
 

 
 

 
KTH Byggvetenskap  

 
 

Samhällsbyggnad 
Kungliga Tekniska Högskolan 

 

 
Allergifritt hus 

 
Allergyfree home 

 
 
 

Examensarbete för kandidatexamen AF101X 
 
 

Byggvetenskap 
2012-05-14 

Simon Nikolaev, (Fredrik Lindgren) 
 
 

Handledare 
Folke Björk, KTH Byggvetenskap 

 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
 

Dammkvalster, inomhusmiljö, konstruktion, småhus 



 

 

Speciella omständigheter 

Speciella omständigheterna har gjort att jag (Simon Nikolaev) har fått slutföra detta arbete på 
egen hand. Arbetet är därför inte fullständigt, enligt instruktion från Folke Björk och Rickard 
Bellander. De delar som jag och Fredrik Lindgren gjort tillsammans är den värme och ventilation 
som presenteras, dock har Fredrik gjort betydligt mer av den än jag. Vi har också upprättat 
ritningarna tillsammans, och båda har även sökt och behandlt information till 
fördjupningsarbetet. Sedan har jag skrivit fördjupningsarbetet själv, samt utfört 
konstruktionsdelen (med beräkningar av takstol), eldimensioneringen, materialvalen och 
skrivandet av texten i dokumentet, så som sammanfattning/abstract, inledning och så vidare. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 

Detta arbete innefattar två delar, varav den första behandlar projekteringen av ett småhus på en 
tomt i Huddinge, med miljökonstanter och väderförhållanden hämtade från Malmö. Huset ska 
följa de krav som ställs i BBR samt de energikrav som ställs i uppgiften. Huset skall även ha 
minst två sovrum. Ritningar ska upprättas över konstruktionsdetaljer, ventilation, värme, sanitet 
och el, och skall sedan kompletteras med dimensioneringsberäkningar. Vidare kommer en analys 
av materialval utföras, med avseende på ett flertal aspekter gällande huset som konstrueras. 

Den andra delen är en fördjupad undersökning benämnd ”Allergifritt Hus”. Här undersöks i 
vilken utsträckning vi påverkas av inomhusklimatet, och hur inomhusklimatet har förändrats 
under de senaste årtiondena. Vidare utreds huruvida en ökning av astmatiker och allergiker har 
med förändringar av inomhusklimat att göra, och om denna ökning i så fall kan hanteras med 
tekniska åtgärder i hemmen. Fokus läggs framför allt på dammkvalsters utbredning och påverkan 
av astmatiker, då dammkvalster är den största faktorn gällande inomhusklimat och allergiska 
problem. 

 

 



 

 

Abstract 
This report consists of two parts, out of which the first deals with the planning and designing of 
a small house in the Swedish city of Huddinge, using the weather conditions of the Swedish city 
of Malmö. The house has to be in accordance with the Swedish building- and construction 
regulations, as well as with the limitations in energy consumption given. 

The house itself has to consist of at least two bedrooms, and blueprints of the house, various 
constructional elements, ventilation, sanitation and electricity have to be drawn. Calculations of 
these aspects also have to be made, to ascertain that the different parts function as they should, 
and that the dimensions are sufficient. 

The second part is called “Allergy free home”, and investigates how indoor climate affects us, 
and whether it has changed during the last few decades. It also makes an effort to see whether 
the increase of allergies and asthma is correlated with possible changes in indoor climate, and 
whether technical solutions might help to handle or even decrease the issues arisen. The main 
focus will be on dust mites and the effect they have on people with asthma, given that dust mites 
is the biggest factor regarding indoor climate and allergies. 
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1 Inledning 

Detta dokument innehåller som nämnt i sammanfattningen två delar. Första delen består av 
beräkningar, beskrivningar och ritningar på ett enplans småhus i Malmö, medan andra delen är ett 
fördjupningsarbete med namnet ”Allergifritt hus”. Vissa kopplingar kommer göras mellan dessa 
två, men de är i grund och botten två olika arbeten. Efter denna övergripande inledning kommer 
dokumentet handla om huset, och när denna del är avhandlad kommer fokus läggas på 
fördjupningsarbetet.  

1.1 Bakgrund och Syfte 

Ett småhus skall konstrueras med de beräkningar och ritningar som krävs för att åstadkomma 
detta. Syftet är att konstruera ett småhus. 

  

1.2 Metod 

Huset ska planeras, dimensioneras och projekteras utefter de krav som ställs i uppgiften och med 
hjälp av de kunskaper som vi hittills tillgodogjort oss i vår utbildning. 
 
Angående fördjupningen ska en litteraturinsamling först göras för att se vilka områden som 
verkar värda att undersöka vidare. Frågor ska formuleras och en målbild med arbetet fastställas. 
Därefter ska rapporter och undersökningar beskrivas och analyseras. Slutsatser ska sedan 
presenteras. 

2 Fastigheten 

2.1 Övergripande beskrivning 

Fastigheten är Sjöängen II 5:6, och huset har en boarea på 87,75 m2. Ingen del av huset är biarea, 
och några icke uppvärmde områden finns inte. Huset är uppvärmt via tilluft och är mycket väl 
isolerat. Planlösningen är enkel, med två sovrum, badrum, vardagsrum och kök, där 
vardagsrummet binder ihop köket med resten av huset. Positioneringen är vald med marklutning 
i åtanke, för att minimera fuktproblem.  
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3 Konstruktion 

Huset är konstruerat i trä, med kvaliteten C24. 

3.1 Grund 

Huset är grundlagt med platta på mark, betong vilande på isolerande skivor av styrencellplast och 
dränerande lager (makadam). Betongplattans tjocklek är 100 mm, och denna vilar då på 300 mm 
styrolit isolverskivor. Under dessa läggs en geotextilduk.  
 

