överlag mera radon än i flesta andra länder på grund 

av geologiska faktorer, klimatet och byggnadsteknik. Medeltalet för radon i bostäder i 

Finland är kring 96 Bq/m3. Våningshus har ett medelvärde på 49 Bq/m3, vilket är ett 

mycket lägre medelvärde än i småhus som har ett medelvärde på 121 Bq/m3. De högsta 

radonhalterna finns i södra Finland. I Birkaland hade cirka 80 procent av bostäderna en 

radonhalt som överskrider referensvärdet på 300 Bq/m3 (se figur 3). Det finns bostäder 

som har haft en radonhalt på cirka 30 000 Bq/m3 i de här områdena. (STUK, 2019) 

 

Figur 3. Karta över radonmätningar (Strålsäkerhetscentralen, 2017) 
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 Gränsvärden 

Radongränsen enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande 

strålning är 300 Bq/m3 (årsmedelvärde) för inomhusluften i bostäder och andra 

bostadsutrymmen. Nya bostäder måste planeras och byggas så att radonhalten inte stiger 

över 200 Bq/m3. (STUK, 2019) 

 

Radonmätning har utförts av de boende med mätutrustning från STUK i villan som 

kartläggs. Den mättes över två månader, från mars till maj år 2006. Radonhalten mättes 

till 500 Bq/m3 i den oventilerade källaren. Som åtgärd har en radonbrunn installerats 

och ventilation installerats i de utsatta rummen men ingen uppföljning har skett. 

Ventilationen har inte heller kalibrerats så det är möjligt att ventilationen på 

huvudvåningen har blivit påverkad. En kalibrering rekommenderas. 

 

4 FUKT 

I det här kapitlet berättas det om fukt i lägenheter, hur för fuktig luft kan orsaka skador 

och varifrån fukt kommer. Det berättas också om fuktmätningar i villan som kartläggs 

och hur kondens uppstår. 

 Allmänt 

Fukt i inomhusluften och konstruktioner kan orsaka många problem så det är viktigt att 

ha en bra luftfuktighet så att det inte uppstår fuktskador eller mögel. Fukten kommer från 

många olika källor som till exempel överskottsfukt eller läckage från installationer som 

har gjorts fel eller av någon annan orsak har misslyckats. Fukt kommer också från 

duschning, matlagning, växter och människor. 

 

Relativ fuktighet är förhållandet mellan hur mycket fukt det finns i luften och hur mycket 

fukt luften kan bära och det varierar alltid beroende på temperaturen. (Wern, 2013) 

Ett exempel på detta är att vid 20 °C kan luften bära 17,28 g/m3 vatten men vid 10 °C kan 

luften endast bära 9,41 g/m3 (se figur 4 nedan). Om man vill minska den relativa 
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fuktigheten kan man då till exempel höja rumstemperaturen för att öka luftens 

fuktbäringskapacitet eller öka luftomsättningen så att fukten sugs ut, förutsatt att inte 

uteluften är lika varm och fuktig som inomhusluften. 

 

 

Figur 4. Maximal mängd vattenånga som luften kan bära som funktion av temperaturen (Wern, 2013) 

 

  Kondens 

Kondens uppstår när den relativa fuktigheten stiger till 100 % vilket betyder att luften inte 

kan bära mera vattenånga, då bildas kondens av den överstående fukten på svala ytor. 

Detta kan man lägga märke till om man har badat bastu eller duschat och lämnat dörren 

på vid gavel. Den varma fukten kommer i kontakt med till exempel svala fönster och 

bildar kondens och fönstret blir därefter immigt. 

 

Som ett exempel kan man säga att om inomhusluften har en relativ fuktighet på 55 % vid 

20 °C (cirka 9,5 gram/m3 vatten) och kommer i kontakt med en yta som är svalare än 10 

°C så kommer det att bildas kondens. 
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  Gränsvärden 

För att få en idé av hur fuktigt luften bör vara finns det några tumregler. Den relativa 

fuktigheten bör ligga mellan 30 % och 70 % men en vanlig nivå inomhus är oftast mellan 

20 % och 40 %. Om relativa fuktigheten går under 20 % kan luften uppfattas som torr. 

