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FÖRORD 

Det här examensarbetet har utförts under våren 2008 på Högskolan i Halmstad. 

Underökningar och mätningar har utförts på uppdrag utav Hjobo Förvaltnings HB, och 

omfattar luftflöde och tryckfalls mätningar utav av Hjobo Förvaltnings HB patenterad 

metod, avseende ventilationssystem för toalettutrymmen.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gudrun Rundberg för all hjälp och de 

mätinstrument Gudrun bistått med. Ett stort tack även till professor Lars Jensen vid Lunds 

Universitet för god teknisk rådgivning, hjälp med uträkningar och lån av utrustning. Tack till 

Högskolan i Halmstad för lån av deras lokaler samt verktyg för att bygga upp en modul 

föreställande ett toalettutrymme.  

Vi vill även rikta ett tack till Ulf Johansson på Svenska kakel, Oscar Hansson VVS och 

Optimera Halmstad för tillhandahållning och hjälp med material till våran monter.  

 

Halmstad, maj 2008  

Pierre Axelsson och Mattias Ekström 

 

 



SAMMANFATTNING 

Förekomsten av illaluktande dofter på toaletten är ingen nyhet, detta är ett välkänt men 

tabubelagt ämne som ogärna diskuteras, trots att det för många är ett stort bekymmer.  

Hjobo Förvaltnings HB har utvecklat en metod ”Hjobo metoden”. Detta är en 

ventilationslösning på såväl befintliga toaletter som i nyproduktion. Enligt Hjobo 

Förvaltnings HB´s utförda mätningar krävs ett minsta luftflöde q 1,5 l/s. Utifrån detta krav 

har Hjobo Förvaltnings HB bett oss att undersöka hur övrig ventilation påverkas utav 

installation av ”Hjobo metoden” 

Våra mätningar visar att det utsatta kravet 1.5 l/s uppfylls vid alla mätningar. Totalflödet för 

rummet ökar när en toalettstol förses med ”Hjobo metoden” 

 

ABSTRACT 

The prevalence of terrible odour from public bathrooms is a well known fact. This issue 

is often classified as a taboo subject and people frequently tend to avoid discussions about 

these problems, even though this is a huge dilemma for many.  

The Swedish company Hjobo Förvaltnings HB has developed a method called ”Hjobo 

metoden”. It is a freshening solution for both existing toilets and to new constructed toilets. 

According to Hjobo Förvaltnings HB´s performed measurements requires a torrent of air of 

at least q 1.5 l/s. On the basis of these requirements Hjobo Förvaltnings HB have asked us 

to examine and evaluate how the remaining ventilation is affected by the installation of 

“Hjobo metoden”.  

The measurements made demonstrate that the agreed requirements at q 1.5 l/s are 

achieved at all surveys. ”Hjobo metoden” does not affect the remained ventilation 

negatively, as a matter of fact the torrent of air q increases as a consequence to the decreased 

static pressure.  
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1. INLEDNING 

BAKGRUND 

Att det är ett problem för många att gå på toaletten och utföra sina behov är väl känt. 

Att möta någon som vill in på toaletten efter att man själv har varit där kan för många vara 

en jobbig situation. Undersökningar har visat att det är främst kvinnor som inte vill utföra 

vissa behov på andra toaletter än de som de har i sitt hem.  ”Många kvinnor, det handlar mest om 

kvinnor, har inte en tanke på att öppna dörren på sin arbetsplats, den till toan alltså, och göra det andra. 

För vem vet , det kan ju höras, och kanske hänger det kvar ett doftmoln som möter nästa person. Bättre att 

lida i tysthet och hålla sig tills man kommer hem till hemmets lugna vrå. Där går det förhoppningsvis bra” 

(Göteborgs-Posten, torsdag 8 nov. 2007,  se bilaga 1). Att arbetsmiljön för människor som 

jobbar inom vård och omsorg är tuff känner många till. Även där görs toalettbesök med 

illaluktande odörer. Samma sak gäller inom barnomsorgen, så som på dagis, där det kan vara 

otaliga toalettbesök för dagispersonalen. Ett ämne som detta är lika tabubelagt som det är 

välkänt. Många försök att få bort illaluktande odör från toalettutrymmen har under årens 

lopp gjorts. Dock har ingen av dessa metoder blivit nämnvärt accepterade som 

funktionsdugliga. Bengt Ekström, delägare i Hjobo Förvaltnings HB, ansåg för ca 14 år 

sedan att detta problem krävde en lösning. Han uppfann då en metod som ventilerar bort 

den illa luktande odören. I stället för som tidigare ventilera bort odör genom ventilations don 

i taket, då luften får färdas från sitsen upp i rummet så ventilerar ”Hjobo metoden” bort 

odören redan vid toalettsitsen. På så sätt hinner inte odören spridas i rummet för än det 

ventileras bort. Denna uppfinning sökte Bengt Ekström patent på år 1994, och blev tilldelad 

det 1998. Med denna metod hoppas Hjobo Förvaltnings HB inte bara på att få bort den 

illaluktande odör, utan även genom att minska den ventilerade frånluften på toaletter spara 

på både energi och miljö. 

