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Ventilation

Behovsstyrd

Bygg ett schema 

baserat på vad som 

troligen kommer 

att hända…

…eller reagera till 

vad som faktiskt 

händer



Frånluft

Behovsstyrd
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Bedroom occupants CO2 at AHU CO2 at 0.6m

Resultat

Idealisk situation (experiment)

• Kontrollerad läget, dörren stängd, närvarohet förstådd.

• Tva stabila koldioxid nivåer: en i taket (blå), en så hög som sängen 

(gul)

• Inte på bilden, under ‘svensk norm’ (dvs BBR luftflöde) i stället för 

behovsstyrd, ökade koldioxid långsammare men högre.



Resultat

Verklig situation (familjen)

• Samma rummet, samma mätarna

• Ingen konstant koldioxid nivå under natten

• Hur brukade familjen rummet under kvällen? Var dörren öppnad?
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Resultat

Sensorer ibland beslutar fel

• Ett system som mäter hur snabbt en indikator förändrar kan luras

• När huset luftas, blir luften myckett ren. Men när dörren stängs, tycker systemet att 

luften plotsligt blir sämre

• Fläkten kör krafigt, för att rena luft som faktiskt redan är färsk

• Hur bör branschen hjälpa kunder att lita på smarta system?

VOC change Relative humidity

Ventilation rate Temperature



Coronatider

Behovsstyrd ventilation och 

nya husbruk

Fordelar

• Ett system som reagerer till inomhus aktivitet kommer automatiskt att 

säkerställa inomhusmiljökvalitet

• Inget krav för att förändra inställningar

• Att dela upp ett hem med luftzoner kanske hjälpa någon som håller 

avstånd eller står i karantän när andra i huset är sjuka/friska, t.ex en 

aldre släkting

Nackdel

• Behovsstyrd ventilation sparar pengar delvis genom minskade 

luftflöde medan huset är tomt. Finns ett problem därför, om huset 

sällan blir tomt



Demand-controlled ventilation,  

findings from Dalarnas Villa
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