Under vintertid är luften torrare och fuktighetsnivån kan ibland ligga under 15 %. 

(Dahlblom, Warfvinge, 2010) 

  Fukt i villan 

Ett ”Verisure” system är installerat i villan och systemet består av tjuvalarm, kamera, 

hygrometer och rökdetektor. Verisure är ett alarmsystem som installeras i hem för att 

hindra inbrott samt alarmera företaget om en brand uppstår. I figur 5 kan man se den 

relativa luftfuktigheten i sovrummet över 24 timmar, i det här fallet 9–10 maj år 2020. 

Den relativa luftfuktigheten är mellan 32 och 38 %. 

 

 

Figur 5. Villans fuktighet under ett dygn i maj år 2020 (Verisure, 2020) 

 

På natten vid 22 °C var den relativa fuktigheten cirka 32 % vilket betyder en absolut 

fuktighet på 6,21 g/m3. En relativ fuktighet på 100 % vid 3,7 °C är cirka 6,23 g/m3 så 

kondens börjar bildas när den mätta luften kyls ner under 3,7 °C. 
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Det sattes även en hygrometer i köket för att mäta fuktigheten, klockan 13 på dagen gav 

den en relativ fuktighet på 34 % vid 21 °C som man kan se i figur 6. Hygrometern är 

programmerad att ge ett ansiktsuttryck i hörnet på rutan (ledsen under 40 % relativ 

fuktighet) och tiden i vänstra knuten är en klocka men i det här fallet står det hur länge 

den har mätt. Relativa fuktigheten i tidigare nämnt sovrum var 38 % vid det här tillfället. 

 

 

Figur 6. Fuktmätning i villans kök (Lindell, 2020) 

 

För att få en mer heltäckande bild av fuktigheten kan man se figur 7 och 8 nedan vilka 

visar relativa fuktigheten över en månad på vintern år 2019 och en månad på sommaren 

år 2020. Gröna linjen står för sovrummet på huvudvåningen och blåa och orangea är 

källarutrymmen. 

 

Figur 7. Villans relativa fuktighet i december år 2019 (Verisure, 2020) 
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Som man kan se i figur fem har fuktigheten i sovrummet rört sig mellan 40 % och 55 % 

vilket är perfekt medan källarens fuktighet har rört sig mellan 28 % och 42 % vilket är i 

lägsta laget eftersom undre gränsen för luftfuktigheten är 30 %.  

 

 

Figur 8. Villans relativa fuktighet i Maj år 2020 (Verisure, 2020) 

 

På sommaren har fuktigheten i sovrummet rört sig mellan 35 % och 45 % vilket är okej. 

Lika som på vintern har källarutrymmena varit torrare, luftfuktigheten har rört sig mellan 

28 % och 40 %. Relativt bra värden förutom att fukthalten har gått under 30 % i källaren 

vid vissa tillfällen så en luftfuktare rekommenderas om problem uppstår. I figur 9 nedan 

ges en helhet för villans luftfuktighet. 

 



 

17 

 

 

Figur 9. Villans fuktighet jämfört med gränsvärden (Lindell, 2020) 

 

5 VENTILATION 

I det här kapitlet berättas det kort om ventilation, vad dess uppgift är och hur den fungerar. 

Det berättas också om ventilationen i villan som kartläggs, hurdant ventilationssystem 

som används och ritningarna från villan.  

  Allmänt 

Ventilation installeras så att man kan byta ut (ventilera) luften i bostaden. Det finns många 

olika ventilationsaggregat att välja mellan. En del har värmeelement och kylning för att 

få önskad lufttemperatur. 