3.2 Bärande stomme 

 
Huset har bärande ytterväggar runt om, med reglar av dimension 170 x 45 mm, och ett cc-
avstånd på 600 mm. Kvaliteten Ovanpå detta vilar ett vindbjälklag med vertikala reglar, detta 
vindbjälklag är isolerande. Den bärande ytterväggen är rödmarkerad på planritningen i bilagorna. 

3.3 Takstol 

Huset är utrustat med en ww-takstol, med spännvidden 8 m. På överramen verkar snölasten och 
yttertakets egentyngd, medan innertakets egentyngd verkar på underramen. Beräkningar och 
ritningar på takstolen återfinns i bilagorna. 
 

 

Figur 1 
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3.4 Värmegenomgångskoefficienter 

 
I Figur 2 ser vi värmegenomgångskoefficienterna för huset i fråga, och i Figur 3 åskådliggörs de 
linjära köldbryggorna för huset. 
 
Konstruktionsdel U-värde Area U*A Källa
Fönster 0,62 8,125 5,0375 (Byggkatalogen, 2012)
Dörr 0,5 2,2 1,1 (Ekstrands, 2012)
Ytterväggar 0,1 84,6 8,46 (Isover)
Takbjälklag 0,08 87,75 7,02 (Isover)
Golvbjälklag 0,11 87,75 9,6525 (Isover)

ΣU*A= 31,27  

Figur 2,(Byggkatalogen, 2012, Ekstrands, 2012, Isover, Isover, Isover)  

 

Konstruktionsdel Ѱ-värde Längd Ѱ*l Källa
Fönster Inräknat i fönstrets U-värde
Dörr Inräknat i dörrens U-värde
Vägg-mark 0,06 38,4 2,304 (Isover)
Vägg-tak 0,03 38,4 1,152 (Isover)
Vägg-hörn 0,03 10 0,3 (Isover)

ΣѰ*l= 3,756  

Figur 3, (Isover, Isover, Isover) 

4 Materialval 

4.1 Utvändiga takmaterial 

Tre olika taktäckningsmaterial ska vägas mot varandra; tegelpannor, betongpannor och rostfri 
stålplåt. Dessa tre alternativ är lämpliga då de är etablerade och lättillgängliga, vilket i sin tur leder 
till att de är prisvärda. Samtliga är obrännbara och i övrigt jämförbara gällande nedanstående 
aspekter vi har valt att ta i beaktning. 

 
- Brandskydd 
- Fuktskydd 
- Reparerbarhet 
- Miljö 
- Estetik 
- Beständighet 
- Livslängd 
- Investeringskostnad 
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- Lutning 
- Vikt 
- Befintligt bestånd 

 
 

4.1.1 Estetiska mål 

De estetiska målen med taktäckningen är att falla in naturligt med resten av huset. Huset som 
konstrueras gör inte anspråk på att utforska nya eller futuristiska designelement eller 
konstruktionslösningar. Temat är till stor del att funktionellt har en viss charm, och att bygga 
enligt beprövade metoder och standarder ger en trygghet. 
 

4.1.2  Brandskydd (BBR 5:75 Taktäckning) 

I BBR 5:75 finns att läsa ”Taktäckningen på byggnader ska utformas på sådant sätt att 
brandspridning försvåras” och ”Taktäckning på brännbara underlag ska utföras med material av 
klass A2-s1,d0 (obrännbart material) utom i sådana fall då viss brandspridning kan tillåtas”. 
Vidare är då av intresse att ”Viss brandspridning kan tillåtas på småhus och andra byggnader 
inom ett bostadsområde utanför koncentrerad centrumbebyggelse samt på friliggande byggnader. 
Taktäckning på ett brännbart underlag kan då även utföras med brännbart material. Materialet 
bör då vara i BROOF (t2) (klass T)”. Då samtliga taktäckningsmaterial som här vägs mot varandra 
är av klass BROOF (t2) är detta ej problematiskt. 
 

4.1.3 Säkerhet (8:241 Allmänt) 

BBR 8:241 anger att ”Yttertak som kan beträdas ska ha skäligt skydd mot halkning och utformas 
så 
att risken för att trampa igenom takytan begränsas”. Samtliga takalternativ har en hård yta som 
förhindrar risken för genomtrampning. Dock har plåttak en uppenbar nackdel i halkavseende, då 
det kan bli mycket halt i samband med väta. 
 

4.1.4  Taklutning (6:5325 Yttertak och vindsutrymmen) 

Här ges rådet att ”Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till 
taklutningen. 
Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid utformningen av 
taket”. 
Taket på huset i fråga har tillräcklig lutning för att samtliga alternativ ska vara gångbara, och inget 
av materialen har några nämnvärda brister gällande isbildning. 
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4.1.5  Miljö (6:11 Material) 

”Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom 
sin behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då 
funktionskraven i dessa regler uppfylls”. Samtliga material möter med lätthet de krav på påverkan 
av inomhus- och närmiljö som ställs av BBR.(Sektionsfakta-NYB, 2012) 
 
Material kr/m² Vårt betyg Källa
Betongtakpannor, standard, bruna 159 5 (Sektionsfakta-NYB, 2012)
1-kupiga falsade tegeltakpannor 284 5 (Sektionsfakta-NYB, 2012)
Plåttak (Rostfri svetsad bandtäckning) 1191,44 1 (Sektionsfakta-NYB, 2012)  

Figur 4, (Sektionsfakta-NYB, 2012) 

 
Material Miljöklass Vårt betyg Källa
Betongtakpannor, standard, bruna A 4 (SundaHus, 2011a)
1-kupiga falsade tegeltakpannor A 5 (SundaHus, 2011e)
Plåttak (Rostfri svetsad bandtäckning) B 3 (SundaHus, 2011d)  

Figur 5, (SundaHus, 2011a, SundaHus, 2011g, SundaHus, 2011h) 

 
Vid tillverkning av betongtakpannor förekommer vissa hälsofarliga ämnen 
Zink används vid galvaniseringen av plåttaket. 
 
