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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att utreda inomhusklimat och kraven i badhus. 

Vidare ska ventilationssystem presenteras för att ge en bild av hur ett önskat 

inomhusklimat uppnås. I utredningen presenteras även vilka smarta 

energilösningar som finns. 

 

En fördjupad studie av badhusmiljö och dess energibovar är utförd för att visa 

på de olika komplikationer som uppstår vid utformningen av ett 

simhallssystem. I badhusstudien ingår även åtgärdsförslag och eventuella 

energibesparingsmöjligheter. 

Examensarbetet är uppdelat i tre huvuddelar, den första är presentation av 

inomhusklimat, den andra är presentation av ventilationssystem och den tredje 

är undersökning och energianalys av simhallsanläggningar och diskussion 

kring detta. 

 

Målet med denna energianalys av badhus är att visa på de stora 

energibesparingsmöjligheter som finns och ställa sig frågan kring varför de 

ofta inte används. Detta är även en aktuell fråga att titta närmare på då 

simhallar är en av samhällets mest energislukande byggnader. Då EU:s 

miljömål blir allt strängare så måste denna energianvändning minskas. 

Analyserna har gjorts med hjälp av erfarenhetsvärden från branschen och 

reella fall under projektering har undersökts. 

 

Efter analyserna som är utförda framstår det tydligt att det finns många 

energibesparingar att beakta. Simhallar har överlag många möjligheter att 

energieffektiviseras. 

 

Nyckelord: Ventilationssystem, Energieffektivisering, Badhus, Simhall, 

Energisystem, Energibesparingar. 



  

Abstract 

This diploma work aims to investigate the indoor climate and requirements of 

baths. Furthermore, the ventilation system is described to give an idea on how 

a desired indoor climate is achieved. The report also presents the smart energy 

solutions that exist. 

 

A thorough study of the baths environment and its energy villains are 

performed to show the various complications that arise when designing a 

swimming pool system. The bath house study also includes proposals for 

action and possible energy savings. 

The diploma work is divided into three main parts, the first is a showcase of 

indoor climate, the second is a presentation of the ventilation system and the 

third is a survey and energy analysis of the swimming pool facilities and 

discussion of this. 

The goal of this energy analysis of bathhouses is to show the large energy 

saving opportunities that exist and ask the question about why they are often 

not used? This is also an ongoing issue to look at where swimming pool 

facilities are one of society's most energy-guzzling buildings. Then the EU's 

environmental objectives are becoming more stringent so that energy use must 

be reduced. Analyses were made using the values of industry experience and 

real cases in the design have been investigated. 

 

After the analysis is performed, it seems clear that there are many energy 

saving solutions to consider. Generally bath houses have many opportunities 

to be energy optimized.  

 

Keywords: Ventilation systems, Energy efficiency, Baths, Swimming pool 

facilities, Energy, Energy systems, Energy saving. 



  

Förord 

Detta examensarbete om 22,5 högskolepoäng (för vardera författaren) 

omfattar en kartläggning över hur ett ventilationssystem är uppbyggt samt 

undersökning av energiförluster i simhallar och en fördjupning inom området 

energieffektivisering. Arbetet har utförts i samarbete med Bengt Dahlgren AB 

i Helsingborg, där vi har haft tillgång till arbetsplats och handledning. Arbetet 

utfördes mellan februari och maj 2010. 

Under utbildningen har vi haft möjligheten att studera olika område inom 

byggnadskonstruktion. Områdena som vi blev mest intresserade av är 

installationsteknik och energihushållning. Vi har framförallt fått ett intresse 

för energisystem, då vi anser att det är något som är viktigt för framtida 

byggnader i sin strävan mot att klara av hårdare energikrav. 

 

Inom ramen för detta examensarbete har ett flertal personer varit delaktiga och 

bistått oss på olika sätt. Vi vill särskilt tacka följande personer: 

 

 Bengt-Göran Karlsson och Torbjörn Evertsson, Bengt Dahlgren AB i 

Helsingborg som har varit våra handledare. 

 Bengt Torgander från Menerga AB som har bistått med fakta och 

handledning om simhallsventilation.  

 Mats Goldstrand, Sydtotal i Helsingborg som har ställt upp för en 

intervju och svarat på frågor och funderingar angående 

simhallsventilation. 

 Examinator Dennis Johansson vid avdelningen för Installationsteknik. 

 Handledare Mats Dahlblom vid avdelningen för Installationsteknik. 

 

Vi vill även tacka all personal på Bengt Dahlgren AB som ställt upp och hjälpt 

oss. De har gladeligen delat med sig av sin tid och kunskap. Vi vill även tacka 

alla andra som hjälpt till på ett eller annat sätt. Tack! 

 

 

Helsingborg maj 2010 

 

 

Emil Bengtsson  Raul Morales-Salas 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

EU har nu uppmärksammat påverkan på miljön och satt upp hårdare krav. 

Krav på att hus och fastigheter ska bli mer energieffektiva och miljövänliga. 

Därför kommer framtidens samhälle behöva förändra mycket i sina 

byggnader. Både förbättringar av gamla byggnader och nytänkande vid 

nybyggnation kommer att krävas för att klara av de högt ställda målen. 

 

En vanlig byggnad i samhället är badhuset. Det är en av de mest komplicerade 

byggnaderna att bygga och driva. Den höga ånghalten och den höga 

temperaturen ger svåra förhållanden för byggnadsmaterial och risk för stora 

energiförluster om man inte utformar systemet på rätt sätt. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka olika typer av inneklimat i byggnader – i 

form av bostadsmiljö, kontorsmiljö och simhallsmiljö. Tanken är att definiera 

vilket inneklimat som är bäst lämpat för var och en av dessa olika 

rumsmiljöer, samt att undersöka eventuella problem och framställa lösningar 

till dessa.  

 

Efter att ha undersökt de tre olika inneklimat-typerna, fördjupar vi oss i 

simhallszonen där vi undersöker värmekällan, ventilationen och styrsystemet 

för att uppnå de optimala förhållandena. 

 

En noggrann utredning av det komplicerade inneklimatet i simhallar och 

komponenterna som skapar denna kommer att göras samt förslag på 

förbättringar och optimering för att skapa ett så effektivt system som möjligt. 

 

Målet är att resultatet ska visa på vad som behöver göras för att 

samhällssektorns stora energibov ska drivas på ett effektivt sätt och även att 

analysera varför det inte är så idag.  

 

1.3 Metod 

Vi kommer att utför arbetet i samarbete med företaget Bengt Dahlgren AB. De 

är energikonsulter specialiserade på att utveckla energieffektiva system. 

 

Rapporten kommer att vara uppbyggd i tre delar. Den första kommer att vara 

allmän och ge en inblick i hur ett ventilationssystem fungerar och hur ett 

önskat klimat ska kunna ges i ett rum med specifika krav. 
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Den andra delen inriktar sig mer mot simhallsklimat och hur detta fungerar, 

den ska ge en inblick i vad energisystemet i en simhall innehåller och hur det 

fungerar. 

 

Sista delen inriktar sig mot de energiproblem som kan uppstå när man ska ta 

hand om det varma, fuktiga tropiska klimatet. Analys kommer att göras och 

förslag på hur lösningarna kan förbättras kommer att ges. 

 

När vi specialiserat oss mer inom simhallsområdet, så kommer Bengt 

Dahlgren hjälpa oss med att hitta en byggnad som passar in på detta så att vi 

även kan undersöka saken i praktiken, detta för att få en verklig och realistisk 

bild utav vilka problem som finns. 

 

Till en början kommer litteraturstudie och framtagande av fakta, detta 

förbereder oss för att till sist kunna undersöka på ett mer praktiskt sätt och 

utreda problemen. 

 

1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete inriktar sig främst mot simhallar och deras ventilation- 

och energisystem. Detta är en väldigt bred inriktning och endast de 

energiproblem som erfarenhetsmässigt är störst kommer att undersökas. 

Därför har inte områden som ljud, byggnadens täthet, byggnadens 

konstruktion och isoleringsförmåga behandlats. Fukttransport genom material 

är en viktig del att beakta i konstruktionen men inte något som ges utrymme 

för utredning i denna rapport. 