 

För att förstå hur ventilationen fungerar kan man ta ett exempel på ett ventilationssystem 

som består enbart av en värmeväxlare och fläktar (se figur 10). Ventilationsaggregatet tar 

in luft från utsidan (1) och värmer upp luften med värmen som kommer från 

inomhusluften med hjälp av en värmeväxlare. Den nya luften åker därefter in till bostaden 

(2). Luften sugs samtidigt ut ur rummet tillbaka till aggregatet (3) var dess värme överförs 

till den nya luften via värmeväxlaren och åker därefter ut ur bostaden (4). 
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Figur 10. Exempel på ett aggregat med en cirkulerande värmeväxlare (Lindell, 2020) 

 

 

D2 är en del av Finlands byggbestämmelsesamling som handlar om inomhusklimat och 

ventilation och D2 2012 används i det här arbetet. De första D2 föreskrifterna trädde i 

kraft år 1979 och från och med 1.1.2018 ska alla byggprojekt byggas enligt de nya 

förordningarna. VVS-branschen har tillsammans gjort olika handböcker till stöd för 

förordningarna, dock på finska. (VVS Föreningen i Finland rf, 2018) 

 

När man dimensionerar luftflödet har man som tumregel att uteluftflödet skall vara minst 

0,35 l/(s m2) och frånluften lite högre för att få ett lätt undertryck. Har man övertryck så 

finns det risk att kondens bildas på kalla byggnadsdelar när den varma luften trycks ut. 

Beroende på utrymmet behöver man frånluft eller tilluft eller både och (se figur 11 nedan). 

(D2, 2012) 
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Figur 11. Flöden för olika utrymmen i bostadsbyggnader. (D2, 2012, s .26) 

 

  Villans ventilation 

Villans ventilation består av ett simpelt aggregat med en värmeväxlare. Inget 

värmeelement eller kylning. Aggregatet är placerat på vinden. AutoCAD användes för att 

räkna ut inre arean för de ventilerade utrymmena (oventilerad källare). Den totala inre 

arean blev 155,8 m2. Utgående från den totala ventilerade arean kan minimiuteluftflödet 

räknas för bostaden eftersom det måste vara minst 0,35 (l/s)/m2. 

 

0,35 l/s ×  155,8 m2 = 𝟓𝟒, 𝟓𝟑 𝐥/𝐬 
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Utgående från ventilationsritningarna (se bilaga 1 och 2 i slutet av arbetet) är totala 

uteluftflödet 60 l/s (mätt 1995) så miniflödet är okej. Det mätta frånluftsflödet är 65 l/s, 

så ett lätt undertryck uppstår. I resten av kapittlet jämförs ventilationsritningarna med 

Finlands byggbestämmelser och sätts ihop i figur 12 nedan.  

Köket är 24,9 m2 och har skild fläkt vid spiskåpan för forcering så enligt (figur sju) 

behövs ett frånluftsflöde på 8 l/s. Enligt tidigare nämnda mätningar har köket ett 

frånluftflöde på 10 l/s. (D2, 2012) 

Tvättrummet (hjälpköket) har en area på 9,7 m2 och behöver ett flöde på 8 l/s och enligt 

ritningarna har den ett flöde på 10 l/s. (D2, 2012) 

Badrummet med bastu har en area på 10,6 m2, bastuns area är 4,5 m2 och behöver ett 

uteluftsflöde och frånluftsflöde på 2 l/s/m2 vilket blir totalt 9 l/s. 

4,5 m2 × 2 l/s/m2 = 9 l/s 

Enligt mätningarna har den ett uteluftsflöde på 10 l/s. Bastun består även av en ventil på 

skorstenen intill som suger ut fukt. Skorstenen består av tre kanaler för vedpannan, 

eldstaden och bastun. Enligt ritningarna är det planerat att ha två duschar i badrummet 

men endast en är installerad. Badrummet behöver ett frånluftsflöde på 10 l/s men det 

planerade och mätta flödet är 15 l/s för att även suga ut fukt från bastun. Det totala 

frånluftsflödet borde ligga kring 19 l/s (10 l/s för badrum, 9 l/s för bastu) men ventilen 

inuti bastun borde jämna ut flödet som ligger på 15 l/s. (D2, 2012) 

Sovrummen har ett mätt uteluftflöde på 10 l/s och det behövs 6 l/s/person i förstahand 

eller 0,5 l/s/m2 om det inte finns tillräcklig grund att dimensionera efter antal personer. I 

”sovrum 1” (15,1 m2) sover två personer så flödet borde ligga vid 12 l/s eller enligt arean 

7,5 l/s. (D2, 2012) 

0,5 l/s/m2 × 15 m2 = 7,5 l/s    

De övriga sovrummen används endast som hemmakontor och lekrum nuförtiden. 