SYFTE, MÅLSÄTTNING 

Syftet med detta examensarbetet är att åt Hjobo Förvaltnings HB utveckla och 

undersöka ventilationsdelen i produkten. Vad händer med övriga ventilation vid inkoppling 

av toalettstolen till byggnadens ventilationssystem? Kan man med hjälp av ”Hjobo metoden”  
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uppfylla samma luftflöden som innan? Hur stort är tryckfallet i ett system innan/efter 

”Hjobo metoden” installerats? Uppfyller de nya installationssystemen kraven på luftflöden, 

då det enligt Hjobo Förvaltnings HB krävs ett luftflöde q > 1,5 l/s för att ventilera bort 

illaluktande dofter. För installation på befintliga toaletter har Hjobo Förvaltnings HB 

tillfrågat oss att undersöka möjligheten att utveckla någon av de befintliga frånluftsdon som 

är ställbart efter önskat luftintag. Undersökningen kommer att utföras genom mätningar och 

beräkningar på befintliga toaletter, samt toaletter där ”Hjobo metoden” har installerats.  

OMFATTNING - GENOMFÖRANDE 

Denna undersökning kommer att bestå av att genom ventilationsberäkningar och 

mätningar av ventilations flöde se om och i så fall hur den övriga ventilationen i byggnaden 

påverkas av installation av denna modell, om det kräver övriga förändringar i 

doninställningar. ”Hjobo metoden” kan installeras på både befintliga toaletter, då 

installationen kommer vara synlig, samt i nyproduktion och renovering. Vid installation i 

nyproduktion kopplas ett ventilationsgrenrör på ventilationssystemet som leder ner 

ledningen till önskad position. Vid Högskolan i Halmstad kommer vi konstruera en 

toalettmodul liknande ett verkligt toalettutrymme, och på så sätt optimera systemet för 

installation i nyproduktion. Vi avser att göra beräkningar och mätningar på såväl luftflöde, 

dimensionsanalyser och tryckfall.  

BEGRÄNSNINGAR 

Gällande befintlig installation kommer mätningar göras på plaströr (pp-rör) med ø 

32mm. Luftflöde (q, l/s) och tryckfalls (∆P, Pa) mätningar kommer utföras. Vid 

nyproduktion/renovering används  ø 32mm samt ø 40mm pp-rör där luftflöde (q, l/s) och 

tryckfall (∆P, Pa) mätningar utföres. Tre olika luftflödes inställningar kommer att användas. 

12 l/s, 16,5 l/s och 22,5 l/s. Dessa är förekommande flöden i toalettutrymmen. 

Installationen både såväl befintlig som i nyproduktion kräver ett mekaniskt drivet 

ventilationssystem, detta innebär att självdrags system inte kommer att undersökas. Den 

litteraturstudie som gjorts visar i Sverige inga tecken på tidigare mätningar eller studier inom 

ämnet. Därav en begränsad litteraturstudie.  
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2.  PRODUKTBESKRIVNING 

Trots att många anordningar till förbättring av luften i toalettutrymmen har blivit 

föreslagna, får hygienutrymmen i regel nöja sig med en till husets ventilationssystem anslutet 

frånlufts don i taket. Det innebär att lukten från toalettstolen måste spridas i rumsluften och 

efter en tid nå donet. Hjobo Förvaltnings HB´s uppfinning innebär en överraskande enkel 

lösning av problemet. Det innebär att ventilation kopplas direkt i toalettstolen så att inte lukt 

först sprids i rummet till ventilationen i taket. Ventilationen leds i nyproduktion från 

befintligt ventilationssystem med grenrör ned i innerväggen. Denna ansluts sedan till ett på 

toalettstolen förborrat hål på toalettstolens baksida och luftkanal (se bilaga 7). 

.  

                    

� Figur 1 : ”Hjobo metoden” i  nyproduktion (AutoCad Axelsson, Ekström 2008). 
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Vid installation av befintlig toalettstol är proceduren den samma förutom att 

ventilationsröret löper längs väggen upp till det befintliga ventilationsdonet, där ett 

modifierat frånluftsdon placeras så att luftflödet ifrån rummet kan justeras till önskat 

flöde såväl ifrån rummet som ifrån toalettstolen (se bilaga 7). 

       

� Figur 2 : ”Hjobo metoden” på befintlig toalett (AutoCad Axelsson, Ekström 2008). 