Material Miljöklass Vårt betyg Källa 
Betongtakpannor, standard, bruna A 4 (SundaHus, 2011a) 
1-kupiga falsade tegeltakpannor A 5 (SundaHus, 2011e) 
Plåttak (Rostfri svetsad bandtäckning) B 3 (SundaHus, 2011d) 
Material Lutning Vårt betyg Källa
Betongtakpannor, standard, bruna >14° 2 (SundaHus, 2011b)
1-kupiga falsade tegeltakpannor >14° 2 (SundaHus, 2011c)
Plåttak (Rostfri svetsad bandtäckning) >3,5° 5 (Byggipdeia, 2008)  

Figur 6, (SundaHus, 2011c, SundaHus, 2011d, Byggipedia, 2008) 

 
Taket på huset som konstrueras har en fastställd lutning på 22°, varför samtliga tak fungerar väl 
och frågan blir förhållandevis ointressant. 
 
Material Livslängd Vårt betyg Källa
Betongtakpannor, standard, bruna 50 år 4 (Byggmentor, 2011b)
1-kupiga falsade tegeltakpannor 50 år 4 (Byggmentor, 2011b)
Plåttak (Rostfri svetsad bandtäckning) 50 år 5 (Byggmentor, 2011a)  

Figur 7, (Byggmentor, 2011a, Byggmentor, 2011b) 
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Även om ett bra snittvärde för livslängden på plåttak är 50 år (Byggmentor, 2011b), kan det 
variera mycket mellan olika typer och det finns varianter som håller 80-100 år. (Byggmentor, 
2011a) 
 
Material Estetik Vårt betyg Källa
Betongtakpannor, standard, bruna Passande 5 Egen bedömning
1-kupiga falsade tegeltakpannor Mindre passande 4 Egen bedömning
Plåttak (Rostfri svetsad bandtäckning) Minst passande 3 Egen bedömning  

Figur 8 

 
De flesta hus av denna typ har en ljus eller färgglad fasad, snarare än en mörk nyans. På grund av 
detta anser vi det estetiskt tilltalande med en mörkare, diskretare nyans på taket, varför 
betongpannor får ett högt betyg. 
 

4.1.6  Valt taktäckningsmaterial 

Material
Vikt Betyg Viktat Betyg Betyg Viktat Betyg Betyg Viktat Betyg

Investeringskostnad 1 5 5 5 5 1 1
Miljöbedömning 0,4 4 1,6 5 2 3 1,2
Lutning 0,1 2 0,2 2 0,2 5 0,5
Livslängd 0,6 4 2,4 4 2,4 5 3
Estetik 0,8 5 4 4 3,2 3 2,4
Summa 21 13,2 21 12,8 17 7,1

Betongtakpannor Tegeltakpannor Plåttak

 

Figur 9 

Efter viktning kan vi konstatera att det högsta viktade betyget tilldelas betongtakpannan. 
 
Ytbehandlad betongtakpanna från Örebropannan AB väljs som taktäckningsmaterial. Mått för 
pannan är; 
 
Längd: 420 mm 
Bredd: 330 mm 
Bygghöjd: 80 mm 
Byggbredd 300 mm 
Vikt: 4,4 kg 
När takpannan ytbehandlas sker detta genom en applicering av en akrylbaserad järnoxidfärg före 
och efter betongens härdningsprocess. Takpannan har en är vågformad och ska läggas på ströläkt 
med minsta måtten 25x25 mm och bärläkt med minsta måtten 25x38 mm. (Örebropannan)  

4.2 Fasadmaterial 

De tre olika fasadmaterial som ska undersökas är träpanel, puts och tegel. Samtliga är beprövade 
material. Puts och tegel är obrännbara och kräver mycket litet eller inget underhåll, medan trä är 
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brännbart och underhållskrävande. Dock har trä en fördel av att det är avsevärt mycket billigare 
och i vår mening mer estetiskt tilltalande. En jämförelse utförs där nedanstående aspekter 
undersöks. 
 

- Miljöklass 
- Livslängd 
- Inköpspris 
- Brännbarhet 
- Estetik 
- Återvinningsbarhet 
- Monteringskostnader 
- Reparerbarhet 
- Benägenhet till egen rörelse 
- Skaderisk vid utomstående rörelse 

 
 

4.2.1  Estetiska mål 

Huset är av trivial vedertagen karaktär, och målet med estetiken blir således att följa vedertagna 
standardnormer. En beskådare ska utan att lyfta på ögonbrynen konstatera att byggnaden är ett 
vanligt småhus.  
 

4.2.2 Fukt (BBR 6:53 Fuktsäkerhet) 

Gällande fukt i fasad delar BBR 6:53 med sig av rådet ”För väggar med regnskydd och 
bakomliggande ventilerad luftspalt gäller inte kravet på högsta tillåtna fukttillstånd för påväxt av 
mögel och bakterier för själva regnskyddet”. Detta är rimligt då en fasad ofrånkomligen blir blöt. 
En fasad i trä kan underhållas med exempelvis färg. 
 

4.2.3 Tekniska detaljer (BBR 6:5324 Väggar, fönster och dörrar) 

I denna del beskrivs bland annat hur fasaden ska samspela med övrig konstruktion, vi har ett 
allmänt råd som säger att ”Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör 
anordnas så att utifrån kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar”. Vi kan även 
utläsa rådet ”Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 
cm så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned denna”. Dessa råd är värda att ta i 
beaktning, speciellt det senare gällande träpanel. 