Vardagsrummet har en yta på 36,7 m2 så med två personer som vistas behövs ett 

uteluftsflöde på 12 l/s eller enligt arean 18,35 l/s. Det mätta flödet ligger på 10 l/s.           

(D2, 2012) 
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36,7 m2 × 0,5 l/s/m2 = 18,35 l/s 

Det andra badrummet har en area på 4,8 m2, och behöver ett frånluftsflöde på 10 l/s. Det 

mätta flödet ligger på 10 l/s. (D2, 2012) 

Tamburen har en area på 3,9 m2 och klädkammare behöver ett frånluftsflöde på 3 l/s men 

eftersom tamburen ofta består av fuktiga kläder skulle det rekommenderas ett lite högre 

frånluftsflöde. Det mätta frånluftsflöde ligger på 10 l/s. (D2, 2012) 

Garderoben behöver ett frånluftsflöde på 3 l/s och det mätta flödet ligger på 10 l/s.          

(D2, 2012) 

 

 

Figur 12. Villans ventilation jämfört med byggbestämmelserna (Lindell, 2020) 

 

På de flesta ställena är flödet större än vad som behövs men eftersom vi vill ha ett 

minimitilluftsflöde på cirka 54,53 l/s och snäppet högre frånluftsflöde är allt som det ska. 

Eftersom ny ventilation har byggts till kan de här värdena ha påverkats som nämnt i 

kapitel 3.3 och kalibrering rekommenderas. 
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6  UPPVÄRMNING 

I det här kapitlet förklaras det hur man skall värma upp sin bostad och går igenom hur 

villan som kartläggs är uppvärmt, vilka uppvärmningssystem som används och hur 

mycket energi går åt till uppvärmningen. 

  Allmänt 

Värme behövs i alla hus is Finland för att de skall vara beboeliga. I allmänhet siktar man 

på en inomhustemperatur på 21 °C den tiden på året man värmer upp huset och 23 °C 

sommartid. De här temperaturerna använder man som projekteringsvärde men en 

avvikelse på 1 °C är acceptabel vid höjden 1,1 m (från dessa värden) och kan motiveras 

vid särskilda skäl. (D2, 2012) 

 

För att få reda på hur mycket energi man behöver för att värma upp ett hus måst man 

känna till värmeförluster och mängden energi man behöver för att värma upp ersättande 

luft. Värmeförlusterna räknas enligt husets innermått. (D3, 2012) 

  Villans uppvärmningssystem 

Villan var ursprungligen uppvärmd med olja som senare ersatts med bergvärme 

kombinerat med vedeldning vintertid. Villan består av vattenburna värmeelement över 

hela villan och vattenburen golvvärme i badrummen och tvättrummet (hjälpköket).  

 

För att simulera villans värmeförluster och för att hitta möjliga sätt att sänka 

värmeförluster används IDA ICE (IDA Indoor Climate and Energy). IDA ICE är ett 

simuleringsprogram gjort av Equa. Equas simuleringsteknologi utvecklades på 80-talet i 

Sverige under ett av deras projekt. De märkte sedan att deras modeller var effektiva och 

praktiska för industriell simulering. (Equa.se) 
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  Bergvärme 

Med bergvärme kan man ta tillvara lagrad solenergi (geoenergi). Det är en miljövänlig 

energikälla och det är en bra investering speciellt om man skall bo en längre tid i samma 

hus. Solenergin som är lagrad i berget kommer inte heller att ta slut så länge solen skiner. 

I berggrunden hålls temperaturen jämn under hela året så man borrar ett 50–200 meter 

djupt hål i vilket man sedan sänker ner en rörslinga. Borrhålets djup beror på flera faktorer 

som till exempel avståndet från markytan till fast berg, berggrundens 

värmeledningsförmåga och berggrundens temperatur. Borrhålets väggar måste isoleras 

med foderrör hela vägen så bergvärmebrunnar är inte billiga att borra och installera. 

