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Sammanfattning 

I syfte att sänka energianvändningen på Sundsvalls sjukhus riktas nu fo-

kus mot ventilationssystemet och möjligheterna att där sänka luftflöden. 

Denna uppsats undersöker detta energibesparingsinitiativ genom att stu-

dera vad som händer med luftrörelser och temperaturer i ett rum på sjuk-

huset vid varierande ventilationsflöden. Metoden är rökförsök med ob-

servation och analys av mätdata som jämförs med krav på inomhuskli-

mat och beräkningar av temperatureffektiviteten, ett kvantitativt mått på 

hur väl tillförd värme kommer rummets vistelsezon tillgodo. Resultaten 

indikerar bland annat att det kan vara till nackdel för luftkvalitén med 

alltför drastiska ventilationsflödessänkningar i det observerade rummet, 

detta fastän mängden tillförd luft är mer än tillräcklig enligt gällande 

krav. Bäst temperatureffektivitet uppnås då frånluft går via både från-

luftsdon och frånluftsfönster vilket pekar mot att bäst förutsättningar för 

att sänka ventilationsflöden eller tilluftstemperatur finns med denna från-

luftsinställning. 

Nyckelord: Sundsvalls sjukhus, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, 

inomhusklimat, luftburen värme, luftvärme, temperatureffektivitet.  

 



 

Abstract 

With the purpose of lowering energy consumption at Sundsvall Hospital, 

focus is now being directed towards the ventilation system and the pos-

sibility to reduce air flow. The thesis examines this energy-saving initi-

ative by studying what happens to air movements and temperatures in 

one room at the hospital when ventilation air flow is varied. Air move-

ments were made visible with smoke and observed and temperatures 

were logged. Observations and data were then analyzed with regard to 

indoor climate requirements and temperature efficiency, a quantitative 

measure of how well supplied heat will benefit a room’s occupied zone. 

The results indicate, among other things, that a too great reduction in air 

flow rates can have a negative impact on the air quality in the observed 

room, even though the amount of air supplied is more than sufficient 

according to current requirements. Best temperature efficiency is achiev-

ed when exhaust air passes through both the exhaust air device and the 

ventilated windows, indicating that this is the most favorable exhaust air 

setting for lowering ventilation air flow rates or room supply air temper-

ature. 

Keywords: Sundsvall Hospital, Sundsvall Regional Hospital, indoor cli-

mate, airborne heating, air heating, temperature efficiency. 
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1 Inledning 

Sveriges regering har utifrån EU:s 20/20/20-mål presenterat egna klimat- och 

energidirektiv vilka bland annat säger att energieffektiviteten år 2020 ska förbätt-

ras med 20 % jämfört med år 2008 (Regeringen 2015). En stor del av effektivi-

seringspotentialen står att finna i bebyggelsen där sektorn bostäder och service 

står för nära 40 % av den totala energianvändningen i vilken grupperna hushåll 

och lokalbyggnader representerar ungefär 90 % av denna användning (Energi-

myndigheten 2015).  

Till samma sektor räknas även offentlig verksamhet som till största delen utgörs 

av just lokalbyggnader. Enligt Energieffektiviseringsdirektivet (SOU 2008:110 

s.96) anses den offentliga sektorn som speciellt viktig i arbetet för att nå effekti-

viseringsmålet då ”det allmänna, i form av stat, kommun och landsting, bör /---/ 

utgöra en förebild inom energieffektiviseringens område” och ”den offentliga 

sektorn ska visa vägen för andra aktörer genom bl.a. statliga och kommunala 

energieffektiviseringsprogram”. 

Landstinget Västernorrland (LVN) har sedan 1990-talet arbetat för att minska 

energianvändningen och speciellt elenergianvändningen bland sina fastigheter 

(LVN 2008). De har även en långsiktig vision om att halvera energianvändningen 

per ytenhet i fastigheterna till år 2030 jämfört med 1995-års nivå (LVN 2014). 

Då den sammanlagda bruksarean för byggnaderna som utgör Länssjukhuset 

Sundsvall-Härnösand (Sundsvalls sjukhus) uppgår till nästan 200 000 m2 (Sweco 

2013) är det förståeligt att denna fastighet inte sällan står i centrum för uppsatser 

kring utredningar och projekt gällande energieffektiviserande åtgärder. En av 

dessa uppsatser handlar om det uppmärksammade initiativet att använda snö för 

att tillgodose behovet av kyla vilket minskar elbehovet för kyla med 900 MWh 

per år, eller 90 % (Näslund 2012). Fler exempel på hur Sundsvalls sjukhus har 

studerats ur ett energieffektiviseringsperspektiv är utifrån möjligheten att redu-

cera effekttoppar i fjärrvärmeanvändningen (Tjärnberg 2016) eller vilka möjlig-

heter det finns att styra vårdpersonal till ett energieffektivare beteende (Nilsson 

2013).  
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1.1 Bakgrund 

I ett examensarbete från år 2008 undersöks ventilationsflöden på en avdelning på 

Sundsvalls sjukhus, detta i syfte att ta reda på om rådande flöden är optimerade 

för att bära den värme som behövs under vintern och den kyla som behövs under 

sommaren (Odeblad 2008). I examensarbetet når författaren bland annat fram till 

slutsatserna att det för den undersökta avdelningen är möjligt att sänka ventilat-

ionsflöden i de fall det föreligger ett värmebehov i lokalen och att dessa sänk-

ningar kan göras utan att problem med dålig luftkvalitet uppkommer. Odeblads 

slutsatser bekräftas några år senare när teknikkonsultföretaget Sweco Systems 

AB i Östersund (Sweco) utför en energiutredning för Sundsvalls sjukhus (Sweco 

2013). Företaget menar att det under perioder då värme- eller kylbehov är låga 

finns utrymme för sänkning av luftflöden och att uppmätta flöden med marginal 

överskrider minimumflöden utifrån ett luftkvalitetskriterium.  

Enligt Energimyndigheten (2010) är luftflöden i ventilationen i lokaler ofta större 

än vad de behöver vara utifrån gällande krav och att minska flöden skulle spara 

både el till fläktar och besparingar gällande uppvärmningen av luften inomhus. I 

svenska vårdlokaler står just ventilationen för den största elanvändningen och för 

några år sedan uppskattade Energimyndigheten (ER 2008:09) att landets vårdlo-

kaler tillsammans skulle kunna spara 0,25 TWh per år med bättre anpassade luft-

flöden. Även fast LVN numera satsar på egenproducerad solel köps fortfarande 

nästan all el in (LVN 2015). Besparingar som kan göras från en minskad mängd 

inköpt el skulle istället kunna läggas på vårdverksamheten. 

Utifrån resultaten från de tidigare undersökningarna har nu Sweco fått i uppdrag 

av LVN att närmare utvärdera hur mycket ventilationssystemets luftflöden kan 

sänkas med bibehållen inomhuskomfort på en av de till transmissionsförluster 

sett mest utsatta avdelningarna på Sundsvalls sjukhus. Swecos målsättning är att 

finna en årstidsanpassad flödeskurva som utifrån utomhustemperaturen är anpas-

sad för byggnaden och verksamheten.  

1.2 Syfte 

Denna uppsats skrivs i samarbete med Sweco och utvärderar en del av de mät-

värden som företaget samlat in på sjukhuset under våren 2017. Uppsatsen bidrar 
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även med egna mätvärden för temperaturer i ett rum där ventilationsluftflödet 

varieras och redan har sänkts från de ursprungliga projekterade värdena. Dessu-

tom utförs även ett rökförsök där avsikten är att undersöka de förändringar i rum-

mets luftrörelser som ändrade ventilationsflöden ger upphov till. Genom att stu-

dera luftrörelser och utifrån rekommendationer och krav på inomhusklimat tolka 

luftrörelser och mätvärden för ett typiskt rum på sjukhuset är syftet att undersöka 

vad som händer när projekterade luftflöden sänks och även när frånluftsuttagets 

position varieras. 

1.2.1 Frågeställning 

Följande frågeställning är framtagen för att uppnå syftet med rapporten: 

 Utgående från existerande uppvärmningssystem, hur påverkas inomhus-

klimatet i det studerade rummet av sänkta ventilationsflöden och variat-

ioner i frånluftsuttagets position?  

För att besvara frågeställningen finns följande delfrågor: 

 Vad menas med inomhusklimat? 

 Hur är systemet för uppvärmning via ventilationssystemet i det stude-

rade rummet uppbyggt idag?  

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete skrivs under en begränsad tid och under en specifik period 

av året vilket gör att prioriteringar och avgränsningar är tvunget att göras. Även 

fast ventilationssystemet har till uppgift att förse sjukhuset med både värme och 

kyla (förutom att ventilera bort föroreningar) är det endast uppvärmningen och 

uppvärmningssäsongen som studeras. Främsta anledningen till detta är att exa-

mensarbetet skrivs under en tidsperiod då det inte finns något kylbehov på den 

undersökta avdelningen och att mätningar därmed heller inte kan göras för kyla.  

Den begränsade tid som finns tillgänglig för rapporten leder också till att det inte 

finns möjlighet att studera alla parametrar i begreppet inomhusklimat. Det är för-

fattarens bedömning att luftkvalitet och termisk komfort är de viktigaste och där-

för är det dessa som studeras närmare i rapporten.  
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Det är inte möjligt att stänga ner eller på annat sätt begränsa den dagliga verk-

samheten på sjukhuset för att underlätta genomförandet av denna studie. Därför 

får platsbesök och experiment genomföras när det finns möjlighet och med hän-

syn tagen till anställda vid sjukhuset och patienter. Detta leder till att mätningar 

och försök kanske inte kan göras vid förhållanden som är de absolut mest fördel-

aktiga, utifrån exempelvis temperatur utomhus, utan helt enkelt då det är praktiskt 

möjligt. Detta kan såklart påverka resultatens tillförlitlighet och applicerbarhet 

och det är viktigt att bära med sig detta i minnet när resultatet analyseras och 

slutsatser dras.  

Det är enbart en begränsad mängd mätdata som författaren på egen hand är med 

och samlar in. Eventuell kritik mot hur övrigt mätdata inhämtats bör därför heller 

inte riktas mot detta arbete utan i så fall enbart mot resultatet och slutsatserna i 

denna rapport i det fall de bygger på felaktigheter i mätningar/utförande och för-

fattaren själv inte tagit dessa eller andra brister i beaktande. 

1.4 Översikt 

Efterföljande kapitel (kapitel 2) baseras på de delfrågor som beskrivits och utgör 

dels den referensram som används för att utvärdera mätdata och resultat från rök-

försöken men beskriver även systemen för luftburen värme och ventilation och 

ligger till grund för en del av den terminologi som används för att beskriva test-

objektet i kapitel 3. Kapitel 4, Metod, beskriver hur författaren själv samlar in 

primärdata men kapitlet ger även information om det sekundärdata som inklude-

ras och förhållningssättet till de sekundära källor som används. Kapitel 5 presen-

terar resultatet av mätningar och rökförsök vilka sedan analyseras i kapitel 6. 

Rapportens slutsatser finns i kapitel 7 som också inkluderar en diskussion där 

eventuella betänkligheter från författarens sida gällande resultat och slutsatser, 

övriga frågor som dykt upp samt förslag på fortsatt forskning behandlas.  
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2 Inomhusklimat och luftburen värme 

Kapitlet består av tre huvudavsnitt. Det första beskriver begreppet inomhusklimat 

med avseende på termisk komfort och luftkvalitet och det andra avsnittet tar upp 

krav på inomhusklimatet och de lagar och regler som sätter bestämmelser. Det 

sista avsnittet beskriver uppbyggnaden av ett typiskt luftvärmesystem och hur 

behovet av tillförd värme kan uppskattas, i form av en energibalans. Utgångs-

punkten är den installation som finns på Sundsvalls sjukhus även om det kan 

finnas varianter på andra platser. 

2.1 Inomhusklimat 

Då det är en byggnads uppgift att fungera som ett klimatiskt skydd för dem som 

byggnaden är avsedd för är det också viktigt att skapa ett inomhusklimat som är 

komfortabelt och hälsosamt (Petersson 2013). Hur inomhusklimatet upplevs är 

både relativt och subjektivt med skillnader mellan personer, mellan länder och 

över tid (Hjertén, Mattsson & Westholm 1996). Definitionen av inomhusklimat 

är inte heller den självklar och det föreligger stora skillnader mellan olika forsk-

ningsprojekt (Ekbom 2007). Forslund och Forslund (2016) skriver att innekli-

matbegreppet består av många olika delar och nämner följande som viktiga: ter-

misk komfort, luftkvalitet, belysning och ljud och buller. Denna rapport fokuse-

rar endast på de två förstnämnda vilka beskrivs mer utförligt här efter. 

2.1.1 Termisk komfort 

Den termiska komforten avser själva upplevelsen av klimatet, en upplevelse som 

till största delen är beroende av hur kroppen befinner sig i jämvikt med omgiv-

ningen (Petersson 2013). När värmebalansen upplevs som komfortabel är hud-

temperaturen något lägre än 37°C (Johnson 1990). Upplevelsen är inte enbart 

beroende av själva lufttemperaturen i rummet utan beror även på yttemperaturer, 

luftrörelser och luftfuktighet (Hansen 1999; Forslund & Forslund 2016).  

Luftfuktigheten varierar över året och är betydligt högre på sommaren jämfört 

med vintern. Effekter av låg fukthalt kan vara att människor och material lättare 

blir statiskt uppladdade och att dammalstringen blir större. Med hög luftfuktighet 

ökar risken för kondens på kalla byggnadsdelar och det kan förekomma risk för 
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tillväxt av kvalster och mikroorganismer (Petersson 2013). Det var tidigare van-

ligare att luft befuktades i sjukhus men idag anses luftens fuktighet normalt inte 

behöva regleras i luftbehandlingsanläggningen. Istället har det visat sig att kla-

gomål på torr luft ofta hänger samman med en för hög temperatur (SPRI 1989). 

Förhållandet mellan luftfuktighet och rumstemperatur spelar stor roll för upple-

velsen av inomhusmiljön. Vid en högre inomhustemperatur kan en variation av 

luftfuktigheten få luften att kännas både tryckande och torr medan samma för-

ändring av upplevelsen inte behöver inträffa om temperaturen istället ligger några 

grader lägre (Forslund & Forslund 2016).  

Oönskade luftrörelser beskrivs ofta som drag och så pass små luftrörelser som 

0,1 m/s kan uppfattas som besvärande (Bankvall 2013). Dock ska inte luftrörelser 

ses som enda förklaringen till att människor upplever så kallat drag utan denna 

känsla kan ha flera orsaker, till exempel en lokal avkylning från en kall yta (John-

son 1990; Petersson 2013). Kroppens värmeutbyte med omgivningen sker hu-

vudsakligen med hjälp av strålning och konvektion. Resultatet av detta brukar 

beskrivas av den så kallade operativa temperaturen (top) som är en sammanväg-

ning av yttemperaturer i rummet och lufttemperaturen (tl) (Bankvall 2013).  

𝑡𝑜𝑝 =
𝑡𝑙+�̅�𝑠

2
  (°C)   (2.1) 

 

t̅s Medelstrålningstemperaturen. Sammanvägt medelvärde för 

omgivande ytors absoluta strålningstemperaturer.  