4.2.4 Brandskydd (BBR 5:63 Yttervägg och fönster & BBR 5:631 
Yttervägg i byggnad i klass Br1) 

Ur BBR 5:63 hämtas citatet ”Fasadbeklädnader får vid brand inte utveckla värme och rök i sådan 
omfattning att utrymning och brandsläckning försvåras eller så att stor risk för skador uppstår 
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för personer som vistas i närheten”. Samt det allmänna rådet ” Fasadbeklädnader bör vara av 
svårantändligt material eller uppfylla kraven för klass D-s2,d0 (klass III). Puts och tegel är 
obrännbara, medan träpanel är av rekommenderad klass. Vidare ges i BBR 5:631 rådet 
”Ytterväggar kan kläs utvändigt med material i lägst klass D-s2,d0 (klass III) om byggnaden har 
högst två våningsplan”. Då vår byggnad har ett våningsplan kan vi dra slutsatsen att samtliga 
fasadmaterial som undersöks möter de krav som ställs samt de råd som ges. 
 
Material kr/m² Vårt betyg Källa
Trä 114 5 (Sektionsfakta-NYB, 2012)
Puts 530 2 (Sektionsfakta-NYB, 2012)
Tegel 443 2 (Sektionsfakta-NYB, 2012)  

Figur 10, (Sektionsfakta-NYB, 2012) 

Material Miljöklass Vårt betyg Källa
Trä A 5 (SundaHus, 2011b)
Puts B 2 (SundaHus, 2011e)
Tegel A 4 (SundaHus, 2011f)  

Figur 11, (SundaHus, 2011b, SundaHus, 2011e, SundaHus, 2011f) 

Trä är ett förnyelsebart material på ett sätt som särskiljer det från puts och tegel. 
 
Material Livslängd Vårt betyg Källa
Trä 60 år 3 (Träguiden)
Puts 50 år 3 (StockholmsLänsMuseum)
Tegel 100 år 5 (Tegelinformation, 2009)  

Figur 12, (Träguiden, StockholmsLänsMuseum, Tegelinformation, 2009) 

Trä bör målas ungefär var tionde år (Träguiden). 
 
Material Estetik Vårt betyg Källa
Trä Passande 5 Egen bedömning
Puts Ej passande 1 Egen bedömning
Tegel Ej passande 1 Egen bedömning  

Figur 13 
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4.2.5  Valt fasadmaterial 

Material
Vikt Betyg Viktat Betyg Betyg Viktat Betyg Betyg Viktat Betyg

Investeringskostnad 1 5 5 2 2 2 2
Miljöbedömning 0,4 5 2 2 0,8 4 1,6
Livslängd 0,6 3 1,8 3 1,8 5 3
Estetik 1 5 5 1 1 1 1
Summa 18 13,8 8 5,6 12 7,6

Träpanel Puts Tegel

 

Figur 14 

 
Vi ser att träpanel fått högst betyg i viktningen. Valet landar på Fasadprofil 502 – Gran, från 
Moelven Wood. En spontad spårpanel i gran med raka kanter. Måtten är 22x120 mm och 
panelen levereras obehandlad med finsågat ytskikt. Kvaliteten klassas som G4-2. 
 
 
 

5 Värme och Ventilation 

5.1 Uppvärmningssystem 

Huset som konstrueras värms upp med tilluften, varför värme och ventilation hör samman. 
 
Vi undersöker vilken faktor som blir dimensionerande för luftflödet i ventilationen. Följande krav 
gäller. 

1. Totalt luftflöde i huset får inte understiga 0,35 l/(sm²). 
2. Minst 4 l/s tilluft per sovplats. 
3. Mins 10 l/s frånluft för bad- eller duschrum med öppningsbart fönster och minst 10 l/s 

för kök. 
4. Tillräckligt luftflöde för att upprätthålla önskvärd temperatur. 

 
Krav 1 ger oss att tilluften måste vara minst 7,5∙11∙0,35=30 l/s 
Krav 2 ger oss att tilluften måste vara 2∙4+4=12 l/s 
Krav 3 ger oss att frånluften måste vara 10+10=20 l/s 
Krav 4 kräver beräkningar 
 
Det måste alltså tillses att tillräckligt stort tilluftsflöde finns i varje rum även ur den aspekten. Den 
installerade effekten för hela huset kan uttryckas som 
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medan effekten för varje rum istället uttrycks som 

 

Vi måste alltså anpassa tilluftstemperaturen och tilluftsmassflödet så att . 

Övertemperaturen bör ej överstiga 20°C, således ansätts 40°C. 

Då huset ej har installerad tilluft i badrummet kompenseras energiförlusterna där med installation 
av en handdukstork. Handdukstorkens effekt beräknas med formeln för effektbehov för ett rum 
ovan, samt med en temperatur på 25 grader i badrumet. 

Det totala luftflödet fås efter beräkningar till 41,76 l/s (0,69oms/h) fördelade enligt tabellvärden 
på de tilluftsdon utritade på ventilationsritningen. En sammanställning av tilluftsflödena för varje 
rum ges i Figur 15 nedan. 

Rum Uppvärmning via tilluft [l/s]
Stort sovrum 8,07
Litet Sovrum 5,75
Hall 5,12
Vardagsrum 15,94
Badrum 0,00
Kök 6,89
Totalt: 41,76  

Figur 15 

 

Som sammanställningen visar så blir tilluftsflödena för uppvärmning dimensionerande på alla 
punkter. Ventilationsflödet i badrumet räknas med att tillgodoses med överluft från de övriga 
rummen, eftersom dessa rum har högre tilluftsflöden än normflödena. 