Bergvärmepumpen hämtar energin från bergvärmebrunnen med hjälp av en brinevätska 

som cirkulerar i slingan. Brinevätskan består oftast av en blandning av vatten och etanol. 

Etanolen hindrar vätskan att frysa i minusgrader eftersom den har en lägre fryspunkt. 

(Green Match, 2019) 

 

Brinevätskan cirkulerar till förångaren i värmepumpen där den överför sin värme till 

köldmediet i värmepumpen och där efter förångas. Värmepumpens köldmedium förångas 

vid en låg temperatur eftersom den har en låg kokpunkt. Det förångade köldmediet leds 

till kompressorn för att komprimeras varefter temperaturen stiger ytterligare och leds 

vidare till kondensatorn var det slutligen värmer upp vattnet i värmesystemet. (Green 

Match, 2019) 

 

En illustration av hur en värmepump fungerar kan man se nedan i figur 13. Slingan till 

vänster är brinevätskan som cirkulerar mellan borrbrunnen och förångaren, slingan i 

mitten är värmepumpens köldmedium och slingan till höger är värmesystemets vatten. 

Man kan se på färgerna hur värmen överförs i systemet. 
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Figur 13. Så fungerar en värmepump. (Green Match, 2019) 

 

 

  IDA ICE simulering 

U-värdet eller värmegenomgångskoefficienten har enheten W/(m2 K) och den beskriver 

hur god isolering en byggnadsdel har. Med hjälp av IDA ICE kan villans energikrav 

simuleras. Med hjälp av ritningarna kan U-värdet räknas ut och en modell av villan ritas 

upp (se figur 14 och 15 nedan). 

 

U-värdet för de olika byggdelarna blev följande: 

• Väggar på huvudvåningen: 0,1688 W/(m2 K) 

• Väggar i källaren: 0,319 W/(m2 K) 

• Fönster (3-glasfönster): 1,9 W/(m2 K) 

• Taket: 0,1168 W/(m2 K) 

• Bottenplattan på marken: 0,4296 W/(m2 K). 

• Dörrar: 0,9 W/(m2 K) och balkongdörr 1 W/(m2 K) 
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Figur 14. Byggnadskomponenter i villan (Villan, 1991) 

 

Figur 15. Villan uppritad i IDA ICE (Lindell, 2020) 
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För att räkna den totala energiförbrukningen estimeras också hur mycket energi som går 

åt till hushållsapparater. Som exempel, en modern energisnål diskmaskin används 

dagligen och använder 0,96 kWh el per gång: 

 

0,96 kWh/dag ∗ 365 dagar = 350,4 kWh 

 

Uppskattad energiförbrukning över ett år gav: 

• Tvättmaskin och torktumlare: cirka 850 kWh 

• Diskmaskin: cirka 350 kWh 

• Bastu, dator, TV mm: cirka 740 kWh 

• Två kylskåp och två frysar: cirka 1700 kWh 

• Spis, matlagning mm: cirka 700 kWh 

• Belysning: cirka 847 kWh 

• Totalt: 5187 kWh 

 

 

Med hjälp av elleverantören Borgå Energi kan energin som går åt att värma huset samt 

övrig energi estimeras.  Som man kan se i figur 16 nedan, en söndagsmorgon i juli har 

man vaknat och gjort frukost vid 9–10 tiden, middag vid 17 tiden och troligtvis bastu 22 

på kvällen. Under natten har ventilation och värme använt cirka 0,5 kWh per timme och 

troligtvis lite mindre på dagen eftersom värmepumpen inte värmer annat än varmvatten. 

Med hjälp av den här informationen har den årliga elförbrukningen av hushållsel 

estimerats att ligga kring 4500–6000 kWh bortsett från värme och ventilation. 

Förbrukningen 5187 kWh som estimerades tidigare kan därför ligga nära det verkliga 

värdet. Det exakta värdet är omöjligt att få utan att fylla huset med elmätare eftersom 

förbrukningen kan variera väsentligt. 
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Figur 16. Energiförbrukning i villan en söndag i juli år 2017 (Borgå Energi, 2020) 

 

Ventilationsaggregatet består endast av två fläktar och en värmeväxlare med en 

verkningsgrad på 0,8 (se figur 17 nedan). 