Den operativa temperaturen är alltså ett beräkningshjälpmedel för hur en männi-

ska skulle kunna uppfatta den termiska komforten där hänsyn inte bara tas till 

den uppmätta temperaturen i rummet utan också till den negativa inverkan som 

till exempel en dåligt isolerad yttervägg skulle ge. För hus med välisolerade yt-

terväggar och energieffektiva fönster skiljer sig den operativa temperaturen och 

rumslufttemperaturen bara marginellt åt och de båda temperaturerna är i princip 

lika (Abel & Elmroth 2016; Forslund & Forslund 2016). Så länge störande drag 

inte finns närvarande anses den operativa temperaturen ge en bra bild av männi-

skans upplevelse av inomhusklimatet (Abel & Elmroth 2016) men då luftrörelser 

finns som påverkar upplevelsen av klimatet kan den så kallade ekvivalenta tem-

peraturen användas. Denna tar hänsyn till både operativ temperatur och luftrörel-

ser som ökar värmeavgivningen från kroppen. Ekvivalent temperatur kräver dock 

en mer avancerad mätutrustning som kan mäta luftrörelser, rumslufttemperatur 
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och yttemperaturer (Forslund & Forslund 2016). Eftersom de flesta rekommen-

dationer (se kap. 2.2.2) gällande lufthastigheten i bostäder och lokaler säger att 

denna inte bör överstiga 0,15 m/s har lufthastigheten oftast försumbar betydelse 

och en mätning av den ekvivalenta temperaturen behöver därför normalt inte gö-

ras (Socialstyrelsen 2005). 

Temperaturskillnaden i vertikal led, till exempel mellan anklar och nacke, kan 

även den påverka upplevelsen. Kroppen kan känna av temperaturskillnader större 

än 3°C och upplever detta som negativt (Forslund & Forslund 2016).  

Förutom ovanstående faktorer påverkar även klädsel och graden av aktivitet hur 

inomhusklimatet uppfattas. Kläder har en värmeisolerande förmåga och graderas 

med enheten clo (från engelskans clothes eller clothing unit) där 0 clo innebär 

inga kläder alls. Graden av aktivitet brukar även benämnas metabolism och syftar 

till att beskriva nivån på energiomsättningen och den värmealstring som följer av 

detta. Enheten är met och 1 met motsvarar värmealstringen hos en stillasittande 

person. Som kan ses i figur 1 nedan finns det för varje kombination av klädsel 

och aktivitet en optimal temperatur. Temperaturen kallas komforttemperatur 

(Hjertén et al. 1996). 

 

Figur 1: Relation mellan temperatur, met- och clo-värden (Bildkälla: Swegon 

2007:211). 

                                                      
1 För användandet av denna och andra figurer från Swegon (2007) inhämtades tillstånd 2017-

04-20. Tillståndet gavs av David Nilsson. Tack! 



Inomhusklimat och luftburen värme 

8 
 

På grund av att olika människors upplevelse av inomhusklimatet skiljer sig åt 

anses det vara omöjligt att tillgodose allas krav på den termiska komforten. Hur 

variationer av klimatfaktorer i skiftande grad påverkar olika människor har stu-

derats och dansken P.O. Fanger anses vara en av de mest framträdande inom 

området. Professor Fanger tog bland annat fram en serie komfortekvationer som 

gjorde det möjligt att räkna ut förväntat antal missnöjda med inneklimatet baserat 

på klimatfaktorer som lufttemperatur, luftfuktighet, luftrörelser, omgivande ytors 

temperatur vid varierande klädsel och aktivitet.  

I beräkningarna ingår PMV-skalan (Predicted Mean Vote) som har sju steg, från 

kallt till hett (några övriga steg på denna skala syns under PMV-axeln i figur 2 

nedan), och utgör ett medelvärde på hur en grupp människor skulle klassa tem-

peraturupplevelsen. Utifrån detta PMV-index kan ett PPD-index (Predicted Per-

centage Dissatisfied) beräknas som statistiskt visar andelen människor med 

samma beklädnad och fysiska aktivitet som är missnöjda med den termiska kom-

forten (figur 2) (Fanger 1972).  

 

Figur 2: Förhållandet mellan PMV och PPD. Om en grupp människor i medeltal 

klassar temperaturupplevelsen som -0,5 eller 0,5 innebär detta att uppskattningsvis 

10 % är missnöjda med den termiska komforten. Är temperaturupplevelsen i me-

deltal 0 (neutral) innebär detta ändå att det fortfarande finns en grupp (ca 5 %) som 

är missnöjda (jfr ISO 7730; Bildkälla: Figuren bygger på ISO 7730:5). 
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Fangers och andras arbete har lett fram till att vi idag har en standard SS-EN ISO 

7730:2006 (ISO 7730), som innehåller rekommendationer för acceptabelt inne-

klimat och som även ger en möjlighet att bedöma procentantalet missnöjda. 

Många fastighetsbolag idag ser fler än 90 % nöjda med det termiska klimatet som 

ett godtagbart resultat (Forslund & Forslund 2016).  Även då de termiska förhål-

landena verkar vara optimala går det inte att tillfredsställa alla personer i en grupp 

av flera personer utan ungefär 5 % kommer alltid vara missnöjda med den ter-

miska komforten (Fanger 1972; Nilsson 2000; Warfvinge & Dahlblom 2010).  

2.1.2 Luftkvalitet 

I ovanstående avsnitt fokuseras på en del av inomhusklimatet som är beroende 

av människans upplevelse av det. Dock kan inte människans sinnen uppfatta allt 

och det finns hälsofarliga föroreningar som inte är förnimbara, till exempel kol-

monoxid, luftburna sjukdomsalstrande mikroorganismer och radondöttrar (Abel 

& Elmroth 2016). Bristande luftkvalitet kan visa sig på flera sätt. Förutom genom 

otrevliga och störande lukter kan andra symptom vara: trötthet, ögonirritation, 

huvudvärk, klåda, luftrörsproblem och koncentrationssvårigheter (Forslund & 

Forslund 2016). En god luftkvalitet innebär att luften inte innehåller föroreningar 

som ger besvär och symptom eller medför oönskade lukter (Petersson 2013). 

Atmosfärisk luft består av vattenånga och ett antal gaser i vissa koncentrationer, 

några väldigt små. Föroreningar kallas de högre koncentrationer av gaserna än de 

som ren luft brukar innehålla, eller partiklar och koncentrationer av andra ämnen. 

Egentligen innehåller luften därför alltid en mindre eller större mängd förore-

ningar då all aktiviteter ger upphov till partiklar och gaser (Hus och hälsa 2000). 

Det är ofta människan och dennes aktiviteter som är största källan till både parti-

kelformiga föroreningar och gaser i inomhusluften (Abel & Elmroth 2016). För-

oreningar som är avgivna från människor brukar kallas bioeffluenter (Hjertén et 

al. 1996; Ekberg 2013; Abel & Elmroth 2016) och den största av dessa bioefflu-

enter är koldioxid (CO2). Just halten av CO2 i inomhusluften är intressant då ga-

sen är enkelt att mäta och dessutom samvarierar med koncentrationen av andra 

bioeffluenter. Därför används CO2-halten gärna som en indikator för föroreningar 

alstrade av människor (Hus & Hälsa 2000; Warfvinge & Dahlblom 2010; Abel 

& Elmroth 2016). Luften som tillförs en byggnad ska ta hand om och föra bort 

de föroreningar som alstras av byggnads- och inredningsmaterial, personer som 
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vistas i byggnaden samt processer. Det nödvändiga luftflödet är anpassat efter 

mängden föroreningar, där mer föroreningar innebär ett högre nödvändigt luft-

flöde (Johnson 1990).   

Ordet ventilation kommer från latinets ”ventilare” som betyder ”att utsätta för 

vinden”. Begreppet kan definieras som ”utbyte av luft i avsikt att förbättra inom-

husluftens kvalitet”, vilket innebär att den luft som tillsätts måste vara renare än 

inomhusluften (Malmström 2002 s. 1:2). Ventilationen har två huvudsyften där 

det ena är det som beskrivits ovan, att transportera bort föroreningar, och det 

andra är att hålla temperaturen, till exempel genom att transportera bort ett vär-

meöverskott (Abel 1993; Nilsson 2000; Ekberg 2013; Abel & Elmroth 2016). 

Den främsta uppgiften är dock att föra bort föroreningar och den viktigaste stor-

heten i detta fall är luftflödet (Abel & Elmroth 2016). I ventilationssammanhang 

kallas luft som tillförs ett rum för tilluft, och den som bortförs för frånluft. Luft 

som förs från ett rum till ett annat kallas överluft och luft som bortförs från bygg-

naden för avluft. Uteluft kallas luften som tas in i byggnaden utifrån (Malmström 

2002; Warfvinge & Dahlblom 2010).  

I ett rum som används och som fortlöpande skapar föroreningar hamnar så små-

ningom alstringen av föroreningar och bortförseln av föroreningarna i balans. 

Detta samband kan illustreras av den så kallade utspädningsekvationen (Abel & 

Elmroth 2016; Forslund & Forslund 2016).   

𝑐 −
�̇�

�̇�
− 𝑐𝑇 = (𝑐𝑜 −

�̇�

�̇�
− 𝑐𝑇) ∗ 𝑒−

�̇�

𝑉
∗𝜏

   (2) 

 

V̇ Luftflöde (m3/s) 

τ Tid (s eller h) 

V Rummets volym (m3) 

ṁ Föroreningsaltstring (μg/s) 

cT Tilluftens föroreningshalt (μg/m3) 

c Rumsluftens föroreningshalt (μg/m3) 

co Rumsluftens begynnelsehalt (μg/m3) 

Föroreningshalten vid jämvikt brukar betecknas med c* och om tiden 𝜏 = ∞ i 

ovanstående ekvation fås 

𝑐∗ = 𝑐𝑇 +
�̇�

�̇�
  (%)   (3) 

Ekv. (3) visar att ett större luftflöde ger en lägre föroreningshalt vid jämvikt. 

Dessutom innebär ett större luftflöde att jämvikten för det aktuella luftflödet 
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snabbare uppnås från det att alstringen av föroreningarna påbörjas (Abel & Elm-

roth 2016).  

Ventilationsluft och föroreningar fördelas oftast jämt i rummet men ibland kan 

fördelningen också vara ojämn. Detta kan till exempel uppstå på grund av korts-

lutning i ventilationen eller av skiktningar vilka gör att ventilationen blir sämre 

än vad den skulle kunna vara (ibid.). Några vanligt förekommande begrepp i ven-

tilationssammanhang som används för att beskriva hur väl ventilationen i ett rum 

fungerar är luftens medelålder, luftutbyteseffektivitet, ventilationseffektivitet, lo-

kalt luftkvalitetsindex och specifikt luftflöde. Det finns varianter på ventilations-

effektivitet och lokalt luftkvalitetsindex som benämns medeltemperatureffektivi-

tet och lokalt temperaturindex som även de förklaras.  

Ventilationseffektiviteten beskriver hur effektivt bortförsel av föroreningar fun-

gerar (Hus & Hälsa 2000; Abel & Elmroth 2016; Forslund & Forslund 2016). I 

ekv. (4) står rumsluftens medelhalt av föroreningar (cm) i nämnaren. 

𝜀𝑐 =
𝑐𝑓

𝑐𝑚
  (%)   (4) 

 

cf Föroreningshalt i frånluften 

För att någorlunda säkert uppskatta cm krävs mätningar i flera punkter i rummet. 

Ett alternativ som är mindre arbetskrävande är att använda ekv. (4) men att i 

nämnaren istället använda sig av föroreningshalten i en punkt i rummet (cp). Kvo-

ten kallas då istället lokalt luftkvalitetsindex (𝜀𝑝
𝑐) (Abel & Elmroth 2016). Ett ex-

empel på det senare kan vara att mäta CO2-halten i andningszonen och jämföra 

detta med mätningar av CO2-halten i frånluften (SPRI 1989).  

Analogt med ventilationseffektivitet och lokalt luftkvalitetsindex kan medeltem-

peratureffektivitet och lokalt temperaturindex definieras. Swegon (2007) menar 

att också överskottsvärme kan ses som en förorening och därför kan temperatur-

effektiviteten vara ett mått för att undersöka hur väl ventilationen fungerar. Detta 

då ventilationen har till uppgift att också värma eller kyla ett rum. En hög tem-

peratureffektivitet innebär att tilluftstemperaturen generellt kan sänkas vid upp-

värmning (och ökas vid kylbehov) (jfr Sandberg 1986). Enligt Halvarsson2 är 

                                                      
2 Halvarsson, J., Tekn. Dr Energiteknik, Sweco Systems AB. Personlig kommunikation 8:e maj 

2017. 
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temperatureffektiviteten ett mått på hur mycket av den effekt som genom tilluften 

tillförs rummet som kommer rumsluften tillgodo. I ett luftburet värmesystem ger 

en hög temperatureffektivitet förutom möjligheten att sänka tilluftstemperaturen 

också alternativet att sänka tilluftsflödet då båda bidrar till den tillförda effekten. 

En sänkning av endera resulterar i minskad energianvändning. Swegon (2007) 

skiljer på medeltemperatureffektivitet (𝜀𝑇) och lokalt temperaturindex (𝜀𝐿𝑇). För 

medeltemperatureffektiviteten används ett temperaturmedelvärde (Tm) för hela 

rummet och för lokalt temperaturindex används temperaturen i en viss punkt av 

rummet (Tp), till exempel där en person kan tänkas sitta och arbeta.  

𝜀𝑇 =
𝑇𝑓−𝑇𝑡

𝑇𝑚−𝑇𝑡
  (%)   (5) 

 

𝜀𝐿𝑇 =
𝑇𝑓−𝑇𝑡

𝑇𝑝−𝑇𝑡
  (%)   (6) 

 

Tf Frånluftens temperatur 

Tt Tilluftens temperatur 

 

När luft tillförs ett rum sprids den mer eller mindre slumpmässigt. Med luftens 

medelålder kan både luftens lokala medelålder och luftens rumsluftsmedelålder 

åsyftas. Med den första menas medelvärdet av tiden det tagit alla delmängder av 

luften att komma fram till en viss punkt. Detta då olika luftelement tar olika vägar 

och olika lång tid på sig för att nå fram till denna punkt i rummet. Med luftens 

rumsluftmedelålder menas medelvärdet av alla luftens lokala medelåldrar i hela 

rummet (Abel & Elmroth 2016; Forslund & Forslund 2016). 

 

 

Figur 3: Kolvventilation (Bildkälla: Swegon 2007:26). 
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Den teoretiskt sett mest effektiva ventilationsprincipen är så kallad fullt utveck-

lad kolvventilation (figur 3 ovan). Detta skulle ge snabbast genomvädring av 

rummet och i och med detta även kortaste medelålder för luften. Tanken är att 

luften likt en kolv går från ena sidan rummet till den andra och att rumsluften 

hela tiden trängs undan och ersätts av ny luft. Vid ideal kolvventilation är luftut-

byteseffektiviteten 1 eller 100 % (ibid.).  

Det specifika luftflödet (n, h-1) kallas också för luftomsättning och avser förhål-

landet mellan uteluftsflödet (V̇, m3/h) och rumsvolymen (V, m3). Benämningen 

luftomsättning, med enheten oms/h eller rumsvolymer per timme [rv/h], kan vara 

lite förledande då den ofta ger uppfattningen att luften i rummet faktiskt byts ut 

ett visst antal gånger per timme. Istället är det så att en tillsatt luftmängd som 

motsvarar en rumsvolym endast byter ut något mer än 60 % av luften i ett rum 

(Abel 1993). Luftutbytet är inte enbart beroende på hur mycket luft som tillförs 

utan även beroende på hur luften rör sig i rummet (Swegon 2007).  

2.2 Rekommendationer och krav på inomhusklimat 

Det är ytterst miljöbalken som kräver att fastighetsägare och nyttjanderättshavare 

ser till att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Utifrån miljöbalken 

ger sedan Boverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ut föreskrifter 

och allmänna råd (Forslund & Forslund 2016). Bankvall (2013:78) anser att: ”i 

dagens byggregler är de kvalitativa råden många, men de kvantitativa värdena 

få”. Generellt kan sägas att det behövs mätbara storheter för att kunna kontrollera 

att krav som ställs på innemiljön uppfylls. Dock är myndigheternas krav ofta all-

mänt formulerade och särskilt luftburna föroreningar saknar ofta kravnivåer. 