 

2.1 FRÅNLUFTSDON 

Hjobo Förvaltnings HB gav oss i uppdrag att undersöka möjligheten att modifiera och 

använda ett don som skulle fylla ändamålet gällande installation på en befintlig toalett. Syftet 

med ett sådant don är att det både ska kunna ventilera bort luft från det övriga 

toalettutrymmet samt att möjligheten till att koppla på ett 32 mm i diameter rör som leds ner 

och kopplas in i toalettsitsen. Med hjälp av ett frånluftsdon (KGEB-12 kontrollventil, se 

bilaga 2) framtogs ett modifierat don som motsvarar de nödvändiga krav som Hjobo 

Förvaltning HB ställt. Genom att lossa en skruv inne i donet kan inställningsläget b ändras 

och på så sätt ge ett annat luftflöde och tryckfall över donet. Vad som gjordes med 

frånluftsdonet var att borra ett hål i centrum av donet och fästa en distansövergång som 

sedan sattes en gummitätningsmuff för att kunna fästa ett två meter ø 32 mm rör (se bilaga 

3). Figur 3, diagrammet nedan används för att förinställa frånluftsdon. 
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� Figur 3 : Luftflöde, tryckfall, ljudnivå                   � Figur 4 : Inställningsläge        

(http://www.ventilation.nu/xcart/dokumentation/KGEB.pdf) 

2.2 PP-RÖR 

Vid installationer av ”Hjobo metoden” används pp-rör (polypropylen rör). Vid mätningar 

används samma tabeller vad det gäller råhet och tryckfall som för varmförzinkat spirorör.    

 

3.  MÄTNING BEFINTLIG TOALETT  

 � Figur 5 : Installation på befintlig toalett. (AutoCad Axelsson, Ekström 2008) 
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Vid mätningar av ”Hjobo metoden” i ett befintligt ventilationssystem användes det 

nymodifierade don med påkopplat ø 32mm pp-rör. Ett ø 10 mm hål borrades 500 mm ifrån 

ventilationsböjen. Detta för att där igenom kunna mäta det statiska trycket. Mätningarna 

utfördes med Testo 435-4 mätinstrument med tillhörande varmtrådgivare för flödesmätning 

isatt i en testovent stos (se bilaga 4). Det statiska trycket mättes med hjälp av en U-

rörsbarometer med tillhörande vätska (se bilaga 5). På frånluftsdonet finns en skjutbar kon 

med olika inställningslägen. Varvid genom ökning eller minskning av luftinsläppsarea justera 

luftflödet genom donet. Tre sådana inställningslägen användes under provmätningarna; 0, - 

10 och - 20. Det befintliga ventilationssystemet är uppbyggt som en modul bestående av en 

radialfläkt med en effektvariator. Vidare är ett strypningsrör (ø 100 mm) kopplat till 

radialfläkten som justerar flödet i ventilationskanalerna (ø 125mm) som är seriekopplat med 

strypningsröret (se bilaga 6). 

3.1 MÄTNING VID q  12 l/s  

Mätning q  12 l / s

8,9

3,1

11,7
12,2

12,4

10,5

11,2

2,2
1,7

12,9 12,7
12

0

2

4

6

8

10

12

14

Inställningsläge 

q (l/s)

q (don)

q (don mod)

q (toalett)

q (totalt)

q (don) 12,4 12,2 11,7

q (don mod) 11,2 10,5 8,9

q (toalett) 1,7 2,2 3,1

q (totalt) 12,9 12,7 12

0 -10 -20

� Tabell 1.1: Luftflödesmätningar q: 12 l/s 
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Ur tabell 1.1 utläses att vid luftflöde q 12 l/s och inställningsläge b = 0 uppnås ett flöde 

ut till toalettstolen på 1,7 l/s vilket är över gränsen på 1,5 l/s som Hjobo Förvaltnings HB 

bedömt. Inställningsläge b = - 10,  ger q 2,2 l/s, inställningsläge b = - 20, ger q 3,1 l/s. Vid 

ändringar av inställningsläget b från 0 till – 10 och – 20 minskar luftinsläpps arean vid donet, 

på så sätt minskar även luftflödet q däröver. På samma sätt ändras luftflödena vid toaletten, 

men däröver ökar luftflödet om inställningsläget b ändras från 0 till – 10 och – 20. Minskas 

läget b blir det ett högre tryckfall över donet. Luften tar alltid lättaste vägen, med andra ord 

där tryckfallet är som lägst. På så sätt ökar luftflödet q genom röret. Mätningarna visar att 

luftflödet q totalt ökar efter installationen av det nymodifierade donet.  