Beräkningar återfinns i bilagorna. 

6 El 

Av säkerhetsskäl har separata faser till varje installation eller större hushållsapparat valts, och 
dessa apparater är även kopplade till en jordfelsbrytare, medan övrig el är kopplad till en andra 
jordfelsbrytare. Elcentralen är positionerad i hallen, bredvid ventilations- och värmeaggregat. 
Ritning återfinns i bilagorna. 
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6.1 Totalt effektbehov 

Det dimensionerande effektbehovet för huset är beräknat till ungefär 15 kW, och en 25 A 
huvudsäkring har då valts. Tabell återfinns i bilagorna. 

7 Diskussion 

Det som är utstickande med detta hus är valet av uppvärmningssystem. Uppvärmning via 
tilluften är inte energieffektivt, men fungerar för välisolerade hus. 
 

7.1 Felkällor 

Beräkningar och antaganden är förhållandevis approximativa, och alla detaljer beaktas ej. 
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1 Fördjupningsarbete 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle spenderas allt mer tid inomhus och samtidigt så har inomhusmiljön förändrats 
väsentligt under de senaste decennierna (Woodcock and Custovic, 1998).  Konstruktioner idag är 
effektivare ur värme- och energisynpunkt, tack vare tjockare isolering och förbättrade 
konstruktionslösningar (Wright et al., 2009). En effekt av detta är lägre ventilationsflöden, vilket 
skapar ett varmare och fuktigare inomhusklimat. Det varmare och fuktigare inomhusklimatet har 
bidragit till en större koncentration av allergener och föroreningar i luften (Woodcock and Custovic, 
1998). Dessa partiklar spelar en stor roll för människors hälsa och kan leda till betydande besvär för 
personer med överkänslighet (Astma och Allergiförbundet, 2001). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna fördjupning är att undersöka vad man idag vet om korrelationen mellan 
inomhusklimat och allergipåverkan. Vi vill se om det går att få en klarhet i hur olika åtgärder gällande 
framför allt ventilation kan påverka boendesituationen för människor med överkänslighet. Vi vill se 
vad det största problemområdet består av, och vad som görs eller kan göras åt detta. 

2 Resultat 

Det största problemområdet angående allergiska problem relaterade till inomhusmiljö är 
dammkvalster. Mycket forskning utförs inom detta område, både på hur astmatiker påverkas av 
kvalstren och hur inomhusklimatet kan påverkas för att minska koncentrationen av kvalster. 
Resultaten är dock blygsamma och få betydande slutsatser har dragits. Detta beror sannolikt till 
stor del på att den forskning och de experiment som utförs är omständiga och logistiskt 
krävande, med många felfaktorer och stor yttre påverkan. Dock kan med rimlig säkerhet 
konstateras att låga ventilationsflöden är fördelaktiga för dammkvalster, då detta generellt sett 
leder till varmare och fuktigare klimat. 
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3 Allergifritt hus 

3.1 Övergripande om dammkvalster 

Utbredningen av astma i västvärlden har ökat med den senaste generationen (Wright et al., 2009). 
Enligt Wright premierar det varmare och fuktigare inomhusklimatet i dagens bostadshus tillväxten av 
dammkvalster, vilket är negativt för astmatiker då överkänslighet mot dammkvalster är den vanligaste 
astmarelaterade allergin. Således anses kontroll av dammkvalster och andra allergener som påverkar 
inomhusklimatet vara en mycket viktig del när det gäller att kontrollera astma. Det är dock osäkert hur 
givande dessa ansträngningar är, då effekterna inte är särskilt tydliga (Wright et al., 2009). 
Skillnaderna mellan olika hustyper är heller inte särskilt tydliga, men resultat har producerats där det 
konstateras att koncentrationen av dammkvalster i trähus är lägre än i betonghus (Eiji Konishi, 1995).  
Ett flertal stora studier har utförts där man försökt minska mängden dammkvalster, med enkla metoder 
såsom att byta ut vanliga sängkläder mot för dammkvalster ogenomträngliga alternativ. Dessa försök 
har inte haft några fastställda effekter, däremot har liknande försök med ett tillägg av informering och 
utbildning av försöksperoner angående de negativa hälsoeffekterna av rökning varit mycket mer 
fruktbara. Om detta enbart beror på minskad rökning eller en kombination av åtgärderna är inte klart. 

Konsensus är att det är meningslöst att utföra fler undersökningar av ovan nämnda typ, och att fokus 
bör ligga på försök med mer omfattande kontroll av dammkvalster. En av de viktigaste åtgärderna då 
är att avfukta inomhusluften, eftersom dammkvalster som tidigare nämnt frodas i fuktiga miljöer. En 
metod att minska fukten är att använda mekanisk till- och frånluft. Undersökningar på effekterna av 
detta har utförts, men än så länge har inga resultat framkommit.(Wright et al., 2009) 

 

3.2 Ventilation 

3.2.1 Ventilationssystem 

I Wrights rapport testas hypotesen att mekanisk till- och frånluft i kombination med flera andra 
enklare åtgärder kan förbättra klimatet för astmatiker och minska antalet dammkvalster. Dels 
övervakades försökspersonernas hälsa i form av andningsflöden och andra parametrar, dels uppmättes 
koncentrationen av dammkvalster.  

Hem till personer i åldrarna 16-60 fick delta, förutsatt att de hade haft astma i minst ett år och hade 
dagliga besvär av astman. Till slut blev resultatet att 120 hem deltog i undersökningen, och ungefär 
hälften av dessa var kontrollhus för att förhindra placebopåverkade resultat. Den skillnad som 
uppmättas var att andningssvårigheterna kvällstid minskade med en statistiskt relevant andel, medan 
ingen skillnad uppmättes i koncentration av dammkvalster. 