Detta beror på att det saknas kunskap och mycket forskningsarbete återstår innan 

heltäckande riktlinjer kommer kunna fastställas. Till följd av bristen av specifika 

krav ger intresse- och branschorganisationer ut riktlinjer utifrån de erfarenheter 

som samlats över åren (Nilsson 2000). Följande avsnitt presenterar olika krav och 

riktlinjer. Fokus ligger på svenska myndigheter och intresse- och branschorgani-

sationer även om till exempel amerikanska ASHRAE:s (American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) standarder ibland brukar 

omnämnas (se t.ex. Ekbom 2007). Avsnittet är tänkt att ge en överblick för både 

lokaler och bostäder. 
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2.2.1 Vistelsezonen 

Vistelsezonen avser det område i rummet där människor vanligtvis befinner sig 

(Swegon 2007). Boverket ger ofta sina rekommendationer med avseende på detta 

område som de definierar enligt följande: i horisontal led från 0,1 till 2,0 m över 

golv. I vertikal led 0,6 m från yttervägg och 1,0 m från fönster och dörrar i ytter-

väggar (BFS 2016:13). Definitioner kan skilja sig åt och till exempel Folkhälso-

myndigheten (FoHMFS 2014:17, s.1) använder följande: ”zon i ett rum avgrän-

sad horisontellt 0,1 och 2,0 meter över golv samt vertikalt 0,6 meter från inner-

vägg och 1,0 meter från yttervägg”. Exempel på vistelsezon ges i figur 4.  

 

Figur 4: Exempel på vistelsezon (Bildkälla: Swegon 2007:8). 

2.2.2 Termisk komfort 

Enligt Boverkets byggregler (BBR) som i skrivande stund är uppe i den 24:e 

versionen (BFS 2016:13) gäller följande för den termiska komforten.  

Allmänt råd 

Byggnader bör vid DVUT utformas så att 

 den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräk-

nas bli 18 ºC i bostads- och arbetsrum och 20 ºC i hygienrum och 

vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i service-

hus och dylikt, 

 den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter 

i rummets vistelsezon beräknas bli högst 5K, och 
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 yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 

16 ºC (i hygienrum lägst 18 ºC och i lokaler avsedda för barn lägst 

20 ºC) och kan begränsas till högst 26 ºC. 

Dessutom bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas över-

stiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vis-

telsezonen från ventilationssystemet inte överstiga 0,25 m/s under öv-

rig tid på året. 

DVUT ovan står för dimensionerande vinterutetemperatur och avser den lägsta 

temperatur som normalt inträffar på ett år. DVUT finns beräknat för ett stort antal 

orter i landet och för olika tidskonstanter (se tabell 1). Valet av tidskonstant beror 

enkelt uttryckt på hur tung byggnaden är där ett enkelt träregelhus brukar ha en 

tidskonstant på ett till två dygn (Boverket 2012).    

Tabell 1: DVUT för några olika orter (Boverket 2017). 

 

VVS Tekniska föreningen (refereras som R1 [2000]) och sedermera Energi- och 

miljötekniska föreningen (refereras som Ekberg [2013]) har gett ut olika uppla-

gor av R1 som ger riktlinjer utifrån inneklimatkrav. Det finns kvalitetsklasser för 

den termiska komforten där TQ1 motsvarar ett PPD-index på mindre än 10 %, 

TQ2 motsvarar PPD-index 10 %. TQ1 går normalt endast att uppfylla med indi-

viduell reglering av temperatur och luftflöde. TQ2 svarar mot ISO 7730:s rekom-

mendationer. TQ2 och i förekommande fall TQ1 är de som tillämpas i kontors-

byggnader idag (R1 2000). I nyare utgåvor finns enbart TQ1 och TQ2 med (Ek-

berg 2013) men tidigare utgåvor innehöll också en TQ3 som motsvarade ASH-

RAE:s standard och ett PPD-index på 20 % (se R1 2000). Rekommendationerna 

från R1:an har sammanfattats i tabell 2 nedan.   
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Tabell 2: Målvärden för termiskt klimat enligt R1 (Ekberg 2013). 

 

Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:17) ger rekommendationer enligt tabell 

3. Med känsliga grupper avses personer som är något känsligare än andra på 

grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder. För stillasittande arbete hittas inga 

större avvikelser i Arbetsmiljöverkets (AFS 2009:2) råd och rekommendationer.    

Specifika krav på luftfuktigheten ges sällan. Rekommenderad luftfuktighet är 

mellan 30 och 70 % relativ luftfuktighet (Socialstyrelsen 2005). Ekbom (2007) 

som skriver om svenska vårdlokaler menar att det är vanligt i svensk litteratur att 

rekommendera mellan 30 och 60 % relativ luftfuktighet om temperaturen hålls 

mellan 20 och 24°C. Enligt R1 (2000) presenterar de inga värden för luftfuktig-

heten då de inte anser den ha så stor betydelse för upplevelsen av termisk kom-

fort. Enligt ISO 7730 påverkar luftfuktigheten mycket lite uppfattningen av tem-

peraturen och den termiska komforten i rummet.  
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Tabell 3: Värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa (FoHMFS 2014:17 s. 3). 

 

2.2.3 Luftkvalitet 

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) bör det för lokaler där personer vistas 

mer än tillfälligt tillföras ett uteluftsflöde på minst 7 liter per sekund och person 

(l/s, pp) vid stillasittande arbete och ändå högre luftflöden kan behövas vid fysiskt 

mera ansträngande arbete. Ett flöde om 0,35 liter per sekund och kvadratmeter 

golvarea (l/s, m2) bör också läggas till med hänsyn tagen till föroreningar från 

andra källor än människor. Arbetsmiljöverket använder koldioxidhalten som en 

indikator på tillfredställande luftkvalitet. Detta gäller som tidigare påpekats då 

personer i lokalen är den huvudsakliga källan till föroreningar. En koldioxidhalt 

understigande 1000 ppm ska eftersträvas. Dock ska 1000 ppm inte ses som ett 

värde som aldrig får överskridas utan som ett värde som inte bör överskridas mer 

än tillfälligt under korta stunder (ibid.).  

Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:18) rekommenderar 0,35 l/s, m2 och 7 

l/s, pp för lokaler. För bostäder finns även rekommendationen att luftomsätt-

ningen inte bör understiga 0,5 rv/h. Angående koldioxidhalten i ett rum säger 
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Folkhälsomyndigheten att om denna regelmässigt överstiger 1000 ppm vid nor-

mal användning bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är till-

fredsställande. 

Också R1 (Ekberg 2013) har målvärden gällande koldioxidhalten inomhus. Kva-

litetsnivån AQ1 representerar en nivå där det är mycket liten risk för störningar i 

form av lukter. AQ2 innebär normalt liten risk för störning i form av lukter. Kon-

centrationen av koldioxid bör då inte varaktigt överstiga 800 ppm vid varaktig 

användning av rummet för AQ1 och 1000 ppm för AQ2.  

Enligt BBR (BFS 2016:13) ska ventilationssystemet utformas så att uteluftsflödet 

inte understiger 0,35 l/s, m2 i bostäder. I bostäder där ventilationen kan kontroll-

eras separat för varje bostad kan ventilationssystemet utformas efter behovs-/när-

varostyrning. I dessa bostäder får uteluftsflödet inte understiga 0,10 l/s, m2 då 

ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s, m2 då någon vistas där. 

Enligt Forslund och Forslund (2016) brukar dimensioneringar, trots ovan riktlin-

jer, vara lite högre: 0,35 l/s, m2 plus 10 l/s, pp som växer till 20 l/s, pp om luften 

ska användas för att kyla en lokal.  

2.3 Luftburna värmesystem 

Detta avsnitt beskriver hur ett luftburet värmesystem är uppbyggt och fungerar 

utifrån de två funktionerna ventilation och uppvärmning.  

2.3.1 Ventilationsteknik 

Byggnaders ventilationssystem brukar indelas i grupperna: Självdragssystem (S-

system), Frånluftssystem (F-system), Från- och tilluftssystem (FT-system) och 

Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system) (Abel & Elmroth 

2016). I ett självdragssystem är det naturkrafterna (och även längden på själv-

dragskanalen) som bestämmer storleken på ventilationsflödena. Inomhusluften 

transporteras ut genom frånluftskanaler och skapar därmed ett undertryck som 

tvingar in ny luft genom uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter i byggnaden. 

Stora temperaturskillnader mellan utomhus- och inomhusluften under vintertid 

ger upphov till stora flöden medan de små temperaturskillnaderna på sommaren 
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ger upphov till små flöden. Även vinden påverkar. Detta ger upphov till ett sy-

stem som bland annat är billigt att investera i, driva och underhålla men som 

tyvärr är väldigt statiskt i sin uppbyggnad vilket leder till de ojämna flöden som 

beskrivits ovan och dessutom att det blir svårt att tillföra luft dragfritt (Hus & 

Hälsa 2000; Forslund & Forslund 2016).  

Med frånluftssystem blir det jämnare flöden oberoende av väderlek jämfört med 

S-ventilation (Forslund & Forslund 2016). Uteluften tillförs på samma sätt som 

för S-ventilationssystem men luften sugs ut ur byggnaden med hjälp av en fläkt.  

Även om problemet med drag här blir mindre kvarstår det dock vilket gör att 

byggnader som har ett stort luftbehov använder ett från- och tilluftssystem där 

ytterligare en fläkt ger en dragfri tillförsel av luft genom tilluftskanaler (Hus & 

Hälsa 2000). Till- och frånluftssystem kan delas in i CAV- och VAV-system 

(Constant Air Volume och Variable Air Volume) som illustreras i figur 5 nedan. 

Förklaringen till skillnaderna finns i namnen där CAV-systemet har ett konstant 

luftflöde som dimensioneras efter värme-/kylbehovet eller behovet av borttrans-

port av föroreningar medan VAV-systemet erbjuder individuell och behovsan-

passad ventilation. En variant på VAV är DCV-systemet (Demand Controlled 

Ventilation) där till exempel koldioxid- eller närvarogivare kan se till så att ett 

utrymme får precis rätt luftkvalitet beroende på personbelastning (Swegon 2007; 

Forslund & Forslund 2016).  

Abel och Elmroth (2016) skriver att den stora skillnaden mellan olika ventilat-

ionssystem inte är ifall det finns fläktar i systemen utan ifall det finns ett behov 

av att behandla tilluften, som i ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. 

Vid små luftflöden (specifika luftflöden mindre än 0,5-0,6 h-1) kan luft tas in di-

rekt utifrån genom tilluftsöppningar eller genom otätheter, tilluften är alltså 

uteluft med utomhusluftens temperatur. Är luftflödet högre (mer än 0,6-1,0 h-1) 

behöver i regel tilluften värmas för att kunna åstadkomma ett bra termiskt klimat 

och undvika störande drag. Detta tillägg brukar utgöra skillnaden mellan ett tek-

niskt enkelt och ett mer komplicerat ventilationssystem (Hus & Hälsa 2000; Abel 

& Elmroth 2016). 
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Figur 5: CAV- och VAV-system (Bildkälla: Swegon 2007:32, 33). 

En av nackdelarna med FTX-system är såklart den ökade komplexiteten nämnd 

ovan vilket ställer högre krav på personal för att få system som drivs optimalt. 

Dessutom är de kostsamma att underhålla och har en hög elanvändning för fläktar 

och pumpar. Dock finns det möjlighet till effektiv och lönsam värmeåtervinning 

och stora möjligheter att åstadkomma en bra inomhusmiljö (Forslund & Forslund 

2016). FTX-systemet är det vanligaste systemet i lokalbyggnader som ventileras 

kraftigare än bostäder och kanske även kräver kylning, till exempel skolor och 

sjukhus (Warfvinge & Dahlblom 2010). Ett FTX-system som levererar tilluft 

med tillräcklig värme för att klara rummets transmissionsförluster kallas för 

FTV-system (Hus & Hälsa 2000).  

Ventilationsprinciper för FTX-system 

Det finns två huvudprinciper för ventilationen av ett utrymme: omblandande och 

deplacerande ventilation, där den sistnämnda även kallas för undanträngande 

ventilation. Huvudfokus i detta avsnitt ligger på den omblandande ventilationen 
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men som jämförelse kommer först deplacerande ventilation presenteras, om än 

lite mer kortfattat. 

Ideal kolvventilation har diskuterats tidigare och deplacerande ventilation är det 

närmaste ideal kolvventilation det går att komma. Normal luftutbyteseffektivitet 

ligger på ungefär 60 % (Forslund & Forslund 2016). Vid deplacerande ventilation 

tränger tilluften undan luften i rummet. Kallare luft får långsamt ”rinna” ut över 

golvet och värms av varmare kroppar vilket får den att stiga och ta med sig för-

oreningar i den bildade luftströmmen (figur 6). Kring maskiner och människor 

sker uppvärmningen fortare och ger större uppåtgående rörelse (Johnson 1990; 

Warfvinge & Dahlblom 2010; Forslund & Forslund 2016). De luftrörelser som 

skillnader i luftens temperatur ger upphov till benämns konvektionsströmmar och 

dessa ger också upphov till temperaturgradienten i ett rum, alltså att temperaturen 

på luften ökar med höjden (jfr Swegon 2007). Då deplacerande ventilation kräver 

att luften flyter ut längs med golvet fungerar det inte för tillförsel av övertempe-

rerad luft som direkt skulle söka sig uppåt i rummet mot frånluftsdon, vilka van-

ligen är högt placerade i ett rum för att fånga förorenad varm luft vid taket. När 

tilluft rör sig direkt till frånluftsdon utan att passera vistelsezonen kallas det för 

kortslutning (Warfvinge & Dahlblom 2010).  

 

Figur 6: Deplacerande ventilation (Bildkälla: Swegon 2007:42). 

Vid omblandande ventilation tillförs luft med relativt hög hastighet genom ett 

tilluftsdon. Luftstrålen drar med sig, medejekterar, rumsluft vilket gör att strålens 

hastighet minskar. Dock ökar strålens volym liksom luftmängden som sätts i rö-

relse i rummet. Luftrörelserna gör att temperaturvariationer blir mindre och kon-

centrationen av föroreningar i rummet blir jämn och låg (Swegon 2007, 
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Warfvinge & Dahlblom 2010). Luftutbyteseffektiviteten för omblandande venti-

lation är lägre än för deplacerande och är ungefär 40 % (Forslund & Forslund 

2016). Även om omblandande ventilation tillåter både tillförsel av kallare och 

varmare luft finns det även i detta fall risk för kortslutning, dålig omblandning 

och känsla av drag beroende på inställning av temperatur och inblåsningshastig-

het (Warfvinge & Dahlblom 2010; Forslund & Forslund 2016). Val av och pla-

cering av don spelar stor roll för hur bra systemet fungerar.  

Tilluftsdon kan placeras i bakkant, framkant, under fönster som fönsterapparat 

eller i tak. Vid bakkantsinblåsning placeras tilluftsdonet i väggen mot en korridor 

och strålen riktas mot fasadväggen. Vid framkantsinblåsning riktas luftstrålen 

från fasadväggen mot korridorväggen. Även om framkantsinblåsning ur komfort-

synpunkt kan anses vara den bättre av de två (Warfvinge & Dahlblom 2010) är 

enligt Forslund och Forslund (2016) detta och liknande omblandande system inte 

optimala då de kan ge upphov till drag (figur 7). Fördelen med till exempel bak-

kantsinblåsning är istället att systemet är billigare att installera då det kräver kor-

tare avstick till utrymmen som ska ventileras från de huvudkanaler som brukar 

dras i korridorer (ibid.).  

För fönsterapparater är det viktigt att lufthastighet och temperatur är rätt för att 

få en luftstråle som ”hänger kvar” i taket innan den når vistelsezonen. Fel inställ-

ningar gör att strålen strömmar eller faller ner i vistelsezonen och ger upphov till 

drag (figur 7) (Warfvinge & Dahlblom 2010).  