Tryckfall ∆P, (Pa) 12 l/s 

56

12

32

22

7
6

0

10

20

30

40

50

60

Inställningsläge

∆P, (Pa)

∆P, rör (innan)

∆P, rör (32mm)

∆P, rör (innan) 7 22 56

∆P, rör (32mm) 6 12 32

0 -10 -20

�  Tabell 1.2  : Tryckfallsdiagram 

 

Tabell 1.2 visar det statiska tryckfallet ∆P (Pa) som finns i röret 500 mm ifrån 90 ˚ böjen 

vid luftflödet q 12 l/s. Det statiska trycket ökar i samband med att inställningsläget b 

minskar från 0 till – 10 och – 20. ∆P rör (innan) innebär att det ska efterlikna tryckfallet i ett 

rör på i ett normalt installerat ventilations system. Medan ∆P rör (32mm) innebär att ifrån 
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det nymodifierade donet är påkopplat 2 meter ø 32mm rör. Tabellen visar att det blir ett 

lägre tryckfall när det nymodifierade donet med anslutande rör används.   

3.2 MÄTNING VID q  16,5 l/s  

Mätning q  16,5 l / s

14,815,7

16,2

12,1
14,1

14,9

3,9

2,72,1

16
16,817

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Inställningsläge

q (l/s)

q (don)

q (don mod)

q (toalett)

q (totalt)

q (don) 16,2 15,7 14,8

q (don mod) 14,9 14,1 12,1

q (toalett) 2,1 2,7 3,9

q (totalt) 17 16,8 16

0 -10 -20

 �  Tabell 2.1: Luftflödesmätningar q:  16, 5 l/s 

 

Ur tabell 2.1 utläses att vid luftflöde q 16,5 l/s och inställningsläge b = 0 uppnås ett flöde 

ut till toalettstolen q 2,1 l/s. Inställningsläge b = - 10, q 2,7 l/s, inställningsläge b = - 20, q 

3,9 l/s. Vid ändringar av inställningsläget b från 0 till – 10 och – 20 minskar luftinsläpps 

arean vid donet, på så sätt minskar även luftflödet q däröver. På samma sätt ändras 

luftflödena vid toaletten, men däröver ökar luftflödet om inställningsläget b ändras från 0 till 

– 10 och – 20. Minskas läget b blir det ett högre tryckfall över donet. Luften tar alltid lättaste 

vägen, med andra ord där tryckfallet är som lägst. På så sätt ökar luftflödet q genom röret. 

Mätningarna visar att luftflödet q totalt ökar efter installationen av det nymodifierade donet. 
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Tryckfall ∆P, (Pa) 12 l/s

27

65

102

41

14
12

0

20

40

60

80

100

120

Inställningsläge

∆P, (Pa)

∆P, rör (innan)

∆P, rör (32mm)

∆P, rör (innan) 14 41 102

∆P, rör (32mm) 12 27 65

0 -10 -20

�  Tabell 2.2 : Tryckfallsdiagram 

 

Tabell 2.2 visar det statiska tryckfallet ∆P, (Pa) som finns i röret 500 mm ifrån 90 ˚ böjen 

vid luftflödet q 16,5 l/s Det statiska trycket ökar i samband med att inställningsläget b 

minskar från 0 till – 10 och – 20. ∆P rör (innan) innebär att det ska efterlikna tryckfallet i ett 

rör på i ett normalt installerat ventilations system. Medan ∆P rör (32mm) innebär att ifrån 

det nymodifierade donet är påkopplat 2 meter ø 32mm rör. Tabellen visar att det blir ett 

lägre tryckfall när det nymodifierade donet med anslutande rör används.   
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3.3 MÄTNING VID q  22,5 l/s  

Mätning q  22,5 l / s

20,5

18,9

21,422,3

15,3

19
19,9

5,23,7
2,8

22,7 22,7

0

5

10

15

20

25

Inställningsläge

q (l/s)

q (don)

q (don mod)

q (toalett)

q (totalt )

q (don) 22,3 21,4 18,9

q (don mod) 19,9 19 15,3

q (toalett) 2,8 3,7 5,2

q (totalt ) 22,7 22,7 20,5

0 -10 -20

  �  Tabell 3.1: Luftflödesmätningar q:  22, 5 l/s    

 

Ur tabell 3.1 utläses att vid luftflöde q  22,5 l/s och inställningsläge b = 0 uppnås ett 

flöde ut till toalettstolen q  2,8 l/s. b = - 10, q 3,7 l/s. b = - 20, q 5,2 l/s. Vid ändringar av 

inställningsläget b från 0 till – 10 och – 20 minskar luftinsläpps arean vid donet, på så sätt 

minskar även luftflödet q däröver. På samma sätt ändras luftflödena vid toaletten, men 

däröver ökar luftflödet om inställningsläget b ändras från 0 till – 10 och – 20. Minskas läget b 

blir det ett högre tryckfall över donet. Luften tar alltid lättaste vägen, med andra ord där 

tryckfallet är som lägst. Mätningarna visar att luftflödet q totalt ökar efter installationen av 

det nymodifierade donet. 
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Tryckfall ∆P, (Pa) 22,5 l/s  

152

36

67

24

101

51

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Inställningsläge

∆P, (Pa) 

∆P, rör (innan)

∆P, rör (32mm)

∆P, rör (innan) 36 67 152

∆P, rör (32mm) 24 51 101

0 -10 -20

�  Tabell 3.2 : Tryckfallsdiagram 

 

Tabell 3.2 visar det statiska tryckfallet ∆P, (Pa) som finns i röret 500 mm ifrån 90˚ böjen. 