 

 

Figur 17. Villans ventilationsaggregat i IDA ICE. (Lindell, 2020) 
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I simuleringen har temperaturdata laddats ner som uppmätts i Helsingforsregionen 

eftersom det var den närmast tillgängliga mätplatsen till Borgå. 

 

Information om den totala energiförbrukningen som har använts i villan fås från 

elleverantören Borgå Energi. Idén med simuleringen är att se hur mycket energi går åt 

under ett år för att sedan jämföra med Finlands byggbestämmelser att allt är som det ska 

och för att kunna estimera villans energiprestandaklass. Huset har delvist värmts med ved 

under vintern, varannan månad under dagen. Så ungefär 1,8 månader totalt under ett år. 

Simuleringen sker för år 2017 med endast bergvärmen och i figur 18 och 19 nedan kan 

man jämföra simuleringen med den totala energiförbrukningen. 
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Figur 18. IDA ICE resultat över villan (Lindell, 2020) 
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Figur 19. Villans energiförbrukning år 2017. (Borgå Energi, 2020) 

 

Som man kan se har simuleringen gett ett resultat på 11526 kWh/år medan den riktiga 

elförbrukningen ligger på 11981 kWh. Simuleringen gav en toppbelastning (peak 

demand) på 3,03 kW för värmepumpen och vid cirka 2,9 kW slår el patronen på och 

värmer med endast el. När det är mycket kallt har 2,9 kW inte räckt till i verkligheten. En 

lösning på detta problem skulle kunna vara att skaffa bättre isolering och kanske kolla 

villans täthet med en så kallad tryckdörr. Tryckdörren är en dörr med en fläkt och den 

ersätter ytterdörren under mätningen. När dörren är på plats stänger man alla fönster och 

spjäll i villan och låter fläkten blåsa ut luft för att se hur bra huset håller vakuum (ofta 

kring 50 kPa). 

 

För tillfället används vedeldning under vintern men bara under vissa perioder. En annan 

lösning skulle vara att ställa in pumpen att inte el patronen slås på lika enkelt men det 

leder till kallare inomhustemperatur och rekommenderas endast om värmepumpen är fel 

inställd och värmer mera än planerat värde (21–23 °C). 

 

För att uppskatta hur mycket energi man kan spara med att skaffa bättre isolering körs en 

ny simulering för samma tidsperiod men denna gång med 20 cm lösull på vinden eftersom 

det inte behövs någon större reparation. Resultatet kan ses i figur 20 nedan. 
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Figur 20. Villans energianvändning med 20 cm extra lösull i IDA ICE. (Lindell, 2020) 

 

Elförbrukningen för värmesystemet för ett år sjönk från 5468 kWh till 5246 kWh vilket 

är en 222 kWh skillnad och toppbelastningen (peak demand) sjönk från 3,03 kW till 2,92 

kW. Eftersom värmepumpen ger ut tre gånger mera energi än vad den använder betyder 

222 kWh skillnaden att villan kräver 666 kWh mindre elektricitet per år om man skulle 

enbart värma med till exempel el. Lösull med kombination av att kolla tätheten av villan 

och kanske göra den tätare kan få värmepumpen att klara sig på 2,9 kW under kalla 

tidsperioder och undvika att värma huset med elpatronen. 

 

För att jämföra villan med Finlands byggbestämmelser behöver man ett E-tal för villan. 

E-talet har enheten [kWhE/m2 per år] och det är den uppvärmda nettoareans 

energiförbrukning (se figur 22 på nästa sida) multiplicerat med en energiformsfaktor som 

varierar beroende på energikällan (se figur 21 nedan). (D3, 2012) 

 

 

Figur 21. Energiformsfaktorer. (D3, 2012, s. 8) 

 

Eftersom värmepumpen endast använder el för att värma villan och vatten multipliceras 

energiförbrukningen med 1,7. E-talet får inte överskrida en viss gräns och beroende på 
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byggnaden varierar gränsen. Den uppvärmda nettoarean tas från simuleringsresultatet 

(314,6 m2). 