 

Figur 7: Till vänster visas bakkantsinblåsning och till höger inblåsning med föns-

terapparat. Båda systemen medejekterar luft i rummet vilket leder till större luft-

stråle och luftrörelser i rummet. Blå pilar visar på möjliga problem med drag. Till 

vänster är kastlängden för lång och böjer luftstrålen som kyls av fönster och ytter-

vägg och orsakar drag i golvnivå. Till höger är fönsterapparaten felinställd och drag 

i vistelsezonen uppstår när luft faller ner (Swegon 2007; Warfvinge & Dahlblom 

2010, Forslund & Forslund 2016). 
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Forslund och Forslund (2016) anser att fönsterapparater är ett bra system i teorin 

men praktiskt är det mycket svårt att åstadkomma en luftstråle med den rätta tem-

peraturen och hastigheten. Dessutom är de dyra att installera och underhålla. 

Istället anser författarna att den bästa lösningen är tilluftsdon som placeras i tak 

och som har inställbara dysor vilket ger en flexibilitet och fler möjligheter att 

möblera och planera en arbetsplats. Med detta system sprids luftstrålen ut och 

följer taket innan den når en vägg och styrs nedåt (figur 8). I och med detta ham-

nar de nedåtriktade luftstrålarna utanför vistelezonen och dragrisken begränsas 

ytterligare då luften fördelas över en större yta (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Det finns dock några nackdelar med systemet där en är att det är en dyrare in-

stallation än exempelvis bakkantsinblåsning då ventilationskanaler måste dras till 

takdonen vilket dessutom upptar en del takyta. Även om möblering underlättas 

är en nackdel att systemet är svårt att kombinera med belysningsarmaturer som 

värmer tilluften. Dessutom finns naturligtvis även här problemet med kortslut-

ning om varm luft tillförs (Forslund & Forslund 2016). 

 

Figur 8: Takplacerat tilluftsdon. Principen visas till vänster och kortslutning till 

höger (Bildkälla: Swegon 2007:25, 26). 

För att undvika drag är valet av don samt inställning av kastlängd och strålut-

bredning viktigt (Swegon 2007). Kastlängd avser avståndet mellan donet och en 

punkt där luftstrålen har en viss hastighet. Kastlängden l0,2 är därför definierad 

som det största avståndet från donets centrum till isovelen 0,2 m/s vid isoterm 

tillförsel, alltså tillförsel av luft av samma temperatur som rumsluften. Isovel be-

tyder lika lufthastighet. På grund av att luftens hastighet avtar med utbredningen 

är alltså isovelen l0,2 längre än isovelen l0,3. Är kastlängden för lång leder det till 

drag i vistelsezonen och är den för kort blir det istället dålig omblandning (Warf-

vinge & Dahlblom 2010). Gällande don som placeras i eller nära tak påverkar 

även den så kallade Coandaeffekten luftens utbredning. Detta innebär att luften 
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sugs fast i taket och får en längre utbredning eller räckvidd då hastigheten i strå-

len avtar långsammare. Detta då luftstrålen endast medejekterar luft från under-

sidan (Lindab 2009; Warfvingen & Dahlblom 2010). Enligt Lindab (2009) spelar 

luftens temperatur roll för hur lång kastlängden blir vid inblåsning vid tak. Är 

luften undertempererad reduceras kastlängden med 1,5 % per grad och dessutom 

ökar den vertikala spridningen, det vill säga från taket och nedåt. Är luften istället 

övertempererad ökar kastlängden med 2 %.  

2.3.2 Luftvärme 

I ett luftburet värmesystem är principen att temperaturen på tilluften är tillräckligt 

hög för att motsvara värmeförlusterna i rummet (Jensen & Warfvinge 2001; 

Warfvinge & Dahlblom 2010). Syftet är alltså att åstadkomma en balans mellan 

den värme som på olika sätt tillförs i rummet (Pin) och den värme som på olika 

sätt lämnar rummet (Put).   

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑢𝑡  (W)   (7) 

Ibland kombineras systemet med radiatorer för att komma tillrätta med det kallras 

som kan förekomma vid fönster. Uppvärmningen av den luft som tillförs sker 

oftast i ett centralt värmebatteri (Johnson 1990) och också värme i frånluften åter-

vinns när den passerar en värmeväxlare (Warfvinge & Dahlblom 2010). Ibland 

finns också eftervärmningsaggregat vilket ger möjligheten att åstadkomma olika 

temperaturer i olika rum (Alvarez 1990). 

Nedanstående formler och påståenden är inspirerade av Jensen och Warfvinge 

(2001) men variationer och varianter går att finna på många ställen (se t.ex. Al-

varez 1990; Petersson 2013; Abel & Elmroth 2016; Forslund & Forslund 2016). 

Det förutsätts att inomhus- och frånluftstemperatur är lika stora. Värmeeffektbe-

hovet kan beskrivas av nedanstående formel. 

𝑃 =  𝑄𝑡𝑜𝑡(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) − 𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠  (W)  (8) 

Pgratis är den tillskottsvärme som dels kommer från solinstrålning men även är 

avgiven värme från personer och olika apparater i rummet, till exempel datorer 

och lampor. ”Gratisvärme” kan låta som ett underligt begrepp då mycket av vär-

men kommer från köpt el. Det är dock ett väl inarbetat begrepp. Hur mycket vär-

meeffekt som gratis kommer rummet tillgodo kan vara svårt att uppskatta. Enligt 
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SVEBY (2009) avger en vuxen ca 100 W medan ett barn endast 60 W och ett 

rekommenderat medelvärde är cirka 80 W/person. Tabell 4 ger några ytterligare 

exempel. 

Tabell 4: Exempel på gratisvärme. 

 

Qtot är byggnadens förlustfaktor och är summan av transmissions- (Qtrans) och 

ventilationsförluster (Qv).  

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑄𝑣  (W/K)  (9) 

Transmissionsförluster avser den del av värmeförlusten som går förlorad genom 

byggnadsmaterial på grund av värmeledning, konvektion och strålning (se figur 

9). Till transmissionsförluster hör även köldbryggor. Olika byggnadsdelar har 

olika U-värden. U-värdet beskriver den värmemängd som per tidsenhet passerar 

genom en ytenhet av byggnadsdelen eller materialet då skillnaden i lufttempera-

turen på ömse sidor om materialet är 1°C.  

 

Figur 9: Byggnadens transmissionsförluster (Bildkälla: Mittuniversitetet). 
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Ventilationsförlusterna beräknas med formeln: 

𝑄𝑣 = 𝜌 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 ⋅ (1 − 𝜂) ⋅ 𝑑 + 𝜌 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 (W/K) (10) 

där 

ρ  luftens densitet, normalt 1.2 kg/m3  

cp  luftens värmekapacitet, normalt 1000 J/kg, K  

qvent  uteluftsflöde, m³/s  

𝜂  verkningsgrad för ventilationens värmeåtervinning,  

d  relativ drifttid för ventilationsaggregat vid ständig drift är d=1 

qläckage läckageluftflöde, m3/s 

I ekv. (10) antas relativa drifttiden d vara jämnt fördelad över året och dygnet, 

vilket egentligen är en förenkling. Förlustfaktorn Qv är därför ett medelvärde, 

vilket leder till att årsvärmebehovet underskattas något. 

Med gränstemperaturen kan värmeeffektbehovet uttryckas på ytterligare ett sätt. 

Gränstemperaturen beräknas med inomhustemperaturen (Tinne) på följande vis: 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −
𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠

𝑄𝑡𝑜𝑡
  (°C)  (11) 

Värmeeffektbehovet (P) blir därför den specifika värmeförlusten (Qtot) multipli-

cerat med temperaturskillnaden mellan gränstemperaturen och aktuell utetempe-

ratur (Tu): 

𝑃 = 𝑄𝑡𝑜𝑡(𝑇𝑔 − 𝑇𝑢)  (W)  (12) 

Massflödet luft (ṁ [kg/s]) som behöver tillföras för att överföra värmeeffekten 

kan beräknas från (jfr Alvarez 1990:263, 428): 

𝑃 = �̇� ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢)  (W)  (13) 

Eftersom �̇� = 𝜌 ∙ �̇� där ρ är i enheten kg/m3 blir det nödvändiga volymflödet (V̇ 

[m3/s]) 

�̇� =
𝑃

𝜌∙𝑐𝑝∙(𝑇𝑔−𝑇𝑢)
  (m3/s)  (14) 

Med tanke på att cp för luft vid 20°C är 1005 J/kg, K och har densiteten ρ = 1,189 

kg/m3 (Soleimani-Mohseni, Bäckström & Eklund 2014:528) förstås att det är en 

avsevärd mängd luft som måste tillföras rummet för att tillföra den önskade ef-

fekten. Speciellt vid en jämförelse med vatten som vanligtvis används som ener-

gibärare (ρ = 998,2 kg/m3, cp = 4181 J/kg, K [ibid.:529]). 
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Vattens förmåga att transportera värme är alltså ungefär 3500 gånger större än 

luftens förmåga. Eftersom det är så stora luftmängder som måste förflyttas krävs 

ur en energiekonomisk synvinkel att värmeåtervinning mellan från- och uteluft 

sker så effektivt som möjligt. Dessutom leder transporten av luftmängden till 

stort fläktarbete (jfr Persson 2001).   

Hur bra värmeåtervinningen i en värmeväxlare fungerar beskrivs av temperatur-

verkningsgraden (ηT) (se Warfvingen & Dahlblom 2010; Forslund & Forslund 

2016; Abel & Elmroth 2016): 

𝜂𝑇 =
𝑡𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑡𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑡𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡−𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡
  (%)  (15) 

I ekv. 15 antas att från- och tilluftsflöden är lika stora. Temperaturverkningsgra-

den är en apparatkonstant som beror på flera faktorer, till exempel typ av värme-

växlare, storlek och värmeövergångstal där nedsmutsning och isbildning kan 

spela stor roll. Vätskekopplade system kan ha en temperaturverkningsgrad på upp 

till 50 %, plattvärmeväxlare mellan 60 och 70 % och en roterande värmeväxlare 

är den mest effektiva och kan nå en temperaturverkningsgrad på 80 % (ibid.).  

Är inte temperaturen på luften efter värmeväxlaren tillräckligt hög uppvärms den 

ytterligare i ett värmebatteri och i de fall det finns tillgängligt slutligen också i ett 

eftervärmningsbatteri. 

Nästa kapitel tittar närmare på det rum som studeras i denna uppsats och där vär-

metillförseln är luftburen via ventilationen.   
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3 Beskrivning av testobjekt 

Nedan beskrivs det undersökta rummet på Sundsvalls sjukhus både översiktligt 

utifrån uppbyggnad av framförallt ventilations- och uppvärmningssystem men 

även mer detaljerat på rumsnivå där i synnerhet frånluftsfönstren som där finns 

installerade förklaras. Förutom avsnittet gällande frånluftsfönster kommer mer-

parten av informationen från Sweco och främst den energiutredning som företa-

get genomförde 2013 (Sweco 2013). Övriga källor refereras i vanlig ordning. 

3.1 Sjukhuset 

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand har ungefär 2400 anställda och en total 

bruksarea som uppgår till 198 801 m2. I en byggnad vid sidan om huvudbyggna-

den finns produktionskök och ambulansgarage men övriga verksamheter och av-

delningar ligger mer samlade, om än i olika byggnadsdelar. Figur 10 ger en över-

sikt över sjukhuset.  

 

Figur 10: Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand (Bildkälla Sweco 2013:7).  

Huvudbyggnaden är uppdelad i servicedelar (S), mottagningsdelar (M) och vård-

delar (V) och de separata avdelningarna för barn-, infektions- och rehabsjukvård.  

Vårddelarna V01, V02 och V03 är de i centrum placerade och högsta av huvud-

byggnadens olika delar. Entréplanet kallas för plan 10 och ovanför finns sju vå-



Beskrivning av testobjekt 

29 
 

ningar med vårdavdelning och slutligen högst upp på plan 18 är ventilationsag-

gregaten VG1-VG15 placerade. Här finns också ett källarplan, plan 8, och ett 

suterrängplan, plan 9. Övriga delar är inte lika höga, 2 till 4 våningar, och ligger 

mellan plan 8 och 12 där plan 9 på mottagningssidan utgörs av ett varmgarage.  

Uppvärmningen av Sundsvalls sjukhus sker huvudsakligen med varmluft genom 

att ventilationsluften gradvis värms upp till önskad tilluftstemperatur. Uteluften 

värms först upp via värmeväxlare till en temperatur mellan 5 och 18°C där vari-

ationen beror på utomhustemperaturen och värmeåtervinningens temperaturverk-

ningsgrad. Luften förs sedan vidare till ett vätskedrivet värmebatteri som värmer 

luften till mellan 13 och 21°C (värden från Tjärnberg 2016). Det sista uppvärm-

ningssteget finns i anslutning till tilluftsdonen där antingen elvärmare eller, på 

ombyggda avdelningar, vätskeburna värmebatterier höjer temperaturen ytterli-

gare.  

Ventilationssystemen på sjukhuset är tryckstyrda och en styrkurva används för 

att styra flöden via trycket. Börvärdet för tryckstyrningen minskar när utomhus-

temperaturen sjunker men styrkurvorna är olika för olika anläggningar. Det finns 

också zonspjäll som gör det möjligt att stänga ventilationen under till exempel 

natten på en avdelning utan att det påverkar driften på andra avdelningar som 

försörjs av samma aggregat. 

För den aktuella avdelningen/zonen är drifttiden 05:00 till 17:00 måndag till fre-

dag. I ett personalrum sitter en referensgivare som öppnar zonspjället och startar 

ventilationen om temperaturen sjunker under 20°C utanför den normala driftti-

den. Tilluftstemperaturen för luften som passerar spjället ska normalt vara 

19,5°C. 

3.2 Rummet 

Det rum som studeras i denna rapport tillhör inte en av de avdelningar som har 

byggts om och saknar därmed ett sekundärt vattenburet värmesystem. Det saknas 

alltså radiatorer och vätskeburet värmebatteri och uppvärmningen av rummet 

sker helt med luftburen värme med elvärmare som slutvärmare utifrån systemet 

som beskrivits ovan. Att det inte skett någon ombyggnad innebär även att rummet 

har kvar sina originalfönster, så kallade frånluftsfönster, vilka beskrivs närmare 
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längre ner. Rummet ligger på avdelning S07, plan 9, och har fönster och ytter-

vägg som vetter mot söder. I uppdragsbeskrivningen för det uppdrag som Sweco 

tagit på sig att utföra åt LVN är det egentligen avdelning M08 som ska studeras 

utifrån möjligheter att sänka luftflöden. Dock anses det studerade rummet och 

rummen på M08 strukturellt sett, i och med att de båda inte är ombyggda, vara 

lika varandra och båda vara utsatta för stora transmissionsförluster. Jämfört med 

rum på M08 har detta rum den stora fördelen att det här inte finns några patienter 

som kan bli störda.  

Rummet har golvarean 16 m2 och är 2,7 m högt (43,2 m3). I ytterväggen sitter tre 

fönster som vardera upptar arean 1,08 m2.  Den kvarvarande ytterväggsarean är 

6,7 m2. Övriga väggar gränsar till andra rum som används på liknande sätt och 

har samma temperaturer. Temperaturen i rummet ska följa allmänna råd och re-

kommendationer vilka presenterats tidigare (kap 2.2). Till- och frånluftsflödet i 

rummet är normalt 154 m3/h vilket motsvarar 70 % av det projekterade flödet 

220 m3/h. Detta är en skillnad gentemot avdelning M08 vars projekterade venti-

lationsflöden är 300 m3/h och som idag har ventilationsflöden som normalt ligger 

på ungefär 210 m3/h.  

 

Figur 11: Det studerade rummet. Frånluft kan evakueras både från donet i hörnet 

och från de tre frånluftsfönstren. 