 

De energibesparings åtgärder som kommer att presenteras är inte generella 

utan gäller främst för byggnader med den uppbyggnad som presenteras. 

Åtgärderna är förslag ur energisynpunkt och förslagsvis behövs en större 

ekonomisk kalkyl göras innan förändringarna genomförs. 
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2 Faktorer av betydelse för det termiska klimatet 

 Det termiska klimatet kan beskrivas med en rad olika storheter. Dessa 

faktorer med inverkan av kläder och aktiviteter påverkar i sin tur människans 

termisk-fysiologiska reaktioner och intryck. Några av faktorerna är: 

 

 Lufttemperatur – Ett mått på det termiska klimatet i ett rum, som inte tar 

hänsyn till strålning, skiktning, drag eller temperaturskillnader. Därför 

räcker detta mått sällan. 

 Strålningstemperatur – Temperaturen hos en yta som har ett 

strålningsutbyte med människan. 

 Medelstrålningstemperatur – Viktat medelvärde på omkringliggande 

ytors strålningstemperaturer. 

 Operativ temperatur – Ett medelvärde av lufttemperaturen och 

medelstrålningstemperaturen.  Den upplevda temperaturen – ett bra mått 

på hur det känns för människan. 

 Ekvivalent temperatur – Ett begrepp som inkluderar operativ temperatur 

och luftrörelser.  

 Luftfuktighet – Luftfuktigheten i rummet styrs av den fuktighet som 

råder utomhus. Vid normala lufttemperaturer påverkas inte människans 

termiska upplevelse av luftfuktigheten nämnvärt, men vid hög 

lufttemperatur så svarar svettningen för största delen av 

värmeavgivningen och vid hög luftfuktighet så försvåras denna. 

Vintertid är den absoluta fuktigheten låg och därför blir den relativa 

fuktigheten inomhus lägre än på sommaren.  

    

Dessa faktorer har en stor påverkan på människan, eftersom denna förlorar 

värme genom strålning till omgivningens ytor som är kallare än den nakna 

huden eller klädernas yttemperatur. Termisk balans innebär att avkylningen är 

lika stor som värmebildningen i kroppen. 
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Avkylningen och värmebildningen beror på följande parametrar:
 1
 

 

 Aktivitet – Beroende på människans aktivitet ställs det också olika krav 

på hur varmt det behöver vara i ett rum. En person som sitter stilla 

mycket har ett behov av en högre temperatur. Kraven på 

inomhusklimatet förändras med aktiviteten.  

 Kläder – Hur människan klär sig spelar också in, detta beror framförallt 

på isolering mot värmeledning. 

 Kyla – Människan avger värme för att fungera och hålla en balans. 

Därför behöver omgivande ytor inte kännas varma vid beröring för att 

människan ska känna sig varm. 

 Kalla golv – Även valet av golvbeläggning – t.ex. trä, textil – i en 

byggnad är av stor betydelse. Detta då olika golvbeläggning kan kännas 

olika varmt trots samma temperatur. Människan blir mindre känslig mot 

skillnader mellan golv- och rumstemperatur om golvbeläggningen 

känns varm, detta eftersom att fötterna är den kroppsdel som blir kall 

först då kroppen fryser. 

 Lokalvärme – Är den värme man får av inverkan av radiatorer i ett rum. 

De ska placeras och utformas för att motverka rummets värmeförluster 

och uppnå en jämn rumstemperatur. Kallras ska även förhindras, detta 

genom att placera radiatorer vid ytterväggar och helst under fönster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Catarina Warfvinge, Installationsteknik AK för V 2007 
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3 Inomhusmiljöer – Allmänt  

3.1 Olika inneklimattyper  

När man befinner sig i en byggnad befinner man sig i ett inneklimat med 

speciella egenskaper. Beroende på hur fastigheten är utformad och vad för 

verksamhet som utförs i den, ställs olika krav på hur inneklimatet ska 

uppfattas. 

 

Här nedan listas olika exempel på vanligt förekommande verksamheter med 

tillhörande inneklimattyper. 

 

 Bostad – Är standardtypen och i vilken man vistas i dagligen. 

 Kontor – Vanligt förekommande typ som liknar bostad men som också 

ofta är dimensionerad för fler personer. 

 Simhall/badhusmiljö – Komplicerad typ med speciella krav på fuktighet 

och värme.  

 Industri – Speciell typ som kan ha krav på exakt vad som helst 

beroende på vad för verksamhet som bedrivs.  

 Lager – En typ som ofta har mindre hårda krav på luften och då 

framförallt med avseende på värme. 

 Sjukhusmiljö/äldreboende – Stora krav på komfort, värme samt 

renlighet och ren inneluft. 

 Skola – Kontorsliknande, ofta dimensionerad i större skala. 

 Knutpunkt i form av flygplats/station – Typ innehållandes stora 

luftvolymer och mycket folk. Oftast höga värme- och kyllaster. 

 Nattklubbsmiljö – Krav på komfort, kylning och luftomsättning då 

lokalerna ofta är trånga sett till antalet personer per volymenhet. 

 Butikmiljö – Varierande typ som innehåller både uppvärmning, kyla och 

stora luftvolymer i varierade former. 

 Storkök – Stora krav på luftomsättning och ventilation för att 

transportera bort förorenad luft. 

 Ishall – Speciellt kylnings- och luftfuktighetsbehov. 
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3.2 Inneklimattyper – Olika krav  

Det finns alltså ett flertal olika exempel på inneklimatzoner, tre av dessa 

kommer att behandlas i stycket nedan, där det beskrivs lite kort om dess 

utformning och behov samt en enkel jämförelse.    

 

I första hand kommer bostad samt kontor behandlas, då det är zoner som är 

mycket vanliga i sin utformning, sedan undersöks badhusmiljön, som är en 

zon med komplicerade lösningar och krav inom fuktighet och luft. 

 

3.2.1 Bostadsmiljö  

En bostadsmiljö ställer krav på ventilationen och temperaturen. Detta eftersom 

vår hälsa och välbefinnande är direkt beroende på kvaliteten på den luften vi 

andas in – ren luft ska tillföras samt förorenad luft ska föras bort.  Det finns 

även andra aspekter att ha i åtanken som påverkar en bostadsmiljö.  

Olika aktiviteter som utförs i en bostad såsom matlagning och städning tillför 

partiklar och gaser till rumsluften. Dessa partiklar är bidragande till en dålig 

inomhusluft. Även bygg- och inredningsmaterial avger emissioner och 

partiklar, som har en stor påverkan på luftens kvalitet. Uppkomsten av fukt 

och kondens är ofta ett tecken på dålig ventilation. 

 

Luften i en bostad ska vara ren och frisk och uppvärmd utan drag. Man ska 

kunna vistas i bostaden utan att störas av ventilationens buller eller 

luftrörelser. Det ställer egentligen mest krav på installationens utförande då 

det inte krävs lika avancerade ventilationssystem som i till exempel badhus. 

 

Temperaturen i en bostad ska enligt socialstyrelsens rekommendationer ligga 

mellan 20   och 23  . Den får heller aldrig understiga 18   annat än vid en 

köldknäpp. 

 

Golvtemperaturen ska ligga mellan 20   och 26  , men får aldrig understiga 

16  . Det får inte heller vara för varmt i en bostad då detta också leder till 

obehag. Temperaturen får max ligga på 24   till 26   men kan under 

sommaren tillfälligt tillåtas några grader högre.2 

 

Fuktigheten är en annan viktig faktor i en bostad. Fukt är en viktig 

förutsättning för bildandet av mögel, bakterier, kvalster och andra skadliga 

ämnen. Ventilationens roll är att föra ut den fuktiga luften från kök och 

badrum för att motverka bildningen av fuktskador och mögel. 