 

 

Figur 22. Uppvärmd nettoarea utklipp från byggbestämmelserna. (D3, 2012, s. 5) 

 

Kategori 1 är fristående småhus, radhus och kedjehus och gränsen fås på följande sätt 

(småhus med en uppvärmd nettoarea mellan 150–600 m2): 

 

173 − 0,07 ∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 (D3, 2012, s. 9) 

 

173 − 0,07 ∗ 314,6 = 150,978 ≈ 𝟏𝟓𝟏 𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐 

 

 

Med E-talet får man även en energiprestanda klass och en energiprestandaklass ska 

estimeras för villan. Figur 23 nedan visar energiprestandaklasser för fristående småhus, 

radhus och kedjehus. 

 

 

Figur 23. Energiprestanda klass för fristående småhus (EDITA, 2013, s. 19) 
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Med hjälp av Excel kan skapas en ny lista utan formler eftersom nettoarean är känd, se 

figur 24 nedan. 

 

 

Figur 24. Energiprestandaklass uträknat för villan. (Lindell, 2020) 

 

För att få ett så noggrant E-tal som möjligt och en estimerad energiprestandaklass överförs 

simuleringsresultatet till energicertifikat som grundar sig på lagen om energicertifikat för 

byggnader (50/2013) och publicerat av EDITA. Alla certifikatpapper är inte med eftersom 

de inte är nödvändiga i det här arbetet. Märk väl att det är endast ifyllda som test (se 

bilagorna 3, 4 och 5 i slutet av arbetet). I figur 25 nedan kan man se ett utklipp från bilaga 

4 som visar det uträknade E-talet. 

 

 

Figur 25. Resultatet av E-tals beräkningen utklippt från bilaga 4. (EDITA, 2013, s. 26) 
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Enligt IDA ICE:s beräkningar skulle villan ha en energiprestandaklass ”A” eftersom E-

talet blev 62,28 kWhE/m2 och gränsen för ”A” klass går vid 76,71 kWhE/m2. I figur 26 

nedan jämförs E-talet med klass A och B. E-talet är 19 % under B-klass och E-talet skulle 

nästan kunna vara dubbelt för att gå över till C-klass. 

 

 

Figur 26. Energiförbrukningen jämfört med byggbestämmelserna (Lindell, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

7 SLUTSATS 

Hur mycket energi går åt till uppvärmning, ventilation och egen användning? 

 

Villans energiförbrukning är relativt låg eftersom den har en uppvärmd nettoarea på 314,6 

m2 och den inköpta energin endast 11981 kWh och enligt simuleringen estimeras ett E-

tal på 62,28 kWhE/m2 vilket är inom A-klass. Villan är värmd av bergvärme med en 

värmepump som har en COP på tre och nuförtiden bor där endast två personer så 

energianvändningen från apparater är mycket låg. 

 

Är radon ett problem i villan? 

 

Radon var ett problem i villans källare när en radonmätning tog plats år 2006 (500 

Bq/m3). Som åtgärd byggdes en radonbrunn och ventilation i de påverkade rummen. 

Ingen uppföljning ha skett så en radonmätning rekommenderas. 

 

Hur fuktig är luften i villan? 

 

Fuktigheten i villan är relativt bra, en luftfuktare i källaren skulle kanske rekommenderas 

om problem uppstår eftersom fuktigheten kan röra sig under 30 %. Vintertid i sovrummet 

är fuktigheten perfekt (40–55 %) och på sommaren är luften lite torrare (35–45 %) men 

inner om gränsvärdena. 

 

Hur bra är luftflödet i villan? 

 

Luftflödet mötte överlag alla gränsvärden jämfört med byggnadsbestämmelserna. 

Luftflödet i sovrummet och vardagsrummet var snäppet lågt och skulle kunna höjas med 

cirka 15–20 % och sänkas med samma mängd i de övriga sovrummen eller garderoben 

var luftflödet är lite högt för att hålla samma totala luftflöde. Eftersom ny ventilation har 

byggts till källaren på grund av radon rekommenderas en kalibrering ifall ventilationen 

på huvudvåningen har påverkats.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44149/9789241547673_eng.pdf;jsessionid=66A381AA7AA1B0D57F6B99F1F832B348?sequence=1
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