Tilluftsdonet sitter inte placerat i mitten av rummet utan cirka 0,3 m närmare 

östra innerväggen jämfört med västra innerväggen, från mitten av rummet räknat. 

Mellan de båda andra väggarna sitter donet mitt emellan. Figur 11 visar rummet 
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med en del av möblemanget och i bilden syns även frånluftsdonet i taket till hö-

ger. Blått är tilluft och rött är möjliga frånluftsuttag. Vad som inte framgår i bil-

den är att tilluftsdonet är ett så kallat dysdon som med ett stort antal små dysor 

fördelar tilluften åt alla håll (360°) och inte bara i två riktningar som bilden kan 

få det att framstå som.    

3.2.1 Frånluftsfönster 

I frånluftsfönster avgår en del av rummets frånluft via en spalt mellan två av ru-

torna (se figur 12). Varje fönster i rummet har en spalt som är 670 x 12 mm.  

 

Figur 12: Spalten på undersidan av ett frånluftsfönster där luften lämnar rummet. 

Uppenbarligen är den största skillnaden mellan detta fönster och ”vanliga” föns-

ter att det här finns en fluid som passerar fönstret vilket påverkar transmissions-

förlusterna. Det finns forskning på fönster med luft som rör sig men denna har 

nästan enbart på senare år riktats mot fönster där utomhusluft tas in via en spalt 

under fönstret på utsidan och värms upp mellan rutorna innan den sedan direkt 

förs in i rummet eller vidare till ett luftbehandlingsaggregat (se t.ex. Raffnsøe 

2007; Appelfeld & Svendsen 2011; Carlos, Corvacho, Silva & Castro-Gomes 

2011; Zhang, Jin & He 2016). Ofta är det stora skillnader i storleken på de luft-

flöden som transporteras. Det är en annan fönstertyp även om vissa slutsatser 

förmodligen går att applicera även i detta fall.  

På grund av bristen på information gällande fönstertypen har det tidigare gjorts 

vissa antaganden gällande frånluftsfönstren på Sundsvalls sjukhus. Ett antagande 

är från början Sweco Theorells (2008) som sedan Odeblad (2008) hänvisar till-

baka till i sin studie. Båda är tydliga med att det är uppskattningar som görs, 
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mycket beroende på att det saknas information. Frånluftsfönstrets U-värde antas 

här vara direkt proportionell mot, och avta linjärt med, ökat flöde som i figur 13 

nedan. Alltså enligt formeln 𝑈 = 2,5 −
�̇�

60
 då 0 ≤ V̇ ≤ 120, där U är U-värdet (y-

axel) och V̇ är volymflödet per timma (x-axel). 

 

Figur 13: Linjärt avtagande U-värde (Sweco Theorells 2008:6). 

Resonemanget bakom U-värdets förändring grundar sig på att ett ökat flöde mel-

lan rutorna ger en bättre värmeisolering. Det finns dock en gräns som infinner sig 

när strömningen mellan rutorna blir för hög och övergår från att vara laminär till 

turbulent vilket försämrar U-värdet. I figuren anses det vara laminär strömning 

mellan 0 m3/h och i alla fall upp till det projekterade flödet per fönster som är 

120 m3/h (Sweco Theorells 2008). Sweco Theorells skriver att fönstren uppges 

ha ett U-värde på 0,5 W/m2, K vid det projekterade flödet. Värdet 2,5 W/m2 vid 

inget flöde alls är ett antaget värde. Huruvida värdet är antaget av Sweco Theo-

rells, av tillverkaren eller någon annan framgår inte.  

Ett försök att förenkla beräkningarna för ett frånluftsfönster gjordes av Gefwert 

och Södergren (1980). Detta är också en av väldigt få skrifter som finns tillgäng-

liga och som behandlar just den fönstertypen som här avses. I metoden ritas kur-

vor och linjer för olika temperaturer ut i ett diagram och de areor som skapas kan 

sedan beräknas och användas för att uppskatta värmeförlusterna. Detta kommer 

inte närmare behandlas i denna uppsats.  

En effekt av att varm frånluft förs ut genom frånluftsfönstren är att den avkylning 

av frånluften som då inträffar gör att mindre värmeenergi kan återvinnas, med en 
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sämre förvärmning av uteluften som resultat. Med information från Gefwert och 

Södergren (ibid.) har figur 14 tagits fram som visar hur temperaturen sänks i från-

luften som går via fönstret för olika flöden och temperaturvariationer. Observera 

dock att flödet 40 m3/h, m2 bygger på interpolation och inte finns med i den refe-

rerade skriften. 

 

Figur 14: Frånluftens temperaturfall över ett frånluftsfönster för olika luftflöden 

och temperaturdifferenser. 

Från figuren går det bland annat att utläsa att större flöden ger mindre värmeför-

luster till utsidan viket betyder att frånluften når värmeväxlaren med en högre 

temperatur. Frånluftstemperaturen efter fönstret kan med andra ord skilja sig vä-

sentligt från lufttemperaturen i rummet/inomhustemperaturen. I kap 2.3.2 där 

metoden för att beräkna det tillförda värmebehovet beskrivs som en balans mel-

lan tillförd och avgiven värme förutsätts däremot att inomhus- och frånluftstem-

peratur är lika. För den intresserade återges värmebalansen för ett frånluftsfönster 

med tillhörande figur i bilaga 13.  

                                                      
3 Gällande upphovsrätten för detta material är numera Statens råd för byggnadsforskning ned-

lagt och författarna själva har inte lyckat nås för ett eventuellt godkännande. 
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4 Metod 

I arbetet med denna uppsats har information och data med skilda ursprung an-

vänts. Detta kapitel vill förklara författarens syn på dessa källor och de beslut 

som fattats gällande val av metoder för att besvara uppställda frågeställningar. I 

arbetet har både primär- och sekundärdata använts samt sekundära källor i ut-

formningen av den teoretiska beskrivningen och det teoretiska ramverket. I sö-

kandet och användandet av sekundära källor har författaren varit noggrann med 

att kontrollera källor, alltså att ägna sig åt det som benämns källkritik. Källkriti-

ken och dess samling av metodregler har som uppgift att bedöma trovärdigheten 

i den litteratur som samlats in (jfr Thurén, 2013). Nedan kommer först användan-

det av sekundära källor behandlas. 

4.1 Sekundära källor 

För att skapa förståelse för ämnet och bygga den teoretiska bakgrunden har en 

litteraturstudie gjorts där flertalet olika källor använts. I sökandet efter och an-

vändandet av källor krävs ett försiktigt och kritiskt förhållningssätt för att slå fast 

att information är tillförlitlig, tillräckligt omfattande och lämplig att inkludera 

(Walliman 2011). Det finns fyra källkritiska kriterier, som kort sammanfattas här 

under. Den första är äkthet, alltså att källan ska vara det den utger sig för att vara. 

Det andra kriteriet handlar om tidssamband med vilket det menas att en källa är 

trovärdigare ju mer samtida den är. Med oberoende menas exempelvis att källan 

ska vara ”egen” och inte bara ett referat av en annan källa. I kriteriet ryms även 

en skillnad mellan primär- och sekundärkällor, där primärkällorna oftast anses 

trovärdigare. Det sista kriteriet är tendensfrihet, alltså att det inte ska finnas an-

ledning att misstänka en partiskhet hos källan, att den ger en falsk bild av verk-

ligheten på grund av egna intressen (Thurén & Strachal 2011; Thurén 2013). In-

ternet är en fantastisk källa till information, så även gällande ämnet för detta ar-

bete. Dock har författaren i så liten utsträckning som möjligt försökt hänvisa till 

denna typ av källor. Detta på grund av kriteriet äkthet och att det många gånger 

är svårt att kontrollera de påstådda författarnas bakgrund eller egentliga kunskap 

om ämnet eller att källan är den som den utger sig för att vara. Det kan även 

många gånger vara svårt att förhålla sig till kriteriet tidssamband då information 
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på internet ständigt uppdateras och förändras samtidigt som föråldrad informat-

ion många gånger kan finnas kvar (Thurén & Strachal 2011). Därför kommer 

material främst från böcker som kunnat lånas och sökas fram via den nationella 

söktjänsten LIBRIS och från publicerade artiklar från databasen PRIMO. LIBRIS 

har även gjort det möjligt att finna skrifter och böcker som inte finns att ta del av 

via de lokala biblioteken. I de fall material ändå hämtats från internet har förfat-

taren gjort bedömningen att informationen är trovärdig och inte bryter mot de 

källkritiska kriterierna.  

Tidsspannet är många gånger stort i det material som använts. Även om det 

kanske kan tolkas som att arbetet utifrån detta inte lever upp till kriteriet tendens-

frihet har författaren detta till trots i så stor utsträckning som möjligt försökt finna 

nyskrivet material. Det stora tidsspannet beror istället på att mer samtida litteratur 

ofta innehåller referenser till andra författare vars böcker oftast publicerats 

många år tidigare. Därför kan ibland den tidigare källan inkluderas som referens 

då primärkällor ofta väger tyngre än sekundärkällor och är ett sätt att förhålla sig 

till kriteriet oberoende. Ett annat skäl till flera källor är en av journalistikens hu-

vudregler som säger: ”För att ett påstående ska vara trovärdigt fordras att det 

bekräftas av minst två av varandra oberoende källor” (Thurén & Strachal 

2011:15; Thurén 2013:35-6). Det är alltså bra att jämföra information från olika 

källor (Walliman 2011).  I fallet med detta arbete är det faktiskt så att ordagranna 

upprepningar kan finnas i litteratur som publicerats med tjugo års mellanrum men 

där varken hänvisningar till varandra eller någon ursprungskälla anges. Det kan 

vara på sin plats att återge Thurén och Strachal (2011:28) som skriver att ”seriösa 

debattörer och forskare ibland nöjer sig med andra- och tredjehandskällor. Detta 

sysslar också många bloggare med. Att många källor säger samma sak behöver 

alltså inte betyda att det är sant”. Detta belyser ytterligare vikten av att hela tiden 

bedöma trovärdighet och vara just källkritisk.  

Forster (1994:149) skriver att:  

[Documents] should never be taken at face value. In other words, they must 

be regarded as information that is context specific and as data which must 

be contextualized with other forms of research. They should, therefore, only 

be used with caution. 
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Citatet berör kriteriet tendensfrihet och talar för hur viktigt det är att ha i åtanke 

att författare och organisationer kan ha egna intressen i hur någonting framställs, 

vilken information som delges eller kanske vad ett resultat pekar på. Detta påver-

kar bland annat hur representerbart ett dokument är eller hur generaliserbart re-

sultatet av en undersökning eller mätning är. Detta bör beaktas under hela arbetet 

med uppsatsen och i synnerhet när slutsatser ska dras.  

4.2 Mätdata 

Mätdata för temperatur delas in i två delar. En del kommer från Sweco och sam-

lades in under perioden 30:e mars till 12:e april 2017. Detta är den så kallade 

långtidsmätningen och presenteras under avsnittet sekundär mätdata. Den 18:e 

april befann sig även författaren till uppsatsen på plats på Sundsvalls sjukhus 

tillsammans med driftansvarig och samlade under dagen in egen primär mätdata 

samt utförde ett rökförsök för att undersöka luftrörelser och omblandning vid be-

fintliga och sänkta luftflöden. Hur rökexperimentet utfördes och mätdata samla-

des in beskrivs detaljerat nedan i avsnittet primära källor. Att det blev just denna 

dag som experimentet utfördes på var i någon mån slumpartat. Både uppdragsgi-

varen (LVN) och uppdragstagaren (Sweco) var av flera skäl angelägna om att 

experimentet skulle utföras. Personal (driftansvarig) som kunde hjälpa till fanns 

tillgänglig hela dagen och senare under veckan skulle fönsterrenoveringar utföras 

i rummet vilket skulle ha påverkat mätningarnas jämförbarhet med tidigare mät-

ningar. Möjligheten att vänta på bättre förutsättningar, till exempel lägre utom-

hustemperaturer, fanns med andra ord inte. 

4.2.1 Primära källor 

Tillvägagångssättet för att samla in mätdata utgick i möjligaste mån från de re-

kommendationer som brukar kallas ”Egenkontroll för fastighetsägare” och av-

snittet som gäller utredningar av temperatur och drag (t.ex. Stockholms stad 

2014). Rekommendationerna grundar sig på Socialstyrelsens, sedermera Folk-

hälsomyndighetens, ”allmänna råd om temperaturer inomhus” (FoHMFS 

2014:17). Rekommendationerna har tidigare presenterats i detta arbete (kap 

2.2.2). Några viktiga skillnader måste dock understrykas. En av dessa är att golv-

temperaturen aldrig undersöktes i det valda rummet. Även om det skulle ha tagit 

en del av den redan begränsade tiden som fanns till förfogande i anspråk kunde 
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golvets temperatur ganska enkelt ha uppmätts med rätt instrument. Detta är också 

en av anledningarna till att det aldrig gjordes då vem som helst som arbetar på 

driften kan göra detta vid lämpligt tillfälle. Dessutom hade Sweco redan gjort 

mätningar i rum på avdelning M08. Förutom detta är en annan skillnad att det 

inte är den operativa temperaturen som mäts utan luftens temperatur i rummet. 

Detta är på grund av att insamlad mätdata ska kunna användas för att beräkna 

temperatureffektiviteten vilken är kvoten av olika lufttemperaturer.  

Som ett sätt att förhålla sig till det källkritiska kriteriet tidssamband gjordes no-

teringar fortlöpande under dagen så att inte detaljer skulle falla i glömska (jfr 

Thurén & Strachal 2011). 

Mätdata 

Under dagen samlades åtta olika temperaturuppgifter in. Dessa var utomhustem-

peraturen, temperaturen i tilluftsdonet, temperaturen på frånluften både genom 

frånluftsfönster och frånluftsdon i taket. Temperaturen uppmättes även 0,1, 0,6, 

1,1 och 2,0 m över golvet. Givarna som mätte temperaturen över golvet på olika 

höjder fästes i ett snöre som var fastsatt i och hängde från taket med en tyngd (se 

figur 15). Höjderna 0,6, 1,1 och 2,0 m markerades också på väggpartier som re-

ferenser att förhålla sig till. 

 

Figur 15: Givarplaceringar. 1=utomhus, 2=Frånluftsdon, 3=Frånluftsfönster, 

4=Tilluftsdon, 5=exempel på givare som mäter temperatur vid viss höjd i rummet 

och är fastsatt i ett snöre. 
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Utrustningen som användes för insamlandet av dessa temperaturer var en univer-

sell datalogger från Mitec: AT40g. Noggrannhet med givare (MU-TE100) är 

±0,3 K. Dataloggerns åtta givare levererar uppmätt temperatur vid olika intervall 

vilka sparas och sedan kan tas fram och analyseras i olika program (se figur 16).  

 

Figur 16: Datalogger från Mitec. Åtta ingångar för mätdata på höger sida. 

Programmet Excel användes för att analysera mätdata. Den främsta anledningen 

till valet av program var främst att programmet är tillgängligt för Swecos konsul-

ter och där används flitigt. Användandet av ett annat program, till exempel MAT-

LAB, skulle gjort resultatet mindre tillgängligt och användbart för företaget att 

använda sig av i fortsatta undersökningar. 

I rummet placerades även gratisvärme ut för att simulera hur rummet vanligtvis 

används. Belysningen var tänd under hela försöksperioden, en påslagen laptop 

stod på bordet och en ”dummy” hade placerats bakom skrivbordet för att repre-

sentera den person som vanligtvis sitter där. I ”dummyn” fanns en tänd 75 W 

lampa som stod för värmeavgivningen (se figur 17 nedan).  

Även lufthastigheter noterades under dagen, främst för att uppmärksamma att 

inga rekommendationer överskreds. För det ändamålet användes en luftflödes-

mätare, Testo 435 med komfortgivare monterad på teleskophantag. Givaren har 

mätnoggrannheten ± 0,03 m/s + 4 % av mätvärdet (figur 18 nedan).  
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Figur 17: "Dummy" med 75 W glödlampa för värmeavgivning. 