Det statiska trycket ökar i samband med att inställningsläget b minskar från 0 till – 10 och – 

20. ∆P rör (innan) innebär att det ska efterlikna tryckfallet i ett rör på i ett normalt installerat 

ventilations system. Medan ∆P rör (32mm) innebär att ifrån det nymodifierade donet är 

påkopplat 2 meter ø 32mm rör. Tabellen visar att det blir ett lägre tryckfall när det 

nymodifierade donet med anslutande rör används.   

 

3.4 DISKUSSION 

De gjorda mätningarna visar att det av Hjobo Förvaltnings HB utsatta gränsvärde q > 

1,5 l/s uppfylls vid luftflödena, q = 12, 16,5 och 22,5 l/s och ø 32mm. Luftflödet q ändras 

tydligt beroende på inställningsläget b. Vid ökning av luftflödet q, blir ändringarna av 

inställningsläget b mera markant. Intressant är att luftflödet q (totalt) blir högre vid 

installation av det modifierade donet, då ventilationen finns både vid donet i taket och den 
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ventilation som blir vid toalettstolen. Jämfört med q (don). Skillnaden q (totalt) och q(don)  

varierar med inställningsläget b, såväl som lufthastigheten q. Beträffande tryckfallet ∆P blir 

det också mindre tryckfall efter installationen av det modifierade donet. Samma likhet syns 

att tryckfallet ökar vid högre luftflöde q och då inställningsläget b ändras från 0 till – 10 och 

– 20.  

 

4.  MÄTNING NYPRODUKTION 

 

� Figur 6 : Installation vid nyproduktion. (AutoCad Axelsson, Ekström 2008) 

En modul byggdes föreställande hur ventilationen ser ut i befintliga byggnader. Som fläkt 

användes en radialfläkt med en effektvariator kopplad till fläktens strömsladd så att effekten 

kan varieras. Till insuget på fläkten kopplades ett strypningsrör (se bilaga 6) där flödet av 

ventilationsluften kan justeras. På det kopplas ventilations rören med tillhörande grenrör, 

böjar och frånlufts don. Ett 10 mm hål borrades 500 mm ifrån ventilations böjen. Detta för 

att där igenom kunna mäta det statiska trycket. Mätningarna utfördes med Testo 435-4 

mätinstrument med tillhörande varmtrådgivare för flödesmätning isatt i en testovent stos (se 

bilaga 4). Det statiska trycket mättes med hjälp av en U-rörsbarometer med tillhörande 

vätska. (se bilaga 5) Fortsättningen rakt fram på grenröret går till det befintliga frånlufts 
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donet som sitter på toalettrummets tak. Från grenröret rakt ner kopplades ett pp-rör på, som 

leder ner till den blivande toalettstolen. Mätningar med två olika dimensioner på pp-rör 

gjordes, ø32mm och ø40mm.  

3.1 MÄTNING VID q  12 l/s 

Mätning q  12 l / s 

12,4

3,3

4,7

11,1

11,8

12,2

9,2

10,5
11

3,1

2,21,7

12,7
12,7

9,5

10,1

7,9

2,6

12,8 12,8 12,6

0

2

4

6

8

10

12

14

Inställningsläge

q (l/s)

q (don innan)

q (don) 32mm

q (toalett) 32mm

q (totalt ) 32mm

q (don) 40mm

q (toalett) 40mm

q (totalt ) 40mm

q (don innan) 12,2 11,8 11,1

q (don) 32mm 11 10,5 9,2

q (toalett) 32mm 1,7 2,2 3,1

q (totalt ) 32mm 12,7 12,7 12,4

q (don) 40mm 10,1 9,5 7,9

q (toalett) 40mm 2,6 3,3 4,7

q (totalt ) 40mm 12,8 12,8 12,6

0 -10 -20

�  Tabell 4.1 : Luftflödesmätningar q:  12 l/s 

Ur tabell 4.1 kan utläsas att luftflöde q (don innan) 12,2 l/s sjunker till q (don) 11,0 l/s 

vid installation av ”Hjobo metoden”. Men vid sammanslagning av q (don) och q (toalett) 
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ser man att det totala q ökar. Ett högre q (don) och en lägre q (toalett) fås vid ø 32mm 

jämförelsevis med ø 40mm där q (don) är lägre men q (toalett) är högre. 