 

                                           
2
 Socialstyrelsen, Temperatur inomhus. ISBN: 91-7201-972-7 
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Den relativa fuktigheten i en bostad bör ligga mellan 30-70   vid normal 

rumstemperatur.3  Vid låga utomhustemperaturer uppstår ibland kondens på 

insidan av fönster. Detta är då ett tecken på för hög relativ luftfuktighet eller 

dåliga fönster. Ett fenomen som upplevs t.ex. när man duschar och skapar en 

lokalt stor temperaturdifferens och luftfuktighet. 

 

Luften i en bostad upplevs ofta torr, vilket kan bero på att den är för varm eller 

innehåller kvalster. Detta obehag kan avhjälpas med att sänka temperaturen 

några grader. 

 

Ett annat besvärande ventilationsfenomen är upplevelsen av drag. De 

besvärande luftrörelserna läcker in genom otätheter kring dörrar, fönster, 

ytterväggar och friskluftsventiler. Detta tillsammans med att radiatorer är 

skymda och värmeavgivningen stoppas kan göra att det blir kallt. 

 

Man kan sammanfatta det hela med att bostaden är ett klimat som är vanligt. 

Människan ska kunna leva och må bra i den, men det är inga extrema krav på 

något håll, utan allting ska ligga på en normal nivå. 

 

3.2.2 Kontorsmiljö 

Kontorsmiljö liknar bostadsmiljö på många avseende. Människan vistas ofta i 

denna miljö och vill andas in en frisk luft för att kunna tänka klart och trivas i 

arbetsmiljön. Det är även viktigt ur arbets- och koncentrationssynpunkt att ha 

rätt temperatur då både för kall och varm luft försvagar människans 

koncentration. Kontor är oftast dimensionerade för fler personer än bostäder 

och har oftare en större och öppnare yta, vilket ger ett större behov av 

lufttransport. Ventilationssystemet måste därför vara dimensionerat för att 

klara av dessa mängder. 

 

En annan faktor som skiljer kontor från bostäder är att man oftast har ett 

värmeöverskott då fler människor vistas i lokalen och elektronisk utrustning 

alstrar värme. Detta ger framförallt ett ökat kylbehov under sommarhalvåret 

då utetemperaturen är hög. 

 

En vanlig uppfattning i kontor är att man måste ventilera för att få in nytt friskt 

syre. Det är dock en form av missuppfattning. Den syreförbrukning människan 

presterar vid stillasittande arbete kompenseras av väldigt lite luftväxling, så 

lite som den som förekommer igenom otätheter. En mer bidragande faktor till 

känslan av dålig luft är koldioxidhalten som människan avger. Det är ofta 

viktigt att mäta koldioxidhalten i lokalen och ofta styrs ventilationsbehovet
3
 

                                           
3
 Catarina Warfvinge, Installationsteknik AK för V 2007 
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efter detta. Höga koldioxidhalter som orsakar huvudvärk eller illamående är 

inte vanligt förekommande. Klagomålen i kontorsmiljö beror alltså inte på 

ovan nämnda faktorer. Istället är det så att allmänna saker som lukter, trötthet, 

värme, hög ljudnivå, dålig belysning och annat bidrar till anspänningar. 

 

Dock är det så att koldioxidhalten i en lokal är ett bra mått på hur bra 

ventilationen fungerar. Låga koldioxidhalter i ett rum med stort vistelsetal 

visar att ventilationen fungerar bra då den för bort koldioxiden som 

människorna producerar på ett tillfredställande sätt. Man brukar ofta säga att 

koldioxidhalten ska hållas under 1000    , jämfört med att den utomhus 

ligger på ungefär 400    .  För att kunna hålla koldioxidhalten på en så låg 

nivå behövs det ett uteluftflöde på ca 7     per person.4 

 

I ett kontor måste kanalsystem och till- och frånluftsdon placeras noggrant då 

olika rum kräver olika tillufts- och frånluftsflöden, med en skillnad beroende 

på om det t.ex. är pentry, kontorsrum, konferenslokal eller korridor som ska 

ventileras. Ett bra sätt att få en bra luftström är att tillföra tilluft – med 

önskade egenskaper såsom temperatur, fuktighet och hastighet – i den mest 

frekvent befolkade vistelsezonen, för att sedan transportera den genom 

lokalen. Tilluften tillförs oftast i kontor och i lunchrum. Frånluften tillförs 

oftast i korridor och över pentryt.  I konferensrum har man balanserad till- och 

frånluft.  

 

För att skapa ett bra inomhusklimat i kontorsmiljö är det viktigt att föra bort 

lukterna och minimera störningar såsom buller. Det är förekomsten av 

kroppslukt, parfymer, emissioner, byggmaterial, kontorsmaskiner och möbler 

som dimensionerar ventilationsbehovet. 

 

I en kontorsbyggnad kan man behöva ha ett luftflöde på ca 15     per person 

beroende på lokalens utformning och elektroniska apparater. Detta ställt i 

jämförelse med luftflödet för en bostad som brukar ligga på ca 0,35         

per person visar på en markant skillnad.4 

 

Det är även viktigt att minimera bullernivåerna för att inte störa människans 

koncentration. Därför är det viktigt att välja rätt fläkt, ljuddämpare och att 

dimensionera kanalerna och donen korrekt. 
 

3.2.3 Badhusmiljö 
 

En viktig faktor i badhusmiljön är att klädseln är låg och medför ett behov av 

högre temperatur. Ett bra sätt att tillföra varmluft är genom ventilationen och 

                                           
4
 Arbetsmiljöverket, www.av.se 2010-02-18 

http://www.av.se/
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vid fönster då det på grund av den relativt stora temperaturdifferensen uppstår 

stor risk för kallras
5
. Det är även av stor vikt att ha en varmare lufttemperatur 

än vattentemperatur för att på så sätt minska förångningen. 

 

Det är även extra känsligt med drag i ett badhus, både på grund av att det 

upplevs obehagligt men främst för att luftrörelser nära vattenytan förhöjer 

förångningen. Därför är det viktigt att placera tilluftsdonen i badhuset på ett 

sätt så att det blir dragfritt. 

  

En faktor som utmärker sig speciellt mycket för just badhus är fukthalten i 

luften. Förångningen av vattnet i bassängerna skapar en hög relativ fuktighet i 

luften. Detta medför i sin tur att ventilationssystemet måste ha en luftavfuktare 

för att motverka kondens i lokalerna. För att undvika konvektiv fukttransport 

in i byggnadskonstruktionen krävs det ett undertryck i lokalen.  

 

Ett vanligt problem är att tilluft stiger upp i taket och försvinner ut från 

lokalen genom frånluftsgaller i taket. Då upplevs luftkvaliteten i vistelsezonen 

mycket dålig. Ett sätt att lösa detta problem är att sätta upp så kallade 

tropikfläktar i taket. Dessa trycker då ner den varma, torra och syrerika luften.
5 

Eftersom det är stora skillnader på fuktighet och temperatur i luften i ett 

badhus ställer det stora krav på ventilationssystemet men det ger också stora 

möjligheter att spara energi om man återvinner värmen och luften.  

 

Ett system där luftavfuktare och värmepump kombineras i en dubbel 

plattvärmeväxlare kan spara stora mängder energi. Det behövs dock en 

avancerad styrning till detta då de stora skillnaderna i uteluftens temperatur, 

fuktighet och 

den varierande 

vistelsenivån i 

lokalen skapar 

olika 

förhållanden 

samt olika 

behov av 

lufttransport. 

  

                                           
5 Mats Goldstrand, Sydtotal AB 

3-1 Illustration vistelsezon 
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4 Ventilationssystem 

4.1 Indelning av ventilationssystem 

Ventilationens främsta uppgift är att tillföra ren luft och föra bort förorenad 

luft. Temperaturen får i sin tur varken vara för hög eller låg, luften ska föras in 

dragfritt och koldioxidhalten ska hållas under vissa gränser. 

 

Luftväxlingen i en byggnad ska ske kontinuerligt och kontrollerad, därför ska i 

princip alla byggnader utrustas med någon typ av ventilationssystem. 

Beroende på byggnadens krav kan ett system utformas enligt någon av 

följande typer.   