 

Figur 18: Luftflödesmätare, Testo 435 med komfortgivare. 
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Mätdata tolkades utifrån de rekommendationer som ska följas men också lokalt 

temperaturindex har beräknats då det varit möjligt då det ger en indikation på hur 

väl tillförd effekt kommer rummet tillgodo. På basis av det sistnämnda är det 

möjligt, vilket tidigare förklarats, att ge rekommendationer om ytterligare luft-

flödessänkningar eller inte. Då frånluften vid en inställning evakueras både via 

fönster och don är det ett medelvärde för temperaturerna dessa emellan som an-

vänts i beräkningarna. Detta då hälften av luften går via vardera. För övriga in-

ställningar är det frånluftstemperaturen i antingen don eller fönster som inklude-

rats i beräkningen för lokalt temperaturindex.  

Instrumentens begränsade mätnoggrannhet men också andra osäkerheter relate-

rade till själva testsituationen, som inte var fullständigt kontrollerad, måste na-

turligtvis beaktas när mätresultatet ska analyseras. Framförallt kan detta anses 

vara viktigt för beräkningen av lokalt temperaturindex som är kvoten av två ut-

tryck vilket gör att felaktigheter kan förstärkas ytterligare. På grund av dessa osä-

kerheter beräknas inte temperatureffektiviteten om inte differensen mellan från- 

och tilluften är mer eller lika med 1ºC (jfr Sandberg 1986).  

Flera olika inställningar för till- och frånluftsflöden gjordes under dagen vilket 

ledde till jämförelsevis korta mätperioder och loggningar var femte minut. Dagen 

var i första hand tänkt att användas till att göra ett försök med rök för att tydlig-

göra luftrörelser vilket gjorde att det även fanns två personer i rummet som var 

där för att observera. Naturligtvis kan dessa personers närvaro på olika sätt ha 

påverkat uppmätta värden. Dock erbjöd det studerade rummet ingen möjlighet 

för observation utifrån.  

Rökförsök 

För att skapa rök i rummet hyrdes en rökmaskin, en Antari Z-350 med rökvätska 

för ”tjockare” rök men som ändå hade en densitet nära luftens. Röken är inte 

oljebaserad eller innehåller någonting annat som skulle kunna fästa på och even-

tuellt ta eld på till exempel varma elvärmare (se bilaga 2 för info om rökvätska). 

Rökmaskinen har inställningar för rökmängd och även en fläkt vars hastighet kan 

justeras (se figur 19). Rökinställningen var hela tiden inställd på maximal rökge-

nerering och fläkten på så lågt läge som möjligt. Med detta menas att fläkten 

endast användes till att motverka tryckhöjden och ”knuffa” röken upp till 
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tilluftskanalen och inte mer för att så lite som möjligt påverka luftflödet i kanalen. 

Exakt vilket varvtal detta motsvarar är okänt då rökmaskinen inte har fasta nivåer 

för fläkt eller rökgenerering. Det enda som med säkerhet kan sägas är att det 

antingen är lägsta nivån eller högsta. Någon decimeter från rökmaskinen uppfat-

tades heller ingen förhöjd temperatur hos rök/luft-blandningen. Naturligtvis får 

även rökmaskinen ses som en form av gratisvärme som kommer rummet tillgodo.  

 

Figur 19: Rökmaskinens anslutning till tilluftsflödet. Baksida av rökmaskin med 

reglage för rök och fläkt. 

Rökförsöket utfördes genom att rök tillfördes tilluften som sedan observerades 

när den kom ut genom tilluftsdonet, bredde ut sig i rummet och blandade sig med 

övrig rumsluft. Efter en stund blev rummet så rökfyllt att rökmaskinen stängdes 

av då ytterligare rök inte var nödvändigt. När rök fanns i rummet och ytterligare 

rök inte tillsattes kunde istället observationer kring hur röken tog sig ut ur rummet 

göras, eller hur tilluft utan rök tog plats i rummet.  

För att tydliggöra vissa effekter användes också en rökflaska från REGIN (se 

figur 20). Någon speciell tidsmätning utfördes inte, förutom den som kunde utlä-

sas på dataloggern. Viss tidreferens går även att få från de bilder och filmer som 

två kameror tagit för att dokumentera experimentet. 
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Figur 20: Rökflaska från REGIN. 

Inför experimentet gjorde författaren en grov planering över de försök som skulle 

göras. Med ”grov planering” menas att planeringen gjordes med möjlighet till 

förändringar då det hos alla parter inblandade i rökförsöket saknades erfarenheter 

för denna typ av försök och det på grund av detta var svårt att detaljerat planera 

för tidsåtgång eller möjliga uppkomna svårigheter. Den grova planeringen sam-

manfattas i försöksmatrisen i tabell 5 nedan och innebär att delförsök skulle göras 

för följande fall:    

 tre olika flödeshastigheter för luften: 108, 154 och 220 m3/h,  

 observationer för hur röken breder ut sig med tilluften och hur röken eva-

kueras, 

 tre olika inställningar för frånluften: allt genom frånluftsfönster, allt ge-

nom frånluftsdon eller hälften genom frånluftsdon och hälften genom 

frånluftsfönster. 
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Tabell 5: Matris över planerat rökförsök. 

 

Försöksmatrisen kunde även användas som underlag för de noteringar som skulle 

utföras löpande under dagen. 

4.3 Sekundärdata 

Enligt uppgift från Sweco samlades mätdata för temperaturer under långtidsmät-

ningen in på liknande sätt, det finns dock några skillnader. Den som riggade upp 

utrustningen var samma driftansvariga som hjälpte till i försöket beskrivet ovan. 

Mätningarna kan möjligen anses vara mer verklighetsnära då de samlades in un-

der längre tid och att det samtidigt var vanlig aktivitet i rummet. Den som van-

ligtvis sitter i rummet kom och gick under dagen och noterade vilka tider rummet 

användes. En ytterligare skillnad är att mätningar på temperaturen utfördes på 

luften både innan och efter elvärmaren. Dock används inte denna ytterligare mät-

punkt i denna rapport.  

För långtidsmätningarna ändrades inte flödet utan var konstant 154 m3/h, alltså 

70 % av det projekterade flödet 220 m3/h. Belysning i rummet var alltid påslagen 

och persienner var nerdragna för att i så stor grad som möjligt eliminera inverkan 

av sol, då det var uppvärmningssäsongen som skulle studeras. Mellan morgonen 

30:e mars och till kvällen 4:e april togs frånluft endast genom frånluftsfönster. 

Mellan kvällen 4:e april och morgonen 7:e april användes enbart frånluftsdonet. 

Mellan morgonen 7:e april och eftermiddagen 12:e april evakuerades hälften av 

frånluften genom frånluftsfönster och hälften genom frånluftsdon.  

Samtidigt med temperaturloggning har även eleffekt för eftervärmen loggats. 

Detta då det annars kan vara svårt att veta när denna extra tillförsel av värme 

används. Uppgifter för effektförbrukningen finns tillgänglig på minuten för var 
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tionde minut efter varje hel timme, dygnet runt. Detta gör att det finns en diskre-

pans mellan temperaturdata som mäts 22 minuter och 43 sekunder efter varje hel 

timme och effektdata. För enkelhetens skull har mätdata för 20 minuter efter varje 

hel timme använts för effekten.  

Det kan tyckas lite överflödigt att inkludera ytterligare mätdata i denna uppsats, 

mätdata som dessutom är sekundär. Dock är det författarens uppfattning att mät-

data för en längre tidsperiod är nödvändig för att kunna uttala sig om lokalt tem-

peraturindex. En kortare mätperiod, som primär mätdata bygger på, kanske inte 

resulterar i tillräckligt mycket information, speciellt med avseende på de kriterier 

som satts upp utifrån mätinstrumentets begränsade noggrannhet (dvs. minst 1°C 

skillnad mellan till- och frånluft). Samma kriterier kommer för övrigt också gälla 

för den längre mätserien. Långtidsmätdata kommer alltså endast användas till att 

beräkna lokalt temperaturindex.  
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5 Resultat 

I kapitlet presenteras resultatet från rökförsök, egna insamlade mätdata samt se-

kundära mätdata. Författaren vill redan nu uppmärksamma läsaren på att doku-

mentationen av rökförsöket inte föll så väl ut som förväntat. Även om rökmaski-

nen lyckas rökfylla rummet mycket väl var det oftast svårt att urskilja rökens 

rörelser. Detta berodde dels på att röken blandades väl med tilluften och nästan 

omedelbart med övrig rumsluft och dessutom på att rummets väggar och fram-

förallt tak är målade i ljusa färger. Det blir med andra ord inte tillräckligt stor 

kontrast mellan rök och bakgrund för att det tydligt ska kunna urskiljas på film 

och på bilder. I de bildsekvenser som ändå används nedan är därför luftens rörel-

ser tydliggjorda med pilar. Rökförsök gjordes enbart för till- och frånluftsflöden 

på först 154 och sedan 108 m3/h. Dessa inställningar valdes då 154 m3/h var den 

nuvarande inställningen för flödet och 108 m3/h var den inställning som driftan-

svarig var mest intresserad av att veta resultatet av. Att ytterligare en luftflödes-

hastighet inte hanns med berodde främst på tidsbrist, att bara en dag var tillgäng-

lig och på att uppriggning, men också att varje försök, tog mer tid i anspråk än 

uppskattat. De rökförsök som gjordes sammanfattas i försöksmatrisen (tabell 6 

nedan).  

Tabell 6: Försöksmatris. 

 

Temperaturmätningarna fungerade för det mesta bra. Dock inträffade vid flera 

tillfällen att givare lossnade från sina fästen och att detta inte uppmärksammades 

förrän en tid senare. Under mät- och rökförsöket inträffade detta när rök tillfördes 
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och rumsluften endast ventilerades ut via frånluftdonet. I detta försök trillade gi-

varen i frånluftsdonet ned vilket upptäcktes först senare, när röken lämnat rum-

met. Givaren som mätte temperaturen i frånluftsdonet trillade även ner under 

långtidsmätningen någon gång mellan 20:00 4/4 och 11:50 5/4 då den åter var på 

plats. Dagen för rökförsök förväntades vara kall och molnig och för att simulera 

ett stort värmebehov var termostaten inställd på ett högt värde, cirka 24°C. Det 

blev dock varmare än förväntat och dessutom dök strax efter klockan 11 på för-

middagen solen upp över taket och värmde utomhusgivaren och lyste in genom 

fönstren vilket gjorde att persienner fick dras ner och temperaturgivaren utomhus 

fick skyddas mot solens strålar och täckas.  

Nedanför presenteras först resultatet för rökförsöket innan respektive mätdata gås 

igenom.  

5.1 Rökförsök 

Resultaten nedan är inordnade efter luftflöden, 154 eller 108 m3/h, och inställning 

av frånluftsflöden: från frånluftsdon, från frånluftsfönster eller lika stort flöde 

från båda. Precis som att det kunde vara svårt att observera röken som tog sig in 

och fyllde rummet var det även svårt att göra speciella observationer gällande hur 

den redan rökiga luften tog sig ut eller trängdes undan när ny rök inte längre 

tillsattes. Mer än att röken så sakteliga försvann från rumsluften gjordes inte 

några ytterligare observationer som motiverar ännu en gruppering nedan. Evaku-

eringen av röken observerades dock för varje flödes- och frånluftsinställning men 

separeras som sagt inte från övriga observationer.   

Oavsett inställningar som gjorts uppmärksammades alltid en luftrörelse som i 

stora drag gick från tilluftsdonet och ut mot väggarna där den vek nedåt och fort-

satte ner en bit längs väggen innan den återigen vek in mot rummets mitt där den 

fortsatte upp mot tilluftsdonet. Hur denna luftrörelse gör att luften rör sig uppåt i 

rummets centrum illustreras av bildsekvenserna i figur 21 nedan.  

Det kan poängteras att de luftrörelser som beskrivs inte var kännbara för obser-

vatörerna, varken i vistelsezonen eller någon annanstans. De observationer som 

beskrivs nedan är alltså enbart visuella. 
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Figur 21: Cirkulerande luftrörelse i rummet. 

5.1.1 Luftflöden 

Med sänkta luftflöden (108 m3/h) tätnade röken snabbare och röken i rummet 

blev också tätare. Den cirkulerande luftrörelse som beskrivs ovan finns kvar men 

är inte lika intensiv och speciellt i centrum av rummet är den uppåtgående luft-

rörelsen inte lika snabb som vid 154 m3/h.  

Att luften följer taket syns vid de bägge luftflödesinställningarna men med sänkta 

flöden ses hur en del av luften, oberoende av frånluftsinställning, släpper taket 

innan den når fram till väggen och rör sig framåt/nedåt. En annan del följer taket 

fram till väggen där den viker av och fortsätter nedåt längs med väggen. Här 

uppstår en annan skillnad. Vid högre luftflöden följer luften väggen ned till mel-

lan 1,1 och 1,4 m över golvet där den vänder inåt rummets centrum igen (figur 

22). Detta blir speciellt tydligt med hjälp av rökflaskan. Med sänkta luftflöden 

uppstår samma fenomen längs väggen men luften vänder inåt rummet högre upp 

på väggen, cirka 1,6 m över golv. 

För det högre luftflödet syntes hur tilluften från donet följde taket och gick direkt 

mot frånluftsdonet. Vid sänkta luftflöden och åt motsatt håll, mot fönstren, faller 
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luften som släpper taket ned i riktning mot frånluftsfönstrens luftintag. Att luften 

släpper väggen och vänder inåt rummet igen vid olika höjder för olika luftflöden 

stämmer för alla väggar utom ytterväggen med fönster. Här finns mer möble-

mang och dessutom finns det precis under fönstrens luftintag ett utskjut (syns i 

figur 22) beroende på att där sitter en installation för bland annat elkablar.  

 

Figur 22: Vid lägre luftflöden släpper luften från taket och sjunker mot frånlufts-

fönstrens luftintag. Vid lägre luftflöden vänder luften vid innerväggarna inåt rum-

met vid en högre höjd än för högre luftflöden. Under fönstren finns ett litet utskjut 

från väggen.  

Luftens hastighet där vägg möter tak är ungefär 0,22 m/s för det högre luftflödet 

och mindre än 0,16 m/s för de sänkta luftflödena. Dessa varierar lite beroende på 

vid vilken vägg som mätningen utförs vid men de presenterade värdena är de 

högsta uppmätta.  

5.1.2 Frånluft från enbart via frånluftsfönster 

Luften söker sig mer mot frånluftsfönstren och den cirkulerande rörelsen i rum-

met är ”lugnare” än när hälften av frånluften även lämnar genom frånluftsdonet. 

Luften som lämnar rummet via fönstren gör det tydligt i närheten av dessa. 

Längre bort från fönstren, 0,3 till 0,4 m, är påverkan på luften dock endast be-

gränsad (se figur 23). Nedanför luftspalten i ett fönster sker det nästan ingen på-

verkan alls på luften, inte ens precis i närheten av väggen utan luft måste upp till 

samma höjd över golv som luftspalten för att luften ska leta sig in.  
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Figur 23: På bara några decimeters avstånd från frånluftsfönstrens luftintag kan en 

rökpuff passera utan större påverkan. 

Vid 108 m3/h uppmärksammades hur det tog längre tid för röken att leta sig ner 

till golvet. Det bildades en skiktning där det under en period var ett par decimeter 

närmast golvet som inte hade någon rök. Detta uppmärksammades inte vid övriga 

frånluftsinställningar. Vid denna frånluftsinställning och flödeshastighet får ob-

servatörerna även intrycket att röken är mindre tät på sidan vid det igentäppta 

frånluftsdonet än på motstående sida. 