I rapporten argumenteras att de positiva resultat som uppnåddes inte är så pass säkra att slumpen kan 
uteslutas. Vidare förklaras att liknande resultat gällande andning kvällstid även uppmättes morgontid, 
men att dessa inte var tillräckligt tydliga för att vara statistiskt relevanta. Detta bedöms kunna bero på 
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det faktum att optimalt antal försökspersoner ej uppnåddes, och att flera andra svårigheter uppkommer 
när denna typ privatlivsinträngande långtidsundersökningar genomförs (Wright et al., 2009). 

 

I en annan rapport (Sublett et al., 2010) utreds sambandet mellan filtration av luft och dammkvalster 
vidare. I undersökningar gällande effekter av filtrering av luften ignoreras ofta luftburna partiklars 
påverkan, medan fokus läggs på hur effektivt reduktionen av allergener fungerar. I rapporten 
argumenteras att detta kan leda till att de positiva effekterna av luftfiltration inte fullständigt förstås. 
Precis som tidigare nämnt förklarar man även här att åtgärder för att utvärdera specifika åtgärders 
effekter på inomhusklimat är begränsade av det faktum att en enda åtgärd inte är tillräckligt för att få 
relevanta resultat. Försök med flera åtgärder i kombination och över en lång period (1-2 år) är 
nödvändiga för att åstadkomma givande resultat. På grund av att det är så svårt att utvärdera effekten 
av en specifik åtgärd kan värdet av att påverka inomhusklimatet underskattas (Sublett et al., 2010). 

 

3.2.2 Täta hus 

I en rapport från 1999 beskrivs en undersökning utförd i Tyskland 1996. Syftet med experimentet 
var att undersöka de effekter som installation av vältätade fönster och centralvärmesystem kan ha 
på inomhusklimatet, främst med avseende på kvalster- och mögelsvampkoncentrationen. 
 
Precis som i rapporten (Wright et al., 2009) konstateras även i denna rapport (Hirsch et al., 2000) 
att astma och andra allergiska besvär har ökat markant i västvärlden under de senaste årtiondena. 
Syftet med rapporten är att undersöka hur och om denna ökning kan relateras till det faktum att 
bostäder i dessa länder under samma tid i stor utsträckning utrustats med vältätade fönster och 
centralvärmesystem. Vältätade fönster leder uppenbarligen till lägre läckluftflöde och således lägre 
luftomsättning, samt till högre relativ luftfuktighet. Detta orsakar som redan konstaterat en 
ökning av potentiellt allergiframkallande dammkvalster. Ju mer en person utsätts för dessa 
allergener, desto större är sannolikheten att personen utvecklar allergi och möjligen astma. Dock 
är som sagt målet med rapporten att undersöka kombinationen av vältätade fönster och 
centralvärmesystem, vilka generellt sett skapar en högre medelinomhustemperatur. Högre 
temperatur leder till en lägre relativ fuktighet, vilket och bör leda till en minskning av tillväxten av 
dammkvalster.  
 
År 1996 renoverades 765 lägenheter belägna i sammanlagt 66 olika byggnader i staden Dresden. 
De flesta lägenheter hade föråldrade uppvärmningssystem och fönster som var usla ur 
isoleringssynpunkt. När moderna täta fönster och centralvärmesystem hade installerats ombads 
hyresgästerna delta i undersökningen. Utav de 765 lägenheterna var det endast 167 som 
accepterade. Dock var det bara data från 98 av dessa som gick att använda, då ändringar så som 
byte av madrass eller mattor utförts i övriga lägenheter. Ett flertal besök utfördes med specifika 
tidsintervall mellan installation av fönster eller värmesystem. På grund av felmätningar och 
tekniska komplikationer kunde ändringarna i temperatur och relativ fuktighet endast utvärderas i 
93 av dessa lägenheter, och luftflödena utvärderas i endast 78 lägenheter. Även kontroll av 
mögelsvamp blev lidande, dock på grund av begränsningar i laboratoriekapacitet, och 49 av de 98 
lägenheterna blev slutligen kontrollerade.  
 
Resultaten av mätningarna blev slutligen att luftflödet minskade och absoluta fukthalten ökade 
markant, medan relativa fukthalten blev oförändrad. Koncentrationen av dammkvalster på 
mattor och madrasser ökade med 5,8 %. Koncentrationen av typer av mögelsvamp som trivs i 
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värme ökade marginellt, medan övriga typer förblev oförändrade. Det kan konstateras att inga 
tydliga och markanta förändringar iakttogs. I rapporten argumenterar man att detta faktum kan 
bero dels på brister i mätningarna gällande förändring av fuktkvot och temperatur, dels på att den 
art av dammkvalster man undersökte är mindre känslig än vissa andra som tidigare undersökts 
(Hirsch et al., 2000). 
 
 

3.2.3 Årstidsvariationer 

I en japansk studie utförd 1995 beskrivs en undersökning som liknar tidigare nämnda 
undersökningar om dammkvalster, men uppmärksamhet har även riktats mot variationer över 
året. I undersökningen deltog 72 hem, varav 61 hade invånare med kvalsterallergi. 
Kontrollgruppens syfte var att möjliggöra en jämförelse mellan bostäder till allergiska respektive 
icke allergiska personer. I undersökningen uppmättes koncentrationen av antikroppsalstrande 
ämnen mot specifika typer av dammkvalster, vilket enligt rapporten påvisar koncentrationen av 
dammkvalster generellt. I Figur 16 ser vi hur distributionen av antikroppsalstrande ämnen i 
mattor varierar över året, samt hur koncentrationen skiljer sig mellan hem till allergiker respektive 
icke-allergiker. Flera olika typer av dammkvalster kontrollerades, i flera typer av material. Flera 
delresultat var flertydiga, men sammantaget konstateras att koncentrationerna var som högst 
under sommarmånaderna. Detta är rimligt då dammkvalster som nämnt trivs i varmare miljöer 
(Eiji Konishi, 1995). 
 