 

4.1.1 Självdragsventilation, typ S (S-system) 

Vid detta ventilationssystem används inga fläktar. Det är istället så att 

ouppvärmd och ofiltrerad uteluft strömmar in i byggnaden genom 

uteluftsventiler – men också via 

otätheter – för att sedan strömma fram 

till de olika frånluftsdonen, som i sin 

tur är anslutna till frånluftskanalerna 

som leder ut den uppvärmda luften ur 

byggnaden.  

 

Det som driver ett sådant här system är 

temperaturskillnaden mellan utomhus- 

och inomhusluften samt 

vindförhållande. Vid sommartid kan de 

fungera dåligt eller inte alls, eftersom 

utetemperaturen och rumstemperaturen är ungefär densamma.  

 

För ett välfungerande S-system krävs det att kanalerna är välisolerade, detta 

för att undvika att frånluften ska kylas ner och strömma tillbaka till rummet 

där den kom ifrån. 

 

Fördelen med ett S-system är att de är nästan underhållsfria, elanvändningen 

är noll och buller från ventilationen skapas inte då fläkt saknas. 

Möjliga problem kan vara buller som tränger in i huset utifrån via 

uteluftsventilerna samt dragproblem vid låg utomhustemperatur. 

  

Figur 4-1 Självdrag - Bild: Bo Reinerdahl - 

energimyndigheten.se 
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4.1.2 Fläktförstärkt självdrag, typ FFS (FFS-system) 

Ett ventilationssystem som kan fungera både som självdragssystem och 

frånluftssystem. Uppbyggnaden är densamma som i ett S-system, skillnaden är 

att ett FFS-system är även utrustad med en fläkt som kommer i funktion då 

självdraget inte räcker till för att skapa den önskade luftväxlingen i huset. Då 

utetemperaturen är tillräckligt låg fungerar systemet som ett vanligt S-system.    

 

4.1.3 Frånluftsventilation, typ F (F-system) 

Likt ett S-sytem så tillförs luften – ouppvärmd och ofiltrerad – även här via 

otätheter och uteluftsventiler, fast vid detta system så bortförs luften via ett 

frånluftsystem som är 

utrustad med fläkt. Fläkten 

upprätthåller det önskade 

luftflödet och kan regleras 

genom att ändra varvtalet. 

 

Möjliga problem som kan 

uppstå vid användning av ett 

F-system kan vara ljudet från 

fläkten som kan orsaka 

obehag, samtidigt kan både buller och smutspartiklar trängas in genom 

uteluftventilerna. Det kan även uppstå brister i form av att förorenad luft från 

t.ex. mark, grund, avlopp läcker in då ett F-system inte ger full styrning av 

tilluften.  

 

4.1.4 Frånluftsventilation med värmepump, typ FVP (FVP-system) 

Ventilationsmässigt så fungerar detta system som ett vanligt F-system, 

skillnaden är att här tar man vara på värmen från frånluften. Detta med hjälp 

av en värmepump, vars förångardel placeras i den varma frånluftskanalen, för 

att sedan överföra värmen från frånluften till tappvarmvatten eller till ett 

vattenburet värmesystem.  

 

4.1.5 Till- och frånluftventilation, typ FT (FT-system) 

Ett system som används i lokaler som t.ex. kontor, sjukhus och affärer men 

även i villor, detta eftersom det krävs en stor luftväxling för att föra bort 

värmeöverskott eller luftburna föroreningar.  

 

Med ett F- eller FVP-system kan komfortproblem uppstå, detta pga. stora 

mängder uteluft som strömmar in via uteluftsventilerna och otätheter. Därför 

Figur 4-2 Frånluft - Bild: Bo Reinerdahl energimyndigheten.se 
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väljer man vid ett FT-system att ta in uteluft till ett aggregat där luften filtreras 

och värms till önskad tilluftstemperatur, för att sedan med hjälp av en fläkt 

transportera den värmda/kylda luften via tilluftsystem till de olika lokalerna 

som ska ventileras. 

 

FT-systemet kräver mer service än både F- och S-system, då det innehåller 

filter och då man även behöver kontrollera fläktar. Ljud- och dragproblem är 

förekommande. Ur energisynpunkt är detta system inte så fördelaktigt, då det 

inte innehåller någon värmeåtervinning.  

  

4.1.6 FT-system med värmeväxling, typ FTX (FTX-system) 

Påminner om ett FT-system, fast använder sig av värmen i frånluften för att 

med hjälp av en värmeåtervinningsapparat, se avsnitt 4.2.8, värma tilluften.  

 

Värmeväxlaren används för att 

minska energibehovet för 

uppvärmning av tilluften med ca 

70-80  .
6
 

 

Vid användning av ett FTX-

system är det viktigt med 

regelbunden kontroll av att filter 

och fläktar fyller sin funktion, 

detta eftersom problem kan uppstå 

om filter täpps igen. 

 

4.2 Ventilationssystemets uppbyggnad 

Uppbyggnaden ser i princip likadant ut oavsett lokaltyp och består oftast av 

luftbehandlingsaggregat, kanalsystem och luftdon. De olika systemen är 

beroende av de olika inomhusmiljökraven som ska uppfyllas.  

 

Luften som transporteras igenom ett ventilationssystem och förvandlas från 

uteluft till tilluft med önskade egenskaper passerar ett flertal olika steg.  

Följande komponenter och deras funktion kommer att förklaras lite kort: 

Kanaler, fläktar, spjäll, galler, filter, luftvärmare/luftkylare, fuktare/avfuktare, 

värmeåtervinningsaggregat och ljuddämpare. 

 

 

 

                                           
6 Catarina Warfvinge, Installationsteknik AK för V 2007 

Figur 4-3FTX-system - Bild: Bo Reinerdahl 

energimyndigheten.se 
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4.2.1 Kanalsystemet 

Kanalernas uppgift är att transportera luften till och 

från lokaler som ska ventileras. Med fördel väljs 

cirkulära kanaler för att få ett så litet tryckfall som 

möjligt. Rektangulära används oftast då det är ont 

om plats. Kanalerna är oftast gjorda av galvaniserad 

tunnplåt som är både billigt och brandsäkert, men 

olika material används beroende på systemets krav 

och kanalens placering. 

 

4.2.2 Fläktar 

Fläktens uppgift är att flytta luften. Friktionen mot kanalväggarna och böjarna 

i kanalsystemet skapar ett motstånd mot luftrörelsen. Detta ger ett tryckfall i 

ventilationssystemet som fläkten måste övervinna. Fläkten placeras normalt 

sist i aggregatet för att inte störa de olika processerna. 

 

Vid val av fläkt bör det beaktas att fläkten är en betydande elanvändare och 

bör anpassas för att passa in i sitt system. 

 

4.2.3 Spjäll 

Det finns några olika spjäll med olika uppgifter, 

de viktigaste är intags-, injustering- och 

brandspjäll. De vanligaste uppgifterna ett spjäll 

har är att hålla trycket och ljustera luftflödena. 

 

Intagsspjäll används för att öppna eller stänga 

uteluftsflödet. Injusteringsspjället konfigureras så att önskade luftflöden 

erhålls i systemet. Brandspjäll stänger av valda ventilationskanaler vid brand 

och finns i olika klasser beroende på brandkraven. 

 

4.2.4 Galler 

Vid luftintaget sitter ett uteluftgaller. Gallrets funktion är att hålla systemet 

stängt för smådjur och smuts. Det har snedställda skenor för att förhindra snö- 

och regninfall. Kortfattat är det systemets skydd mot att större yttre 

föroreningar inte ska tränga in. 

 

Figur 4-4 Kanal SRL lindab.se 

Figur 4-5 Spjäll ABC-SFK4 

abcvent.se 
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Gallret och luftintaget bör placeras så att inte kortslutning uppstår utan så att 

frisk luft tas in i systemet. Det ska ej placeras så att bilavgaser, rök, regn eller 

annan förorenad luft förs in i systemet. 

 

4.2.5 Filter 

Luftrenaren i systemet kallas vanligen för filter. Filtrets uppgift är att rena 

luften från föroreningar och bakterier. Filtret renar både tilluft och frånluft i 

flera steg för att säkerställa att oönskade partiklar inte kommer in i systemet 

och förorenar inneluften och aggregat såsom värmeväxlare och batteri. 