Tryckfall ∆P, (Pa)  12 l/s 

9

22

61

41

7

16

29

6

12

0

10

20

30

40

50

60

70

Inställningsläge

∆P, (Pa) 

∆P, (Innan)

∆P, (32mm)

∆P, (40mm)

∆P, (Innan) 9 22 61

∆P, (32mm) 7 16 41

∆P, (40mm) 6 12 29

0 -10 -20

�  Tabell 4.2 : Tryckfallsdiagram 

 

Tabell 4.2 visar det rådande statiska tryckfallet ∆P, (Pa) som finns i ventilations röret 500 

mm innan grenröret. Det statiska tryckfallet ökar i samband med att inställningsläget b 

minskar från 0 till -10 och -20.  Vid installation av ”Hjobo metoden” sänks det rådande 

statiska trycket innan grenröret, från till exempel vid inställningsläge b -10, 22 Pa till 16 Pa 

med ø 32mm och 12 Pa vid ø 40mm. 
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3.2 MÄTNING VID q  16,5 l/s 

Mätning q  16,5 l / s 

16,6

4,4

6,3

15

16

16,4

12,4

14,3
14,9

4,3

2,92,2

17,2
17,2

12,9

14

10,4

3,4

17,4
17,3

16,7

0
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4

6
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10

12

14

16

18

20

Inställningsläge

q (l/s)

q (don innan)

q (don) 32mm

q (toalett) 32mm

q (totalt ) 32mm

q (don) 40mm

q (toalett) 40mm

q (totalt ) 40mm

q (don innan) 16,4 16 15

q (don) 32mm 14,9 14,3 12,4

q (toalett) 32mm 2,2 2,9 4,3

q (totalt ) 32mm 17,2 17,2 16,6

q (don) 40mm 14 12,9 10,4

q (toalett) 40mm 3,4 4,4 6,3

q (totalt ) 40mm 17,4 17,3 16,7

0 -10 -20

�  Tabell 5.1: Luftflödesmätningar q:  16, 5 l/s 

 
Ur tabell 5.1 kan utläsas att luftflöde q (don innan) 16,4 l/s sjunker till q (don) 14,9 l/s 

vid installation av ”Hjobo metoden”. Men vid sammanslagning av q (don) och q (toalett) ser 

man att det totala q ökar. Ett högre q (don) och en lägre q (toalett) fås vid ø 32mm 

jämförelsevis med ø 40mm där q (don) är lägre men q (toalett) är högre. 
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Tryckfall ∆P, (Pa) 16,5 l/s 

66

51

17

41

101

16

32
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25
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Inställningsläge

∆P, (Pa) 

∆P (Innan)

∆P (32mm)

∆P (40mm)

∆P (Innan) 17 41 101

∆P (32mm) 16 32 66

∆P (40mm) 12 25 51

0 -10 -20

�  Tabell 5.2 : Tryckfallsdiagram 

 
Tabell 5.2 visar det rådande statiska tryckfallet ∆P (Pa) som finns i ventilations röret 500 

mm innan grenröret. Det statiska tryckfallet ökar i samband med att inställningsläget b 

minskar från 0 till -10 och -20. Vid installation av ”Hjobo metoden” sänks det rådande 

statiska trycket innan grenröret, från till exempel vid inställningsläge b -10, 41 Pa till 32 Pa 

med ø 32mm och 25 Pa vid ø 40mm. 
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4.3 MÄTNING VID q  22,5 l/s 

Mätning q  22,5 l / s 

20,9

5,7

8

18,4

20,9

21,7

15,5

18,4
19,4

5,5

3,8
2,8

22,3
22,3

16,9

18,2

13,6

4,5

22,7 22,6
21,6

0

5

10

15

20

25

Inställningsläge

q (l/s)

q (don innan)

q (don) 32mm

q (toalett) 32mm

q (totalt ) 32mm

q (don) 40mm

q (toalett) 40mm

q (totalt ) 40mm

q (don innan) 21,7 20,9 18,4

q (don) 32mm 19,4 18,4 15,5

q (toalett) 32mm 2,8 3,8 5,5

q (totalt ) 32mm 22,3 22,3 20,9

q (don) 40mm 18,2 16,9 13,6

q (toalett) 40mm 4,5 5,7 8

q (totalt ) 40mm 22,7 22,6 21,6

0 -10 -20

�  Tabell 6.1 : Luftflödesmätningar q:  22,5 l/s 

 
Ur tabell 6.1 kan utläsas att luftflöde q (don innan) 21,7 l/s sjunker till q (don) 19,4 l/s 

vid installation av ”Hjobo metoden”. Men vid sammanslagning av q (don) och q (toalett) ser 

man att det totala q ökar. Ett högre q (don) och en lägre q (toalett) fås vid ø 32mm 

jämförelsevis med ø 40mm där q (don) är lägre men q (toalett) är högre. 
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Tryckfall ∆P, (Pa) 22,5 l/s 