5.1.3 Frånluft enbart via frånluftsdon 

Oavsett högre eller lägre luftflöde uppmärksammades inga nämnvärda luftrörel-

seskillnader vid denna frånluftsinställning. Skiktningen närmast golvet som ob-

serverades när luften endast togs via frånluftsfönstret iakttogs inte vid denna in-

ställning. Naturligtvis fanns inga luftrörelser vid fönstrens luftspalter.  

5.1.4 Frånluft via både frånluftsdon och frånluftsfönster 

Speciellt vid högre luftflöden men till viss del även vid den lägre inställningen 

blir den cirkulerande luftrörelsen i rummet intensivare när frånluft evakueras via 
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både frånluftsdon och frånluftsfönster. Ingen skiktning vid golvet märks heller 

vid denna inställning. Luften som letar sig in i fönstrets luftspalt gör det enbart 

precis i närheten av denna, 0,05 till 0,1 m ut från ytterväggen. Längre ut är luft-

rörelser knappt märkbara eller rör sig snarare inåt rummets centrum. Luftens rö-

relser närmast fönstrens luftspalter liknar varandra för båda luftflödesinställning-

arna medan luftrörelser längre bort från ytterväggen är tydligare vid det högre 

luftflödet.  

5.2 Mätdata 

Först presenteras mätdata som samlades in under rökförsöket (primärdata) och 

efter det det så kallade långtidsmätdatat från Sweco (sekundärdata). Som hjälp-

medel och för att tydliggöra resultatet används diagram för båda uppsättningar 

mätdata. 

5.2.1 Primärdata 

Temperaturen utomhus steg under dagen från runt 0ºC när det första försöket 

inleddes till omkring 6ºC när de sista försöken utfördes. I tabell 7 nedan redovisas 

max- och min-temperatur för de olika givarna. Observera att dataloggern starta-

des innan försöken påbörjades och stängdes av en tid efter sista försöket. För 

värdena som presenteras i tabellen nedan har alltså ingen hänsyn tagits till akti-

viteten i rummet eller ifall ett försök pågick eller inte.  

Tabell 7: Sammanfattning av dagens uppmätta temperaturer. Min-, max- och medelvärde. 

  

Störst variationer syns för utomhustemperaturen och tilluftstemperaturen.  

I tabell 8 nedan finns enbart mätdata med som uppmättes under själva rökförsö-

ken, det vill säga den mätdata som uppmättes när förhållanden var som mest kon-

trollerade och därmed mest lika. Ett resultat av detta är till exempel variationen i 
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utomhustemperatur som blir mindre då värdet för när solen strålade direkt på 

givaren inte finns med längre. För alla de olika temperaturerna gör detta dataurval 

att skillnaden mellan max- och min-värde blir mindre.   

Tabell 8: Sammanfattning av uppmätta temperaturer vid rökförsök. Min-, max- och medelvärde. 

 

I tabellerna kan även ses hur temperaturen blir högre i vistelsezonen ju högre upp 

från golvet mätpunkten sitter. Frånluftstemperaturerna för fönster och don liknar 

dock varandra, detta trots att fönstrets luftspalt sitter mycket längre ned än från-

luftdonet som sitter i taket. Luftens hastighet i olika punkter i vistelsezonen mät-

tes flera gånger under dagen och var aldrig högre än 0,09 m/s, oftast runt 0,07 

m/s. Luftens hastighet där vägg möter tak är ungefär 0,2 m/s för det högre luft-

flödet och mindre än 0,16 m/s för det sänkta luftflödet. Detta är ungefärliga vär-

den framtagna med den handhållna lufthastighetsmätaren med mätpunkter längs 

olika väggar. Tilluftsdonet är inte heller placerat mitt i centrum av rummet vilket 

gör att några luftstrålar färdas längre väg än andra innan de når en vägg.  

  

Figur 24: Temperaturgradienten. Differensen mellan temperaturerna för 0,1 och 

1,1 m över golvet. 
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Temperaturgradienten, alltså temperaturskillnaden mellan 0,1 och 1,1 m över 

golvet i vistelsezonen, överskrider aldrig 3ºC men håller sig ofta över 2ºC (se 

figur 24).  

Ingen av mätpunkterna uppvisar någonsin en temperatur understigande 20ºC. 

Däremot är temperaturen nästan alltid över 23ºC och ofta över 24ºC för olika 

punkter vistelsezonen, dock sällan för punkten 0,1 m över golvet. Vid 2,0 m över 

golvet är temperaturen nästan alltid över 24ºC. Vid 1,1 m över golvet befinner 

sig temperaturen ofta över 24ºC annars oftast mellan 23 och 24ºC. Temperaturen 

är betydligt lägre vid golvet men sjunker aldrig under 21ºC. I figur 25 presenteras 

kurvor av mätdata för hela dagen och inte enbart det mätdata som loggades under 

rökförsöken, detta då någon noterbar skillnad för mätdata från rökförsöken inte 

kunde urskiljas. En notering kan göras när figur 24 och 25 jämförs. Den största 

temperaturgradienten uppkommer inte tidigast på dagen då temperaturen vid 0,1 

m över golv är som lägst utan någon gång vid tiden 09:37. Vid tiden innan detta 

är temperaturen vid 2,0 m över golv avsevärt högre än vid de lägre mätnivåerna. 

Vid tiden 09:37 är luftflödet 154 m3/h och frånluften tas både från fönster och 

don. Samma frånluftinställning men med luftflödet 108 m3/h sker vid tiden 14:57 

och uppvisar snarare motsatsen, det vill säga bland de lägsta värdena för tempe-

raturgradienten.  

 

Figur 25: Skillnaden i temperatur på olika höjder från golvet. 
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Vid 13:17 ändrades flödeshastigheten till 108 m3/h och det syns hur temperatu-

rerna för de tre övre mätpunkterna ovan golv snabbt stiger. Här uppnås även den 

näst högsta temperaturgradienten för dagen, toppen vid tiden 13:57. Frånluften 

evakueras här enbart genom donet. Den plötsliga toppen håller dock inte i sig 

utan temperaturgradienten ser ut att fortsätta minska under resten av dagen även 

om värdet pendlar en del.  

Efter denna tidpunkt händer det även att 24ºC passeras för mätpunkten vid 0,6m 

över golvet. Detta noterades aldrig för inställningen 154 m3/h. Annars ligger oft-

ast temperaturen för denna mätpunkt mellan 23 och 24ºC förutom tidigt på dagen 

då den är lägre än så.  Fram till denna punkt kan även anas hur temperaturen vid 

2,0 m över golvet ser ut att sjunka, om än mycket lite, medan temperaturen vid 

lägre mätpunkter snarare stiger.  

Innan omställningen till 108 m3/h är temperaturgradienten under en par timmar 

liten, och dessutom ser temperaturerna för mätpunkten vid 1,1 och 2,0 m över 

golvet ut att vara nästan desamma. Under denna period tas frånluften först enbart 

från fönster och sedan enbart från don.  

Observera dock att även utomhustemperaturen steg under dagen. Detta bör även 

noteras för temperaturgradienten i figur 24 ovan. Figur 26 är samma som figur 

25 fast med utomhustemperaturen tillagd.   

 

Figur 26: Utomhustemperaturen stiger också under dagen. Efter kl 11:00 gick solen 

upp över taket och innan givaren hann täckas över syns hur den uppmätta tempe-

raturen steg kraftigt. 
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Nedan presenteras även figur 27 där tilluftstemperaturen finns medritad. 

Tilluftstemperaturen är väldigt hög under mätningens första timme (jämfört med 

resten av dagen). Vid tiden 13:17 när en plötslig temperaturhöjning för de tre 

övre mätpunkterna ovan golv observerades höjs även tilluftstemperaturen. Innan 

detta har tilluftstemperaturen varit lägre än rumstemperaturerna vid de flesta höj-

der över golv med undantag av första och sista mättimmarna.  

 

Figur 27: Tilluftstemperaturen jämfört med temperaturen i rummet. 

Frånluftstemperaturer finns presenterade i figur 28.   

 

Figur 28: Frånluftstemperaturer i förhållande till tillufts- och utomhustemperatur. 
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I och med att utomhustemperaturen ökar minskar även tilluftstemperaturen. Med 

god vilja kan en antydan till högre temperatur urskiljas för frånluften från både 

fönster och don efter det att luftflöden sänks till 108 m3/h vid tiden 13:17. Samma 

antydan gäller även för tilluftstemperaturen. Den mycket högre tilluftstempera-

turen tidigare på dagen beror på att elvärmaren då var aktiv. När utomhustempe-

raturen sedan steg upphörde elvärmaren att värma tilluften.   

För de flesta mätvärden gick det inte att beräkna något lokalt temperaturindex 

(LTI). Detta då det uppsatta kravet om att skillnaden mellan temperaturen för 

tilluft och frånluft skulle vara mer eller lika med 1ºC. Flest beräkningsbara värden 

finns för 154 m3/h. LTI för både 154 och 108 m3/h i mätpunkten 0,6 m över golvet 

presenteras i figurerna 29 och 30 nedan. På grund av avsaknaden av relevant data 

är det svårt att se någon större skillnad mellan de båda graferna. Dock ser LTI ut 

att uppnå högre värden för 108 m3/h än för 154 m3/h. Medelvärdet för dessa mät-

punkter är 80,8 % respektive 69,7 %. Denna observation är emellertid förknippad 

med mycket stor osäkerhet.  

Att det skulle vara svårt att komma fram till ett tydligt resultat är inte helt oväntat 

och förhoppningsvis kan mer information om LTI fås från långtidsmätningen 

som efterföljande avsnitt tar upp. Den är dock enbart mätt för flödet 154 m3/h.  

 

Figur 29: Lokalt temperaturindex för punkten 0,6 m över golvet och luftflödet 108 m3/h. 
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Figur 30: Lokalt temperaturindex för punkten 0,6 m över golvet och luftflödet 154 m3/h. 

5.2.2 Sekundärdata 

I detta avsnitt presenteras figurerna 31, 32, 33 och 34 som innehåller diagram för 

det mätdata som Sweco tillhandahållit för perioden 2017-03-30 till 2017-04-12. 

Figurerna representerar olika mätperioder där skillnaden är hur frånluften evaku-

erats. Fördelen att göra på detta sätt jämfört med att visa hela mätperioden i en 

figur är att det blir tydligare och lättare att jämföra. Figur 31, som visar första 

mätperioden, skiljer sig från de andra i det att den innehåller ett temperaturindex 

där enbart kriteriet ”minst 1°C skillnad mellan tilluft- och frånluftstemperatur” 

följs, annars visas 0. En annan skillnad är effektkurvan som visar att elvärmaren 

är igång och tillför effekt till rummet när den ytterligare värmer tilluften. Som 

synes blir det väldigt stora variationer för LTI men det kan också observeras hur 

dessa skillnader verkar inträffa under nätterna när värmetillförseln normalt är av-

stängd. Det kan också observeras hur dessa variationer ofta verkar inträffa då 

temperaturen i frånluften från fönstret är låg. För att få diagram innehållande LTI 

som dessutom har någorlunda stabila och observerbara värden måste beräkningar 

för LTI för det första göras under normal drifttid, 05:00-17:00. För det andra 

sparar dataloggern endast värden 22 min efter varje timma vilket gör att perioden 

krymper till 05:22-16:22. För det tredje gör en ovanligt låg temperatur i frånlufts-

fönstren under drifttidens första timmar att vissa värden kan få plockas bort för 

att de avviker ovanligt mycket och att detta inte kan härledas till någonting annat.
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Figur 31: Stora variationer i LTI utan några ytterligare restriktioner. I diagrammet varierar LTI mellan -600 och 400 % men har platåer kring 70 %. För detta diagram 

innebär LTI =0 att kriteriet Ttilluft – Tfrånluft ≥ 1 ej är uppfyllt.  



Resultat 

58 

 

 

Figur 32: LTI med enbart frånluftsfönster är ungefär 68 %. 
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Mätperiod 1 

Figur 32 ovan avser inställningen när frånluft enbart evakueras via frånluftsföns-

ter. Diagrammet inkluderar kurvor för temperaturer vid frånluftsfönster, 0,6 m 

över golv, tilluftstemperaturen och LTI vid 0,6 m över golv. Under denna period 

varierade utomhustemperaturen mellan -3°C och +15°C med en medeltemperatur 

på strax under +4°C. Tilluftens medeltemperatur då LTI beräknades var 28,5°C. 

Under nätter och helger, alltså utanför normal drifttid startas ventilationen en el-

ler flera gånger. Temperaturen i frånluftsfönstrets spalt är under nätter och tidig 

morgon ofta under 15°C, alltså 5-6°C kallare än temperaturen vid punkten 0,6 m 

ovan golv och ibland nästan 15°C kallare än tilluftens temperatur.  

För att få stabila värden behövdes LTI för vardagar vid tiderna 05:22 och 06:22 

plockas bort då de var mycket högre än övriga värden. Tydligt avvikande värden 

fanns även i början av mätserien, vid 09:22, och även detta värde plockades bort. 

Resterande värden indikerar ett någorlunda stabilt LTI på mellan 65 och 70 %. 

Medelvärdet är 68 %.  

Mätperiod 2 

I figur 33 på följande sida evakueras enbart frånluften via don. Förutom detta 

inkluderas samma kurvor som figur 32 och första mätperioden. Utomhustempe-

raturen denna mätperiod låg mellan +1°C och +15°C med en medeltemperatur 

på ungefär +6°C. Tilluftens medeltemperatur då LTI beräknades var 29,9°C. 

Att givaren i donet råkade trilla ner i början av mätperioden spelade roll såtillvida 

att värden från 05:22 och 11:22 i början på serien inte existerar. Även 12:22 

plockades bort då det uppvisade stor variation jämfört med övriga värden. Till 

skillnad från mätserien i figur 32 behövde inga andra värden mellan 05:22 och 

16:22 plockas bort. Det kan observeras att temperaturen vid frånluftsdonet inte 

alls uppvisar samma stora temperaturvariation som frånluftsfönstret gjorde.  

LTI för denna mätserie har medelvärdet 50 %.  
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Figur 33: LTI med enbart frånluftsdon är ungefär 50 %.
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Figur 34: LTI med både frånluftsdon och frånluftsfönster är ungefär 77 %. 
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Mätperiod 3 

Under den sista mätperioden evakueras frånluften både genom frånluftsdon och 

frånluftsfönster. Förutom detta inkluderar figur 34 ovan samma information som 

övriga figurer i detta avsnitt. Vid denna mätperiod var utomhustemperaturen -

2°C till strax över +15°C. Medeltemperaturen var ungefär +6°C. Tilluftens me-

deltemperatur då LTI beräknades var 28,3°C. 

I figur 34 syns hur temperaturen vid frånluftsfönstret återigen faller under nät-

terna. Dock behöver enbart ett värde som är avvikande plockas bort. Detta är vid 

klockan 05:22 näst sista dagen.  

LTI är något lägre i början av mätperioden men ökar under de sista tre dygnen. 

Medelvärdet är 77 %.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis fås högst LTI när frånluften tas både via fönster och don 

följt av enbart via fönster och sist enbart via don. Mest mätdata fick sorteras bort 

när enbart frånluftsfönster användes och minst när enbart frånluftsdon användes. 

Utomhusluftens temperatur var varierande över långtidsmätningen, men varie-

rade på ungefär samma sätt över de olika mätperioderna. Tilluftstemperaturen 

var i medeltal ganska lika. Störst skillnad är mellan mätperiod 2 med enbart don 

och mätperiod 3 med där både fönster och don användes.  
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6 Analys 

I detta kapitel jämförs resultaten med den information om termiskt klimat och 

luftvärmesystem som tidigare presenterats. De första två avsnitten utgår från all-

männa råd och rekommendationer för termisk komfort och luftkvalitet. I sista 

avsnittet undersöks tillförseln av värme till rummet och huruvida vissa inställ-

ningar av flöde eller evakuering av frånluft kan anses vara mer fördelaktiga.  