Frånluften filtreras för att föroreningar inte får släppas ut i omgivningen av 

miljöskäl och även för att kunna ta in luften i en värmeväxlare.  

 

Tryckfallet över ett filter ökar med tiden då det blir smutsigare. Detta skapar 

ett behov av mer fläktarbete. Vanligen är en tryckvakt installerad vilken 

varnar när tryckfallet blir för stort och det är dags att rensa eller byta ut filtret, 

det finns även rekommendationer på när och hur ofta filtret ska rensas.  

 

4.2.6 Luftvärmare/Luftkylare 

Tilluften tempereras i ett batteri som finns som kyl, värme och kombibatteri. 

Ett batteri är uppbyggt av rör med flänsar . I rören 

strömmar det medium, oftast varmvatten. Luften 

passerar värmebatteriet vinkelrätt mot längdaxeln 

och värms upp då den träffar de heta lamellerna. 

För att lamellerna inte ska sättas igen är det 

viktigt att luften passerat filtret och är ren när den 

strömmar igenom. 

Vid kall tilluft är det risk för att värmebatteriet 

fryser sönder. Därför är det viktigt att 

vattenhastigheten i batteriet är så pass hög att 

stillastående vatten undviks. 

 

Då tilluften behöver kylas används en luftkylare. Den har en mycket mindre 

temperaturskillnad än en luftvärmare och därför behövs betydligt större 

värmeöverföringsyta. När man kyler luft är risken för kondens stor och en 

kondensor blir behövlig i systemet för att ta hand om detta. 

 

 

Figur 4-6 Värmebatteri Typ IA - 

aircoil.se 
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4.2.7 Fuktare/Avfuktare 

Vatten eller ånga används för att öka luftens vatteninnehåll, oftast genom att 

vatten får rinna över stora ytor som den strömmande luften kommer i kontakt 

med. Luftfuktning är ovanligt i Sverige då det är kostsamt och det skapar en 

risk för bakterietillväxt. Det används därför bara i speciella anläggningar där 

det är nödvändigt. 

 

Avfuktare är desto vanligare och används då luftfuktigheten ska minskas. En 

metod är att först kyla luften under daggpunkten i en kondensor som tar hand 

om ångan och sedan värma den torrare luften till önskad temperatur. Detta 

kommer att behandlas mer senare då det är en viktig process i 

ventilationssystemet i badhusmiljö. 

 

4.2.8 Värmeåtervinningsaggregat 

Processerna ovan som behandlar tilluften är energikrävande. För att minska 

energibehovet är en bra idé att använda 

ett värmeåtervinningsaggregat som 

utnyttjar värmen i frånluften. 

Värmeåtervinning räcker normalt inte till 

vid låg utetemperatur och 

eftervärmningsbatteri bör då användas för 

att komma upp i önskade 

tilluftstemperaturer. 

 

 Återluft är en metod som termiskt och ekonomiskt är mycket bra. Den 

går ut på att frånluften blandas in i tilluften och höjer dennes 

temperatur. Detta system återför dock naturligt även föroreningarna och 

används därför inte i normala fall. Detta system är inte heller tillåtet i de 

flesta typer av lokaler. 

 Värmeväxling fungerar som så att värmen strömmar genom en 

värmeväxlande yta eller genom att ett material omväxlande värms och 

kyls. 

o Roterande värmeväxlare kräver parallella från och tilluftskanaler 

och fungerar på så sätt att en rotor passerar varm- och kalluft om 

vart annat och överför värme/kyla för att minska 

temperaturskillnaden. Temperaturverkningsgraden blir hög – ca 

85   – med detta system. Den kan sänka temperaturen genom att 

Figur 4-7 Roterande & Platt Värmeväxlare 

swegon.com 
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varvtalssänka rotorn.
7
 Roterande värmeväxlare skapar risk för 

luktöverföring, vilket måste övervinnas. Roterande växlare är 

ovanligt i bostäder. 

o Batterivärmeväxlare består av två sammankopplade batterier, ett i 

tilluftskanalen och ett i frånluftskanalen. Ett medium strömmar 

mellan batterierna och upptar värme från frånluften och avger 

värme till tilluften. Ur hygienisk synpunkt är detta ett säkert 

alternativ då ingen direktkontakt mellan till- och frånluft uppstår 

även vid haveri. Kan även användas för att sätta in återvinning i 

FT-system. 

o Plattvärmeväxlare är uppbyggd av plåtar som lagts ihop så att 

tilluften och frånluften passerar varannan kanal. Den har en 

temperaturverkningsgrad på ca 70   och ingen överföring av 

fukt då ingen direktkontakt mellan till- och frånluft uppstår.
7
 

 

4.2.9 Ljuddämpare  

Ett annat stort område inom ventilation är ljuddämpning. Det är för stort för 

att behandlas i detalj. Kortfattat kan man säga att fläktar skapar buller. För att 

absorbera buller placerar man en ljuddämpare i systemet. Den placeras mellan 

aggregatet och tilluftsdonen, helst på det stället där kanalen passerar 

fläktrumsväggen för att isolera bort bullret på bästa sätt. 

 

4.3 Styrsystem 

Ett ventilationssystem innehåller en rad olika komponenter som ska samverka 

för att skapa ett inomhusklimat med önskade egenskaper. För att få samarbetet 

att fungera optimalt, krävs ett styrsystem som reglerar komponenterna på rätt 

sätt. Styrsystemet i sin tur är programmerat av en tekniker som ställt in vilket 

klimat som ska uppnås. 

 

Styrsystemet har som huvudfunktion att efter givna parametrar reglera t.ex. 

luftflödena, värme/kyla och avfuktningen. Detta genom att givare i lokalen 

känner av fuktighet, temperatur och koldioxidhalt. När luften blir för fuktig får 

styrsystemet reda på detta och ökar avfuktningsprocessen. Samma sak om det 

blir för kallt eller varmt, då sätts kyl eller värmebatterierna igång för att 

förändra luftens temperatur.  

 

                                           
7 Catarina Warfvinge, Installationsteknik AK för V 2007 
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Om koldioxidhalten i lokalen blir för hög tyder detta på en ökad 

personbelastning och då behövs ett större luftflöde och kraftigare ventilation 

för att hålla luften fräsch. Styrsystemet måste då reglera spjällen och 

fläkthastighet för att släppa in mer luft. 

 

Det finns stora möjligheter att spara energi med hjälp av rätt styrning, men det 

behandlas inte i detta arbete.  
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5 Analys av simhallsanläggningar 

5.1 Ventilationsanläggningen i en simhall 

En simhall är uppbyggd i flera olika zoner, där badanläggningen har ett visst 

klimat och omklädning/dusch har ett annat. Personal och kontorsavdelningar 

kräver ett annat klimat. Detta gör att ventilationsanläggningarna i ett badhus 

blir komplexa. Eftersom att det är stora anläggningar som behövs, blir de 

effektivast om de är uppdelade så att ett aggregat tar hand om varje zon.
8
 

 

Aggregaten optimeras sedan med specifik typ av värmeväxlare för att det 

specifika klimatet ska ventileras och värmas/kylas energieffektivt. Här nedan 

följer en illustration över de olika zonerna och vilka komponenter som ingår. 

Sedan listas komponenterna och deras uppgift i systemet. 

 

 
Figur 4-1 Illustration av ventilationssystem 

                                           
8 Mats Goldstrand, Sydtotal AB 
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För att ventilera omklädnads och personalutrymmena behövs ingen avancerad 

anläggning. Det viktiga är att den är energieffektiv och utnyttjar värmen i 

frånluften på ett bra sätt. Luften blåses in i de lokaler personer vistas frekvent i 

och sugs ut ifrån lokalerna som innehåller mest föroreningar såsom WC, bastu 

och dusch. Spjäll kopplade till givare justerar flödena beroende på parametrar 

som temperatur, närvaro och fuktighet. 