116

92
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Inställningsläge 

∆P, (Pa) 

∆P, (Innan)

∆P, (32mm)

∆P, (40mm)

∆P, (Innan) 33 72 161

∆P, (32mm) 30 57 116

∆P, (40mm) 27 49 92

0 -10 -20

�  Tabell 6.2 : Tryckfallsdiagram 

 
Tabell 6.2 visar det rådande statiska tryckfallet ∆P (Pa) som finns i ventilations röret 500 

mm innan grenröret. Det statiska tryckfallet ökar i samband med att inställningsläget b 

minskar från 0 till -10 och -20. Vid installation av ”Hjobo metoden” sänks det rådande 

statiska trycket innan grenröret, från till exempel vid inställningsläge b -10, 72 Pa till 57 Pa 

med ø 32mm och 49 Pa vid ø 40mm. 

 

4.4 DISKUSSION 

Vid mätningar av luftflödet q av nyproduktions modulen visar att det satta gränsvärdet   

q > 1.5 l/s uppfylls. Både ø 32mm och ø 40mm ligger över gränsvärdet vid q = 12, 16,5 och 

22,5 l/s. Ändras inställningsläget negativt sjunker luftflödet genom donet men ökar genom 

toalettstolen. Ju mer inställningsläget b justeras in desto mer markant ökar luftflödet genom 

toalettstolen. Vid högt luftflöde q 22.5 l/s i ventilationskanalen och inställningsläget b = -20 

kom det ett tjutande ljud genom donet. Det visar även att det totala luftflödet ökar vid 
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installation av ”Hjobo metoden”. Det statiska trycket innan grenröret sjunker mer när 

inställningsläget b justeras in från 0 till -20. Vid luftflödet q 22,5 l/s och inställningsläget b -

20 blev det ett tjutande missljud över frånluftsdonet. 

  

5.  SLUTSATS 

Vid mätningarna framkom att det inte negativt påverkar det rådande ventilationssystemet 

vid installationen av ”Hjobo metoden”. Som framkommit utav diagrammen ökar luftflödet q 

vid installationerna medan tryckfallet ∆P sjunker. Vid installation av den befintliga toaletten 

används bara ø 32 mm rör så därför gjordes ingen mätning av ø 40 mm röret. Det som 

framkom av mätningarna var att ”Hjobo metoden” inte utgjorde något hinder för det 

befintliga ventilationssystemet. Tryckfallet över det nymodifierade donet bör vara samma 

som tidigare, vilket kan justeras med hjälp av inställningsläget på frånluftsdonet. Luftflödet q 

genom frånluftsdonet sjunker en aning men det totala luftflödet i rummet, luftflödet vid 

frånluftsdon plus luftflödet vid toalettstolen, blir totalt högre. Mätningarna av nyproduktion 

visar att luftflödet q är lägre genom frånluftsdonet när rör av ø 40 mm används jämfört med 

ø 32 mm. Vid ett lägre luftflöde q över frånluftsdonet ökar flödet genom toalettstolen. Det 

visar på ett högre luftflöde genom toalettstolen vid användning av ø 40 mm i jämförelse med 

ø 32 mm. Tryckfallsmätningarna visar att det uppmätta tryckfallet ∆P innan installationen av 

”Hjobo metoden” har ett högre värde i jämförelse med efter installationen. 

Tryckfallsberäkningar vid nyproduktion utav ”Hjobo metoden” kan beräknas fram på 

samma sätt som övriga ventilationsberäkningar.  

Det nymodifierade frånluftsdonet som används vid mätningarna har uppfyllt de önskade 

funktioner ställda av Hjobo Förvaltnings HB. Modifieringen av frånluftdonet förändrade 

genom ingreppet på frånluftsdonet inte dess tidigare funktion. Vid användning av det 

modifierade frånluftsdonet kan via ändringarna av inställningsläget b, justeringar av luftflödet 

q och tryckfallet ∆P göras så att önskade värden uppnås.  
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Sammanfattningsvis visar rapporten att ”Hjobo metoden” kan installeras på såväl 

befintliga toaletter som i nyproduktion utan att övriga ventilationsinställningar behöver 

ändras. Då förändringen i luftflöde bara blir försumbart högre.  
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BILAGA 1 

 



Axelsson, Ekström   

 

27 

 
 

 



Axelsson, Ekström   

 

28 

BILAGA 2 
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BILAGA 3 

 

  (Eget arkiv, Axelsson, Ekström) 

  Nymodifierat don med tillhörande rördelar. På bilden används ø 32mm rör delar. 