6.1 Termisk komfort 

Det är ofta varmt i vistelsezonen. Dock beror detta på att termostaten är inställd 

på högre värden än normalt för att simulera en dag vid kall väderlek och tyvärr 

var inte dagen så kall som önskat. Den temperaturhöjning i rummet som obser-

verades när luftflödet ändras från 154 till 108 m3/h får snarare tillskrivas den för-

höjda tilluftstemperaturen samt kanske även utomhustemperaturen som också 

steg snarare än luftflödesändringen och några eventuella ändrade luftrörelser på 

grund av denna. Det är på samma sätt svårt att uttala sig om resultatet som talar 

för att varmare temperatur söker sig längre ner i rummet.  

Temperaturgradienten blir mindre under dagen, vilket är positivt. Utifrån figur 

25 verkar förbättringen nästan enbart bero på en höjning av temperaturen i den 

lägre mätpunkten 0,1 m över golv. Även om temperaturgradienten aldrig går över 

3°C, vilket är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten, ligger den ofta 

över 2°C vilket är värdet för den högre kvalitetsklassen från R1:an. I denna upp-

sats diskuteras inte människors prestation i förhållande till den termiska komfor-

ten vilket möjligen skulle kunna vara en anledning till att djupare analysera skill-

naden mellan 2 och 3°C. Istället konstateras att temperaturgradienten ligger inom 

de flesta rekommendationer även då rummet på grund av den uppskruvade ter-

mostaten kan antas vara varmare än normalt. 

Oavsett inställning uppmättes inga för höga lufthastigheter i rummet.  

Utifrån resultatet är det tyvärr svårt att uttala sig om någon variant av frånlufts-

inställning är bättre än andra. Detta beror främst på att tilluftstemperaturen vari-

erar så mycket som den gör och det går inte att utesluta att det är denna som ger 

upphov till förändringar och ingenting annat. Detta gäller naturligtvis även alla 
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slutsatser gällande luftflödets påverkan på den termiska komforten. Speciellt pro-

blematiskt får det anses vara att tilluftstemperaturen under större delen av dagen 

faktiskt är lägre än temperaturen i många punkter av rummet. Den kyler med 

andra ord rummet istället för att värma. Dock finns det perioder både i början och 

slutet av dagen som tilluftstemperaturen var högre än rumstemperaturen. Dessa 

gäller inställningen 154 m3/h med både frånluftsfönster och don och 108 m3/h 

med enbart frånluftfönster och med både frånluftsfönster och frånluftsdon. Av 

dessa varianter finns det två inställningar som är jämförbara med tyvärr finns 

inget i resultatet som relaterar dessa inställningar till den termiska komforten. 

6.2 Luftkvalitet 

Gällande inställningarna 108 m3/h och 154 m3/h, vardera med frånluftsinställ-

ningen genom både don och frånluftsfönster talas det i resultatet om att tilluften 

släpper från taket tidigare och faller nedåt/framåt vid det lägre flödet. Möjligen 

beror detta på en för kort kastlängd med det lägre luftflödet. Minskad kastlängd 

uppmättes också med den handhållna lufthastighetsmätaren och dessa observat-

ioner indikerar att kastlängd är bättre anpassad för högre flöden. Detta kan också 

vara anledningen till att varmare luft söker sig längre ned i rummet vid sänkta 

luftflöden, då luftstrålen böjs av och träffar temperaturgivare på en lägre höjd 

över golv. En annan observation var hur den ”cirkulerande luftrörelsen” i rummet 

avtog i styrka vid det lägre luftflödet och också lämnade väggen högre upp innan 

den vek in mot centrum igen. Båda dessa oavsett frånluftinställning. Även detta 

beror möjligen på kortare kastlängd i samband med det lägre tilluftsflödet då det 

lägre flödet medejekterar mindre luft i strålen som sätter mindre luft i rörelse. Det 

kan vara så att tilluftsdonet inte är optimerat för det sänkta tilluftsluftflödet. An-

gående luftkvalitén i rummet leder ovanstående observationer till konklusionen 

att omblandningen kanske inte är optimal och att ytterligare undersökningar kan 

behöva göras.  

Kortslutning i ventilationen observerades främst för det högre luftflödet men 

också för det lägre fast i mindre utsträckning. Gällande det lägre luftflödet kunde 

luften ses falla ner mot frånluftsfönstrens luftspalt. Oavsett luftflödesstorlek kan 

dock ingenting tydligt utläsas i mätdatat som talade för kortslutning. Detta främst 

på grund av att mest mätdata finns för tilluft som är svalare än rumsluften.  
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Andra observationer, som till exempel skiktningen längs golvet eller att röken i 

en del av rummet upplevdes som tätare vid en viss inställning, är svårare att uttala 

sig om då de inträffade under en period av dagen då tilluften var kallare än rums-

luften och det därmed inte går att göra jämförelser med den högre flödesinställ-

ningen. Dock kan det verka underligt att tilluft med lägre temperatur skulle ha 

svårare att leta sig ner till golvnivå.  

Angående den tätare röken vid sänkta luftflöden så kan detta ses som exempel på 

hur föroreningshalten vid jämvikt ökar vid lägre luftflöden. Dock innebär inte 

ens ett sänkt luftflöde till 108 m3/h att några krav eller rekommendationer över-

skrids (tabell 9). 

Tabell 9: Uteluftstillförsel i relation på krav på luftkvalitet. 

 

Enligt tabellen är tillförseln av utomhusluft väl tilltagen.  

Enligt Swegon så kan även temperatureffektiviteten ses som en indikation på hur 

väl ventilationen fungerar. Utifrån detta synsätt och med avseende på luftkvalitén 

så skulle inställningen med både frånluftsfönster och don vara att föredra, följt 

av enbart frånluftsfönster och sist enbart don.   

6.3 Värmetillförsel 

Figurerna 29 och 30 (kapitel 5.2.1) angående LTI för dagen för rökförsöket och 

för olika flöden är svåra att göra antaganden från då de inte innehåller så många 
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beräknade värden. Dessutom är det en jämförelse av både frånluftsdon och från-

luftsfönster för 154 m3/h och enbart för frånluftsfönster för 108 m3/h. Ska ändå 

ett försök till analys göras kan det tyckas intressant att LTI är högre för 108 m3/h 

med enbart frånluftsfönster än för 154 m3/h med både frånluftsfönster och från-

luftsdon. Detta då långtidsmätningen visade att inställningen som ger högst LTI 

är med både frånluftsfönster och frånluftsdon. 

Angående långtidsmätningen visade den att det verkar finnas ganska stora skill-

nader mellan olika frånluftsinställningar när det gäller LTI. Den visade också 

stora temperatursänkningar vid frånluftsfönster utanför normal drifttid. Även då 

detta är lite utanför ramen för denna uppsats hade det ändå påverkan på beräk-

ningarna för LTI och därmed även användbarheten av LTI som utvärderingsin-

strument i de fall frånluftsfönster används. Med tanke på frånluftsfönstrets ut-

formning och givarens placering bör temperatursänkorna bero på att luften mel-

lan rutorna kyls och ”faller” tillbaka över givaren.  

Ett bra svar på varför användningen av frånluftsfönster även verkar påverka mät-

värden flera timmar efter att normal drifttid inletts ges inte i denna uppsats. Denna 

påverkan verkar dessutom motverkas av en samtidig användning av frånluftsdo-

net. Dock är det oklart om detta beror på frånluftsdonet eller att frånluftsflödet 

genom fönstret blir mindre vid en samtidig användning av frånluftsdon. 

Om enbart LTI beaktas verkar de bästa förutsättningarna för en ventilationsflö-

dessänkning råda då både frånluftsdon och frånluftsfönster används och de 

sämsta förutsättningarna då enbart frånluftsdon används. Detta utifrån resultatet 

för långtidsmätningen och Swecos mätdata. Då har även hänsyn tagits till utom-

hustemperatur och tilluftstemperatur. Att detta är viktigt att göra kan förstås ge-

nom att återigen betrakta ekv. (5) och (6). Ett lågt LTI kan bero på en hög 

tilluftstemperatur. Att tilluftstemperaturen är hög kan i sin tur bero på stora tem-

peraturvariationer mellan ute och inne (kallare väderlek) som leder till större 

transmissionsförluster och att mer värme behöver tillföras rummet. Inga större 

variationer för utomhustemperaturer har påträffats som kan förklara bättre eller 

sämre LTI-värde. Det finns dock långa mätperioder då LTI som ett utvärderings-

verktyg inte kunnat användas på grund av att alldeles för små eller stora tempe-

raturvariationer. 
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7 Slutsatser och diskussion 

Möjligheterna att dra slutsatser gällande påverkan på inomhusklimatet begränsas 

av att tilluftstemperaturen inte konstant hölls över rumstemperaturen under dagen 

för rökförsöket. Detta var ett bakslag men omständigheterna tillät inte ett nytt 

försök med mer konstant tilluftstemperatur och lägre utomhustemperatur och re-

sultatet är därför det bästa under rådande omständigheter. Det är lätt att vara ef-

terklok när försöket väl är genomfört och mätdata tankats ner till datorn och kan 

observeras för första gången. Resultatet illustrerar dock det som tidigare sagts om 

svårigheten att uppnå perfekta förhållanden för att genomföra experiment, eller 

försök, som ska vara jämförbara utanför laboratoriemiljöer. Dagen var inte så kall 

eller molnig som förväntats vilket ledde till att elvärmaren slogs ifrån under större 

delen av dagen. Ett alternativ skulle ha varit att tvinga elvärmaren att vara påsla-

gen under hela försöksdagen för att uppnå ett bättre resultat. Om rökförsök på 

nytt ska utföras ska, med vetskapen om att det kan vara svårt att se rökens rörelser 

i ett rum, åtgärder vidtas för att underlätta observation. Förutom att undersöka 

möjligheten att använda andra typer av rökvätskor kanske det skulle gå att tillfäl-

ligt göra väggar mörkare eller att med extra lampor belysa röken, kanske rentav 

med färgat ljus. Det finns ljuskällor idag som är kraftiga och som inte avger 

mycket gratisvärme till rummet. 

Trots de upplevda svårigheterna kan följande kommentarer ges, som dock i de 

flesta fall mer får ses som antaganden än distinkta slutsatser. 

Det går inte att säga ifall en sänkning av luftflödet till mindre än 154 m3/h skulle 

vara till nackdel (eller fördel) för den termiska komforten vid luftflödet 108 m3/h. 

Detta behöver undersökas vidare. Däremot verkar temperaturgradienten bli bättre 

med sänkta flöden. Det ska dock påtalas att det aldrig är tal om en operativ tem-

peratur utan om lufttemperaturer i enstaka punkter i rummet. Rummet anses ha 

problem med höga transmissionsförluster och det kan finnas kalla yttemperaturer 

som resulterar i en annan temperaturgradient baserad på operativa temperaturer. 

Ur ett arbetsmiljöperspektiv kan det vara en god idé att titta närmare på den ope-

rativa temperaturen för vistelsezonen i detta rum vid förändrade luftflöden. Tem-

peraturgradienten hamnar förvisso aldrig över det rekommenderade gränsvärdet 
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3°C men däremot stundtals över 2°C vilket är gränsvärdet vid en högre kvalitets-

klass. Ingenting går att säga angående frånluftsinställningens påverkan på den 

termiska komforten.  

Luftomblandningen kan bli sämre med alltför stora sänkningar av luftflödet. 

Detta med utgångspunkt i att inga förändringar görs för tilluftsdon, dysdon. Även 

om tillförseln av utomhusluft är mer än väl tilltagen även vid det lägre testade 

flödet 108 m3/h verkar luftomblandningen påverkas negativt. Detta visar på en 

nackdel med att enbart förlita sig på att en tillräckligt stor luftmängd tillförs ett 

utrymme. Genom att göra detta antas, utan att några kontroller genomförs, att 

luftomblandningen i ett utrymme är god. Då uppfattningen däremot är att luftom-

blandningen i det undersökta utrymmet påverkades negativt av sänkta flöden re-

kommenderas att ytterligare en kontroll görs, gärna med spårgas. Mest fördel-

aktig luftomblandning verkar ske när luft tas både genom frånluftsdon och från-

luftsfönster och inte enbart genom det ena eller det andra. Detta trots att frånlufts-

fönstret verkar ha en mycket begränsad påverkan på luften som finns i närheten. 

Precis som i stycket ovan skulle det även här vara intressant att studera sänkta 

flöden och luftomblandning ur ett arbetsmiljöperspektiv eller ett perspektiv där 

syftet är att finna svar på hur prestationen påverkas utifrån en variation av luft-

flöden och kanske också beroende på placering av arbetsplatser. Arbetsplatsen i 

det observerade rummet är placerad ungefär i mitten av rummet vilket kanske 

fungerar bättre tillsammans med sänkta flöden än exempelvis ett snarlikt rum 

som delas av två personer som har sina respektive arbetsplatser utmed varsin 

vägg. Detta bland annat med tanke på att sänkta luftflöden verkar leda till kortare 

kastlängd och luftstrålar som släpper taket tidigare och faller ner.  

Det finns en möjlighet att sänkta luftflöden ger en bättre temperatureffektivitet, 

det vill säga att sänkta luftflöden gör att tillförd värmeeffekt bättre kommer rum-

met tillgodo. Detta är dock ett väldigt löst antagande och måste studeras vidare. 

Med mindre osäkerhet kan däremot påstås att för att uppnå bäst temperatureffek-

tivitet vid flödet 154 m3/h bör både frånluftsdon och frånluftsfönster användas. 

Möjligheten att sänka luftflöde eller tilluftstemperatur är alltså större med både 

frånluftsdon och frånluftsfönster verksamma  

Förutom det som nämnts ovan bör fortsatta studier fokusera på att undersöka va-

riationer i förhållandet mellan hur mycket frånluft som går via don och hur 
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mycket som går via fönster. I denna uppsats framkommer att det verkar vara bäst 

ifall frånluften går båda vägarna men det är bara förhållandet 50/50 som under-

söks och det finns inget som säger att detta skulle vara det mest optimala eller är 

den bästa driftstrategin.  

Det finns flera frågetecken kring frånluftsfönstren och deras möjliga påverkan på 

de beräkningar som gjorts i denna uppsats. Temperatureffektiviteten visade sig 

vara ett enklare verktyg att använda när det var ett vanligt frånluftsdon som an-

vändes. Med detta menas att det blir färre problematiska värden en stund efter att 

ventilationen startas på morgonen. Ett frånluftsfönster förändrar dessutom hela 

effektbalansen för ett rum då frånluftstemperaturen inte längre är densamma som 

inomhustemperaturen. Vid passagen mellan fönsterrutorna kan luftens tempera-

tur tappa flera grader vilket leder till en sämre värmeåtervinning. Hur mycket 

värme som försvinner när luften passerar mellan fönsterrutorna beror på luftflö-

dets storlek. I och med att denna uppsats tittar just på sänkningar av ventilations-

flöden skulle det vara intressant med en undersökning som tar med båda dessa 

faktorer. Det kanske inte är en lika god idé att minska luftflödet i ett rum om detta 

leder till att mer värmeenergi tar sig ut via fönstret genom ett försämrat U-värde 

samtidigt som det sker en större avkylning av frånluften vilket gör att mindre 

värmeenergi når värmeåtervinningen?  

Detta arbete har utgått ifrån befintlig installation vilket också tydligt framgår av 

frågeställningen. Därför kvarstår också frågan ifall dagens tilluftsdon är lämpade 

för de sänkningar av luftflöden som efterfrågas eller ifall det är motiverat att byta 

till mer optimerade don, eller att göra andra förändringar på det existerande upp-

värmningssystemet?  

Kvarstår gör också att undersöka vad som händer när tilluften används för att 

kyla rummet och luftflöden och frånluftsinställningar varieras?   
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