 

Ventilationssystemet för själva simhallen är mer komplicerad och illustreras 

nedan: 

 
Figur 4-2 Illustration av simhallsventilation 

 

 

Tilluften tillförs nära fönster ytor då kondens uppstår om inte dessa är 

uppvärmda. Frånluften placeras i andra änden av lokalen och innan den 

kommer dit har den blandats runt i lokalen med hjälp av tropikfläktar. 

Tropikfläkten är viktig för omblandning av luften och framförallt föra bort 

kloraminer och andra föroreningar som uppkommer vid vattenytan. 

 

Luften transporteras sedan till ett aggregat som tar hand om luften, avfuktar 

den och återvinner värmen. Aggregatet är kopplat till givare som känner av 

fuktighet, närvaro och temperatur i lokaler och aggregat. Här nedan följer en 

närmre illustration och förklaring av ett effektivt simhallsaggregat: 
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Luften kommer till 

aggregatet obehandlad 

som uteluft. Då passerar 

den först ett filter för att 

renas och sedan ett 

spjäll som samverkar 

med fläkten för att styra 

flödet. Sedan passerar 

den kalla luften en 

växlare och värms upp 

av den varma frånluften. 

Efter växlaren passerar 

luften ett batteri för 

ytterliggare 

uppvärmning om så krävs. Efter att sedan ha passerat fläkten och tillförs i 

lokalen kommer luften tillbaka, fuktad och förorenad. Frånluften filtreras för 

att renas innan den kommer in i aggregatet och växlaren för att avge värme. 

Växlaren känner av om luften behöver avfuktas och ställer in batteriet för 

detta. Den avkylda luften bortförs som avluft. 

 

5.2 Energianalys 

5.2.1 Ofta förekommande problem 

Erfarenhetsmässigt finns det många potentiella energiproblem i en simhall. De 

mest frekvent förekommande och de med stor energiförlust är de som 

behandlas i kommande stycke. Problemen är varierande från simhall till 

simhall och lokal till lokal men övergripande så är dessa ofta förekommande. I 

antagandena har det utgåtts från en förekommande simhall för att få realistiska 

svar på beräkningarna och samtidigt har reella erfarenhetsvärden kunnat 

användas. 

 

De energiproblem som granskas är energiförlusten från det varma 

bassängvattnet genom bassängväggen och ut i kanalrum eller genom 

yttervägg, energiförlusten från gråvatten (avlopp från duschar), energiförlusten 

med avseende på avdunstning och avfuktning. Även belysningens 

energipåverkan och prestanda granskas. 

 

 

 

 

Figur 4-3 Illustration av ett simhallsaggregat 
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5.2.2 Energiförlust bassängvägg 

Den första undersökningen berör anslutningen mellan bassängen och 

ytterväggen. Detta eftersom det är just här en stor energiförlust sker.  För att 

på bästa möjliga sätt kunna göra en grov uppskattning över hur mycket 

energiförluster som sker i just den delen av simhallen granskas olika 

simhallar. 

 

En vanlig lösning är att ha ett kanalrum mellan bassängen och ytterväggen. 

Den här kanalen är oftast väldigt varm, detta framförallt på grund av 

värmeförlusterna från det varma bassängvattnet – som i detta exempelfall 

ligger på ca 37  .   

 

Det finns två vanliga problem som uppstår vid en sådan här lösning. Ena 

problemet som kan uppstå är att luften blir fuktmättad och avdunstning 

uppstår, detta löser man genom att blåsa in varm luft för att på så sätt få ett 

övertryck och omblandning, vilket gör att ytterväggen värms upp och ingen 

avdunstning uppstår. Men istället får man stora värmeförluster.  

 

Det andra problemet som kan uppstå är då man inte blåser in varmluft i 

kanalrummet, vilket gör att luften inte kan blandas ordentligt, detta har som 

konsekvens att insidan av ytterväggen blir kall och därför kyler den ner den 

varma luften som kommer från bassängen – vilket är orsaken till att det blir 

kondens och risk för skador på konstruktionen. 

 

En enkel beräkning
9
 på hur temperaturen varierar i de olika skikten mellan 

bassängen och yttervägen har gjorts. Detta för att få en bättre förståelse på hur 

mycket energiförlust som egentligen sker. 

 

5.2.2.1 Beräkningar 

Beräkningar har gjorts för en bassäng med följande förutsättningar: 

 

                                                                                  
         

               

          

           

 

 

 

                                           
9 Kennet Sandin, Värme och Fukt 
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Väggen mellan bassängen och kanalrummet består av: 

 

            

                               

                  

            
   

   

Kanalrummet består av: 

 

                 

                           

                
   

   

Ytterväggen består av odefinierat material men har följande isolervärde: 

 

                       

              
   

   

De dimensionerande temperaturerna förutsätts enligt vårt exempel vara: 

 

5-1 Illustration kanalrum 
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Beräkning: 

 

     
 

  
         

 

      
    

     
                

      
    

     
                

                
     

     
                

 

 

Beräkningen visar temperaturskillnaden i de olika skikten. Där    är 

temperaturen vid bassängväggens yttersida – den sidan mot kanalrummet vill 

säga.    är temperaturen vid ytterväggens insida – även här sidan mot 

kanalrummet.              är temperaturen som erhålls i kanalrummet. 

Det är tydligt hur mycket temperaturen sjunker, vilken är den stora orsaken till 

energiförlusterna. För att motverka detta problem bör man därför isolera 

bassängväggen så att inte värmen från vattnet läcker ut. 

5-2 Illustration över temperaturförändringar 
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För att analysera detta närmare ska vi ta en liten titt på vad detta 

temperaturläckage skapar för energiläcka och hur mycket mindre denna blir 

med en isolerad bassängvägg. 

Vi utgår ifrån att bassängen ovan med volymen (15x5x2) och har då en total 

bassängväggsarea på 80 m
2
.  Kanalrummets temperatur är som visats ovan 

medelvärdet av de båda innerväggarnas.  

 

Beräkningarna innan visade att bassängväggen har ett R-värde på 

      
   

  . Isolerar man med 40 cm isolering får man istället       

   

     
     

   
  . Dessa nya förutsättningar ger oss en ny beräkning och 

en förändrad temperatur i kanalrummet. 

 

Beräkning: 

 

     
 

  
         

 

      
  

     
                 

      
     

     
                 

                                

 

Effektberäkning görs enligt följande formel: 

      
 

  
       

               
  

     
                 

              
  

     
                 

Det är tydligt att en isolerad bassängvägg läcker betydligt mindre energi. Det 

är också tydligt att man får en lägre och fuktmässigt bättre temperatur i 

kanalrummet med en isolerad bassängvägg. 

Det är även så att med en större bassängvolym och väggarea blir läckagen 

större. 
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5.2.3 Ventilationen - Avfuktningen  
 

Ventilationen i ett badhus har – som tidigare nämnts – problem som kräver 

eftertänksamma lösningar, dessa är inte direkt energiinriktade utan framförallt 

upplevelsemässigt och fukttekniska, men de är minst lika viktiga att beakta 

och lösa.  

 

Det finns även energilösningar som är värda att beakta. Ett är styrningen och 

hur ventilationssystemet fungerar. Det krävs inte samma funktion och samma 

drift vid alla tillfällen. Olika drifttillstånd kräver olika funktion av aggregatet 

och därför är det energieffektivast att använda ett aggregat med bra styrning 

och med förmåga att kunna förändra funktionaliteten efter förutsättningar och 

behov. Nedan listas några vanliga drifttillstånd för att ge en bild av hur stor 

skillnad det kan vara och för att peka på att en bra styrning krävs för att 

energieffektivt uppnå önskat klimat. 

 

Olika drifttillstånd
10

:  

 

 Vinterdrift - uppvärmning med tillsatsbatteri.  

 Avfuktningstillstånd - vilket genomförs på så sätt att frånluften kyls för 

att värmas igen.  

 Baddrift - uteluft tas in av hygientekniska skäl och hjälper till med 

nedkylning och avfuktning.  

 Avfuktning vid högre utetemperatur – full uteluftsinblandning 

 Avfuktning/nedkylning – uteluften utnyttjas för att avfukta och nedkyla 

simhallen. 