 

Figure 16 

 



16 
 

 

 

4 Diskussion 

Många undersökningar angående inomhusmiljöns påverkan på allergier har utförts med många 
rapporter som resultat. Fokus inom detta område ligger med stor majoritet på kvalster och de 
bekymmer de orsakar framför allt för astmatiker. Trots stora ansträngningar har experimenten 
inte varit så givande som man hoppats på. En bidragande faktor till detta kan vara att 
undersökningar och experiment som utförs är omständiga och logistiskt krävande. Många 
parametrar spelar in på en undersökning som kräver många deltagare som under lång tid för utstå 
visst intrång i sitt privatliv. Att uppnå den precision och exakthet som krävs för att kunna 
fastställa små biologiska skillnader är näst intill omöjligt under dessa omständigheter. I texten har 
konstaterats att luftflöden har sänkts och inomhusklimat således blivit varmare och fuktigare 
under de senaste årtiondena. Samtidigt har allergi och astma ökat i västvärlden. Detta är grunden 
till mycket av forskningen inom området som undersökts. Försök har beskrivits där målet har 
varit att få ett klimat mer som det var för några årtionden sedan, men med alltjämt tvivelaktiga 
resultat. En reflektion kring detta faktum återknyter till andra aspekter som tagits upp i texten, 
nämligen att människor utvecklar allergier och eventuellt astma då de utsätts för kvalster i stor 
utsträckning. Således bör kunna argumenteras att personer som redan har problem inte kommer 
må märkbart mycket bättre då ett klimat som var vanligt för några årtionden sedan återskapas. 
 
Dock har vi just konstaterat att de undersökningar som utförts inte bara misslyckats med att 
fastställa någon anmärkningsvärd förbättring hos allergikerna, de har också misslyckats med att 
minska koncentrationerna av kvalster i någon påtaglig utsträckning. Detta faktum kan eventuellt 
återknytas till de obekväma omständigheterna under vilka experimenten utförs. 
 
Denna hypotes skulle sammanfattningsvis alltså kunna beskrivas på följande sätt; för några 
årtionden sedan var antalet astmatiker och allergiker lågt, samtidigt som inomhusklimatet var 
bättre än idag, vilket ledde till en lägre koncentration av kvalster. Dock var koncentrationen bara 
aningen lägre än den är idag, men tillräckligt låg för att allergier och astma inte skulle börja 
utvecklas hos människor i stor utsträckning. Då inomhusklimatet blev mer fördelaktigt för 
kvalster ökade koncentrationen, men endast marginellt. Detta räckte dock för att astma och 
allergier skulle börja utvecklas i stor utsträckning. När vi sedan minskar koncentrationen 
marginellt igen är skadan hos astmatikerna och allergikerna redan skedd, och vi ser heller inte de 
marginella koncentrationsskillnader vi åstadkommer på grund av de oexakta 
experimentomständigheterna. 
 
Om vi för en stund antar att denna hypotes är en någorlunda korrekt beskrivning av verkligheten, 
kan med fördel frågas vad som bör göras. Rimligtvis bör flera av de åtgärder som beskrivits i 
texten vidtas, men resultat bör väntas i form av en lägre andel astmatiker i framtiden, rimligtvis 
några årtionden fram i tiden. Denna tanke kan dock anses ha några problematiska aspekter. 
 
En av dessa aspekter är att vissa av åtgärderna som beskrivits är förhållandevis kostsamma, och 
folk kan vara ovilliga att göra större ekonomiska uppoffringar nu för att eventuellt se resultat flera 
årtionden fram i tiden. 
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En annan aspekt är att förändrade inomhusklimat kanske bara en bråkdel av orsaken till 
spridningen av astma. Att hus har blivit tätare samtidigt som astma ökat är visserligen rätt och 
riktigt, men mycket annat har hänt med miljön omkring oss under samma tidsrymd. Kanske har 
andra delar av vår teknologiska utveckling med spridningen av astma att göra? 
 
En tredje aspekt är det faktum att läkemedel utvecklas med en rasande fart. Många av dessa är 
mycket potenta och kan i stor utsträckning minska eller helt avhjälpa allergiska bekymmer. 
Kanske kan de stora ansträngningarna för att förhoppningsvis uppnå resultat inom några 
årtionden kännas hopplösa i jämförelse med att svälja ett piller. Dock kan övervägas om det låter 
rimligt att acceptera en utveckling som innefattar att försämra vår levnadsmiljö och ta medicin för 
att kunna hantera försämringen. 
 
Slutsatsen är att det är rimligt att vidta de förhållandevis enkla åtgärder som finnstillgängliga för 
att bärbättra inomhusmiljön och minska koncentrationen dammkvalster. Det är dock svårt att 
veta vad dessa åtgärder kommer ha för effekt i det långa loppet. 
 

4.1 Felkällor 

Som tagits upp genomgående i texten är de undersökningar och experiment som utförs inte 
exakta till sin natur. I viss mån kan även geografisk lokalisering av experimenten påverka 
applicerbarheten i ett annorlunda klimat. Bortsett från detta är de rapporter som använts mycket 
självkritiska och professionella. 
 