 Ändmuff ø32mm 

  90º böj 

 plaströr (p-p rör).  

Samtliga rördelar (http://www.faluplast.se/artiklar/index.php)       
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BILAGA 4 

Luftflödesmätare 

 

Testo 435-4 

 
Proffsinstrument för ventilation och inomhusklimat med integrerad tryckmätning och minne 

� Mäter temperatur, fukt, luftflöde, tryck, CO2, lux 
� Inbyggd differenstryckmätning 
� K-faktor 
� Enkel användning med användarprofiler 
� Stort givarprogram  
� Upp till 3 radiogivare samtidigt 
� Instrumentminne för 10 000 mätvärden 
� PC-program på svenska 
� IR-printer för utskrifter  

 
Testo 435-4 är ett proffsinstrument för ventilation, injustering och inomhusklimat med 
inbyggt minne. Mycket robust instrumenthus (IP54) med kraftiga magneter på baksidan. 
Enkel att använda via intuitiva menyer och valbara användarprofiler. Den inbyggda 
differenstryckmätningen lämpar sig utmärkt för mätning med prandtlrör. Upp till fem k-
faktorer kan anges i instrumentet för mätning av luftflödet över don, galler och fasta 
mätdon. Till instrumentet finns ett stort urval av givare som gör det möjligt att mäta i alla 
tänkbara applikationer. Bl.a en nyutvecklad IAQ-givare som mäter temperatur, fukt och CO2 
samtidigt. Ytterligare kan en givare för ljusstyrka (lux) och en särkild komfortnivågivare (små 
luftrörelser, drag) anslutas. Upp till tre radiogivare för temperatur och fukt kan kommunicera 
trådlöst med testo 435-4 samtidigt. Med hjälp av den medföljande programvaran kan 
mätdatan presenteras i tabell eller diagramform. Snygga formulär med bl.a företagets logotyp 
kan skapas.  
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Varmtrådsgivare Ø 7,5 mm 

 
 
Varmtrådsgivare för flöde- och temperaturmätning, Ø 7,5 mm, med teleskophandtag  

Tekniska data: 
Mätområde: 0 ... 20 m/s Noggrannhet: ±(0,03 m/s + 5% av mv.) 

 
 

Mätstos 190x190 mm 

 
 
Stos för flödesmätning över frånluft don. 

(http://www.nordtec.se/lufthastighetsmaetare_testo+435-4.html) 
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BILAGA 5 

 
(Eget arkiv, Axelsson, Ekström) 

 
 
”U-rörsbarometer, hävarebarometer, instrument för mätning av lufttryck (tryckskillnad) 

bestående av en kvicksilverbarometer. Beträffande principen för instrumentet samt bild, se barometer. U-

rörsbarometern är den noggrannaste av alla kvicksilverbarometrar. Barometerns lufttomma rum och 

kvicksilvrets renhet måste dock kontrolleras regelbundet för att den höga noggrannheten skall kunna 

bibehållas.”  (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=336791) 
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BILAGA 6 

 
 

 Radialfläkt 

 Strypningrör ø 100 mm 

 Seriekopplat, radialfläkt och strypningsrör 
 

(Eget arkiv, Axelsson, Ekström) 
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BILAGA 7 
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BILAGA 8 

 
Bifogar matlab-program se nedan 
 
Teori tryckfall är proportionellt mot flödet i kvadrat 
 
20 rör har 22.4 Pa vid 1.5 l/s 
25 rör har 7.3 Pa vid 1.5 l/s 
32 rör har 2.2 Pa vid 1.5 l/s 
40 rör har 0.7 Pa vid 1.5 l/s 
 
Fyra diagram för möjliga längder för olika tillgängliga tryck 10, 20, 50 eller 100 
Pa. 
 
 
  
%     Hjobo 
  
clear;  clc;  close all;  sfz='fontsize';  fz=12; 
  
q=[ 1:100 ]/20;  it=80; 
  
for dp=[ 10 20 50 100 ] 
     
    figure();  hold on;  axis([ 0 5 0 20 ]); 
    title([' tillgängligt tryck ' num2str(dp)  ' Pa ' ],sfz,fz); 
    xlabel(' flöde l/s ',sfz,fz); 
    ylabel(' möjlig längd m ',sfz,fz); 
  
    y20=dp./(22.4*(q/1.5)); plot(q,y20);  text(q(it),y20(it),'20',sfz,fz); 
    y25=dp./(7.3*(q/1.5));  plot(q,y25);  text(q(it),y25(it),'25',sfz,fz); 
    y32=dp./(2.2*(q/1.5));  plot(q,y32);  text(q(it),y32(it),'32',sfz,fz); 
    y40=dp./(0.7*(q/1.5));  plot(q,y40);  text(q(it),y40(it),'40',sfz,fz); 
     
end; 
 
(Vid användning av PFS) 
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