 Högsommardrift – vid övertemperatur utnyttjas ingen värmeåtervinning 

utan uteluft blåses rakt in. 

Avdunstningen i ett badhus är väldigt svår att ta hand om, då denna har en 

direkt påverkan på byggnadskonstruktionen och komforten . För att beräkna 

avdunstningen i ett badhus, så finns det erfarenhetsvärden som har framställts, 

se BILAGA B, där tre olika parametrar spelar in – lufttemperaturen, 

vattentemperaturen och den relativa fuktigheten.  Det är viktigt att dessa 

parametrar är rätt dimensionerade, då de spelar stor roll när man ska beräkna 

energianvändningen. 

En värmebesparingsåtgärd som är värd att belysa är återvinning av värme i 

ventilationsluften. Med värmeväxlare sparar man mängder med energi. I 

                                           
10 Menerga Luftavfuktare, Menerga AB 
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badhus är ventilationssystem oftast så avancerade (för att klara 

fuktbehandlingen) att värmeväxlare är något som finns med. 

Då det nästintill är ett måste att ha en så pass bra anläggning så att den kan ta 

hand om fukten i luften så ser vi det inte som energibesparingsåtgärd att sätta 

in detta i badhus. Men det är en åtgärd att tänka på i de flesta andra lokaler 

såsom skola, kontor och även bostäder då det är mycket energi som kan sparas 

in. 
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5.2.3.1 Luft- och vattentemperaturen 

Luft- och vattentemperaturen i badhuset spelar stor roll på avdunstningen och 

avfuktningsbehovet. Det finns olika tabeller över hur detta ska se ut och i regel 

avgörs den dimensionerande temperaturen av tre faktorer – vilken del av 

badhuset, komfortkraven och typ av besökande. Det som är vanligast är att 

lufttemperaturen oftast ligger 2-3   över vattentemperaturen.
11

  

 

 
5-3 Rekommenderade vatten- lufttemperaturer. Menerga Luftavfuktare, Menerga AB 

 

5.2.3.2 Relativa fuktigheten 

Det är väldigt viktigt att fuktigheten i en simhall håller sig på önskade nivåer. 

Detta då det krävs en viss fukthalt för att uppnå rätt komfort. Det får heller 

inte bli för fuktigt då personal som arbetar i miljön får det jobbigt och 

konstruktioner tar skada vid för stor fuktighet. En lagom nivå som används för 

simhallar är mellan 50-60   RF. Detta är dock en relativt hög fuktighet för att 

vara inomhus och därför är det viktigt att avfuktningen fungerar ordentligt så 

att detta värde inte överskrids. Vid så höga temperaturer och vid den aktivitet 

som bedrivs i en simhall så avdunstar mycket vatten, vilket medför ett stort 

avfuktningsbehov som avfuktaren får ta hand om. 

 

5.2.4 Belysning 

Belysningen är en energibov som oftast hamnar i bakgrunden gentemot 

ventilationen när de gäller energieffektivisering. Men även belysningen har en 

stor inverkan på prestandan av energin i en byggnad.  

T.ex. så har ett badhus högst elanvändning för just belysningen, detta per år 

och areaenhet. Enligt den senaste STIL-rapporten
12

 så ligger elanvändningen i 

ett badhus på 34               . Samtidigt som drifttiden ligger på 

3546     . 

 

                                           
11 Menerga Luftavfuktare, Menerga AB 
12 Energianvändning i idrottsanläggningar – www.energimyndigheten.se 2009:10 
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Belysningen använder mycket energi. Därför är det väldigt viktigt att söka 

olika lösningar för att på så sätt få det att fungera så energieffektivt som 

möjligt. Belysningen ger dock 

värme till lokalen vilket måste 

beaktas i projekteringen. 

 

5.2.4.1 Belysningens funktion 

De flesta tar belysningen som en 

självklarhet i en byggnad, men i 

själva verket så finns det mycket 

planering bakom huruvida 

belysning ska placeras för att 

kunna uppnå bästa möjliga 

resultat. Dess funktion är inte bara att lysa upp, kan även skapa miljö, 

stämning och trygghet som kan vara till mycket nytta i de olika delarna i ett 

badhus, som t.ex. vid bubbelpool 

där man vill uppnå en 

avslappningsstämning. Samtidigt ska man ha i åtanke att belysningen ska ge 

behagligt och komfortabelt ljus.  

 

5.2.4.2 Krav på belysningen 

Kraven är olika beroende på vilken del i ett badhus de gäller, men framförallt 

så är det inte mängden ljus man fokuserar på när man utformar belysningen, 

utan vad den ska uppfylla för funktion. Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till 

faktorer såsom bländning, rätt mängd ljus på rätt plats och ljus från rätt håll. 

 

Se BILAGA C, för att se standard installerad effekt för belysning i olika 

rumstyper i badhus       .  

 

Strävan efter att jobba så miljövänligt som möjligt och samtidigt kunna 

leverera energieffektiv belysning, som uppfyller de olika kraven som ställs, 

har lett till att man har utvecklat det så kallad LED (Light Emitting Diod). Det 

är en ljuskälla i form av lysdiod, som har lyckats att förena de fyra vanligaste 

egenskaper som man söker hos belysningen för att kunna vara så 

energieffektivt som möjligt. Vid lysdioden har man lyckas att få den så liten 

som möjligt, uppnår en längre livslängd, avger ljus på ett mycket mer effektivt 

sätt samt en steglös ljusreglering.  

 

5-4 Belysning i ett badhus – menerga.com 
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5.2.5 Gråvatten – påverkan på tappvattnet  

5.2.5.1 Vad är gråvatten? 

Avloppsvatten från handfat och duschar är en stor energikälla som ofta inte 

utnyttjas. Detta på grund av att dessa avloppssystem ofta är sammankopplade 

med avloppet från toaletter och innehåller mycket föroreningar. 

 

Har man möjlighet att särskilja dessa två system så får man en i de flesta fall 

stor vinst i att återvinna värmen i duschvattnet. 

 

En annan viktig aspekt kring tappvattnet är att det krävs någon form av 

process för att ta hand om bakterier så att risken för legionella minimeras. Ofta 

har man ett system som värmer upp vattnet till 55   för att det sedan ska 

svalna innan det tappas. Mer fördelaktigt och energisnålt är de nya UV-

systemen som dödar bakterierna via UV-strålning.  

 

5.2.5.2 Systemuppbyggnad utan värmeåtervinning 

Ett vanligt tappvattensystem är uppbyggt på så sätt att 8-10   kallvatten 

kommer in för att sedan värmas upp till minst 35   för att nå en komfortnivå. 

Vår exempelbyggnad är en stor simhall med ett dimensionerat besökarantal av 

600 000 personer per år. Från denna byggnad kommer vi att använda areor 

och luft- och vattentemperaturer.  

 

För att värma vatten 1  krävs det 1,16     och då fås denna 

energiförbrukning för vår exempelbyggnad: 

 

            
   

           
                         

                                 

                      
                   

Som man ser är detta en stor kostnad och energibov större än de flesta, 

kostnaden blir stor bara för uppvärmning av duschvattnet.  
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5.2.5.3 Systemuppbyggnad med värmeåtervinning 

Ett tappvattensystem med återvinning är ovanligt då det är svårt att 

implementera i gamla byggnader. Har man inte separata avlopp för toalett och 

duschar från början är det ett kostsamt ingrepp att försöka sära på dessa. Det 

krävs en liten investering från början och värmeväxlaren behöver vara lite mer 

avancerad då den ska kunna rensas och filtreras från alla föroreningar som kan 

följa med genom 

duschavloppet. Denna 

kostnad sparas i de 

flesta fall in snabbt då 

det finns stora 

besparingsmöjligheter. 

 

Om vi utgår från 

samma simhall som i 

föregående exempel, 

med en förbrukning på 

34 000    

duschvatten per år fast 

med en värmeväxlare 

inkopplad får vi denna 

energianvändning: 

 

Vattnet värms till 37   av avloppsvattnet och en kompressor, denna förbrukar 

endast 2,5    och ger ut 25    och har alltså en systemfaktor (COP) på 12.  