4.2 Förslag på framtida arbete 

I framtiden skulle forskning angående möjligheter att bekämpa dammkvalster kunna utföras. 
Exempelvis kan undersökas om någon för dammkvalstren vital överlevnadskomponent kan tas 
bort, eller någonting för dammkvalstren dödligt kan tillföras.  
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A Ritningar 
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B Beräkningar 

El 

Summering av effektbehoven av olika apparater ger effektbehovet för huset. 
 
Objekt Effekt [kW]
Frånluftsvärmepump/ventilation 1,5
Spis 9
Tvättmaskin 2
Torktumlare 1
Kyl/frys 0,17
Mikrovågsugn 1,25
∑ 14,92

Reducering till 70% 10,44

Effekt/(400∙√3) 15,1 A

Vald huvudsäkring 25 A  
 
Faserna är uppdelade enligt följande 
 

Grupp Säkring Fas
1 16 3-FAS
2 10 1-FAS
3 10 1-FAS
4 10 1-FAS
5 16 3-Fas
6 10 1-FAS
7 10 1-FAS
8 10 1-FAS
9 10 1-FAS

10 10 1-FAS
11 10 1-FAS

JFB 1 grupp 1-7
JFB 2 grupp 8-11  

Se ritning där varje grupp är utmärkt. 
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Uppvärmning och ventilation 

Värmegenomgång 

 
 
Konstruktionsdel U-värde Konstruktionsdel Ѱ-värde 

Fönster 0,62 Fönster  
Dörr 0,5 Dörr  

Ytterväggar 0,1 Vägg-mark 0,06 
Takbjälklag 0,08 Vägg-tak 0,03 
Golvbjälklag 0,11 Vägg-hörn 0,03 

 
  

∑UA [W/K] 
Stort sovrum 5,94 
Litet sovrum 4,48 

Hall 3,17 
Vardagsrum 10,9 

Badrum 3,38 
Kök 5,29 

 
 
Där ∑UA tar hänsyn till de olika byggelementens U-värden och areor, samt till de angivna 
köldbryggorna. 
 

Ventilationsflöde 

Med  

 
 
söks det TM för varje rum som => , då detta innebär att ingen vidare uppvärmning 
krävs. 
 
Med följande indata 

Värde
Dim. Tilluftstemperatur [C°] 40
Inomhustemperatur [C°] 20
Tillgodoräknad värme [C°] 4
Dim. Inomhustemperatur [C°] 16
Dim. Utomhustemperatur [C°] -17
Luftens värmekapacitet [J/kg*K] 1010  
 
Har vi för varje rum flödeskraven 
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Stort sovrum
Konstruktionsdel Area/längd ∑Förluster
Fönster 1,75 1,085
Dörr 0 0
Ytterväggar 17,5 1,75
Takbjälklag 13,7 1,096
Golvbjälklag 13,7 1,507
Vägg-mark 7,5 0,45
Vägg-tak 7,5 0,225
Vägg-hörn 2,5 0,075

6,188
= 0,000913333  läckluft [kg/s]
= 8,066742299 [l/s]
= 0,008066742 [m³/s]  

 
Litet sovrum
Konstruktionsdel Area/längd ∑Förluster
Fönster 1,25 0,775
Dörr 0 0
Ytterväggar 13,6 1,36
Takbjälklag 9 0,72
Golvbjälklag 9 0,99
Vägg-mark 6 0,36
Vägg-tak 6 0,18
Vägg-hörn 2,5 0,075

4,46
= 0,0006  läckluft [kg/s]
= 5,747318482 [l/s]
= 0,005747318 [m³/s]  

Hall
Konstruktionsdel Area/längd ∑Förluster
Fönster 0 0
Dörr 2,2 1,1
Ytterväggar 4,8 0,48
Takbjälklag 10,8 0,864
Golvbjälklag 10,8 1,188
Vägg-mark 1,7 0,102
Vägg-tak 1,7 0,051
Vägg-hörn 0 0

3,785
= 0,00072  läckluft [kg/s]
= 5,119038779 [l/s]
= 0,005119039 [m³/s]  
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Vardagsrum
Konstruktionsdel Area/längd ∑Förluster
Fönster 3 1,86
Dörr 0 0
Ytterväggar 27,9 2,79
Takbjälklag 31,9 2,552
Golvbjälklag 31,9 3,509
Vägg-mark 12,4 0,744
Vägg-tak 12,4 0,372
Vägg-hörn 2,5 0,075

11,902
= 0,002126667  läckluft [kg/s]
= 15,93948707 [l/s]
= 0,015939487 [m³/s]  

 

I vardagsrummet har vi 2 tilluftsdon => TM = 0,00795 [m3/s] 
 
Kök
Konstruktionsdel Area/längd ∑Förluster
Fönster 1,25 0,775
Dörr 0 0
Ytterväggar 15,9 1,59
Takbjälklag 11,7 0,936
Golvbjälklag 11,7 1,287
Vägg-mark 6,9 0,414
Vägg-tak 6,9 0,207
Vägg-hörn 2,5 0,075

5,284
= 0,00078  läckluft [kg/s]
= 6,888386964 [l/s]
= 0,006888387 [m³/s]  

 
Badrum - handukstork - samt 25 grader
Konstruktionsdel Area/längd ∑Förluster
Fönster 0,875 0,5425
Dörr 0 0
Ytterväggar 5,9 0,59
Takbjälklag 10,5 0,84
Golvbjälklag 10,5 1,155
Vägg-mark 2,7 0,162
Vägg-tak 2,7 0,081
Vägg-hörn 0 0

3,3705
= 0,0007  läckluft [kg/s]

138,0925 effekt [W]  
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Rum Uppvärmning via tilluft [l/s]
Stort sovrum 8,07
Litet Sovrum 5,75
Hall 5,12
Vardagsrum 15,94
Badrum 0,00
Kök 6,89
Totalt: 41,76  
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