 

Kompressorenergi: 

                             

                                      

 

Värmebehov: 

              
   

           
                                  

                                              
 

Sammanlagd energianvändning med värmeåtervinning: 315 660     per år 

vilket ger en energikostnad på 189 400    . 

5.2.5.4 Jämförelse kostnader 

Utan värmeåtervinning blir energikostnaden för vår exempelbyggnad 686000 

    och med återvinning blir kostnaden 189 400    . Besparingen blir 

Figur 5-5 Aquacond 44 - menerga.com 
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496 600     per år och då blir payoff-tiden (ungefärligt uppskattat utan ränta) 

mindre än ett år. 

 

5.2.5.5 Summering gråvattensystem 

Som resultatet visar blir det stora energibesparingar i vår exempelbyggnad om 

man utnyttjar återvinning i gråvattensystem. En anledning att man inte 

utnyttjar det bättre är att det är svårt att sätta in i gamla system som redan har 

kombinerat avloppssystem. Vid nybyggnation finns det dock ingen anledning 

att inte utnyttja denna besparingsåtgärd. 

 

5.2.6 Värmeåtervinning bassängspädvatten 

5.2.6.1 Vad är bassängspädvatten? 

Avloppet från bassängen är en annan energikälla som bör tas till vara på. 

Bassängvattnet håller önskad temperatur och ersätts med tillvatten som har en 

mycket lägre temperatur. Om denna värme på något sätt k an överföras så att 

extra energi inte behöver sättas in för att värma det inkommande vattnet 

förminskar man ännu en stor energibov. 

 

Detta system fungerar liknande ett värmeåtervinningssystem för gråvatten. 

Den stora skillnaden är att vattnet i en bassäng ofta inte är lika varmt som 

duschvatten och att man inte har lika stora omsättning på vattnet.  

 

5.2.6.2 Systemuppbyggnad 

Vanligt inkommande bassängvatten håller temperaturen: 8-10  . Detta vatten 

värms upp till ca 28   beroende på bassängens specifikationer. Denna 

uppvärmning är kostsam då varje kubikmeter vatten som värms upp 1   får 

denna energiförbrukning: 

            
   

           
                         

                               

 

Detta är en stor kostnad och en energibov att beakta. Som nämnt angående 

gråvattenförbrukningen så ligger ett bra pris på värme per     på 0,6    . 

Detta skulle då ge en årlig kostnad av 250 560     för att värma upp 

omsättnings/spädvatten. 

 

Om man som i fallet med gråvatten installerar en kompressordriven 

värmeväxlare så fås en minskad uppvärmningskostnad. Spädvatten med 
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temperaturen 28   passerar växlaren som värmer upp inkommande vatten till 

rätt temperatur, endast energi för att driva kompressorn krävs alltså. Efter att 

vattnet kylts ner sparas det sedan i uppsamlingstankar och används för 

backspolning av bassängfilter. Denna backspolning utförs annars ofta med 

varmtvatten som sedan åker rakt ut i avloppet. 

 

Kompressorenergi: 

                                    

17520     ger en kostnad på 10 512    . 

 

5.2.6.3 Jämförelse kostnader 

Vid den stora spädvatten användningen som det givna objektet har syns det 

tydlig hur lönsamt även detta system är. Den lilla kostnaden för 

kompressorenergi sparas snabbt in på det stora minskade energibehovet för 

uppvärmning av vattnet. Då kompressorkostnaden ofta inte ökar mycket med 

mer vatten så blir denna lösning bara mer och mer lönsam desto större 

anläggningen är 

 

5.2.6.4 Summering bassängvatten 

Spädvattenåtervinning är något som varje simhall borde ha. System som finns 

idag har en payoff-tid på maximalt några år och de går lätt att sätta in då 

avloppsvattnet från bassängen ofta tillhör ett eget system med filterrensning.  

Värmeåtervinningssytemet löser även filterrensningen och skapar därför inga 

problem eller nackdelar jämfört med traditionella system och har bara 

fördelar. 
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6 Slutsats/diskussion  

Det syns tydligt i de gjorda analyserna att det finns många potentiella 

energiläckor i en simhall. Det är en komplicerad byggnad som ska innehålla 

ett speciellt klimat, vilket leder till byggnadstekniska lösningar som måste 

tänkas igenom innan de verkställs. 

 

Då simhallar finns i nästan varenda kommun i detta land och är den typ av 

byggnad som använder mest energi så känns det ganska givet att 

energibesparingsåtgärder bör göras för att minska på samhällets 

energianvändning, speciellt i dessa tider då energidirektiven från EU blir 

hårdare och hårdare. 

 

Man behöver inte säga att det är en nödvändighet att energieffektivisera 

badhusen då det sett i det stora perspektivet inte är en stor andel av byggnader 

som är just detta, men vi har också sett i våra analyser att payoff-tiden ofta är 

kort och att man sparar pengar på att göra dessa investeringar, minskar 

energianvändningen och på så sätt drar sitt strå till stacken för en minskad 

energianvändning och ett bättre klimat. 

 

Varför genomförs då inte dessa besparingsåtgärder? Jo, därför att en simhall är 

ofta kommunalt driven och den är ofta gammal och byggd för ett antal år sen. 

En kommun sitter med sin begränsade skattekista och försöker få ihop en 

budget. Kommunerna ser inte utrymme i budgeten för en investering trots att 

man tjänar in pengarna på kort tid, detta p.g.a. att man har den sparbössan man 

har och därför måste fördela pengarna på så många olika håll för att alla ska 

bli nöjda. Vi tror även att kommunerna inte har fått upp ögonen och förstår 

egentligen vilka besparingsmöjligheter som finns. Om de skulle få ett förslag 

om energieffektivisering så trycker de ofta på stoppknappen när de hör hur 

stor investeringen blir och att den skulle gräva ett kortsiktigt hål i plånboken. 

 

Det är även så att en större anläggning har en större användning och en större 

vattenomsättning. Detta ger en större energianvändning och då också större 

besparingsmöjligheter. Vid stora anläggningar finns det alltså stort utrymme 

för investeringar då man sparar in pengarna snabbt och får en kort payoff-tid. 

Mindre anläggningar sparar mindre energi och får en längre payoff-tiden. De 

mindre anläggningar finns oftast i mindre kommuner med en mer begränsad 

kassakista och sämre utrymme för investeringar. Men frågan är då om det är 

kommunernas ansvar eller om det är en nationell fråga för regeringen? Borde 

riksdagen besluta om ett energieffektiviseringsbidrag för att på så sätt förbättra 

alla simhallar och sänka energianvändningen i denna sektor?  
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De åtgärder som vi främst vill slå ett slag för är isolering av bassängväggen, 

värmeåtervinning av gråvatten och bassängvatten. Dessa tre åtgärder visade på 

en tydlig energibesparing och en lösning på fukttekniska problem. Kan man 

styra värmen till att bli kvar inom systemet och i det vatten man vill ha i 

kranar och pooler så har man mycket vunnet. Uppvärmningskostnaden blir 

väldigt mycket lägre och ibland noll och man behöver endast driva en 

kompressor för att värma vattnet i en värmeväxlare. 

 

Vi vill alltså slå ett slag för dessa åtgärder och råda kommuner till att göra 

dessa ibland lite kostsamma energieffektiviseringar. Detta i strävan efter ett 

grönare klimat, långsiktigt bättre ekonomi och friskare byggnader! 
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4-2 Frånluft – Bild: Bo Reinerdahl – energimyndigheten.se 

 

4-3 FTX-system – Bild: Bo Reinerdahl – energimyndigheten.se  

 

4-4 Kanal SRL – lindab.se 

 

4-5 Spjäll ABC-SFK4 – abcvent.se 

 

4-6 Värmebatteri Typ IA – aircoil.se 

 

4-7 Roterande & Platt Värmeväxlare – swegon.se 

 

5-3 Rekommenderade vatten- lufttemperaturer. Menerga AB 

 

5-4 Belysning i ett badhus – menerga.com  

 

5-5 Aquacond 44- menerga.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.fresh.se/
http://www.svenskventilation.se/
http://www.ventilationsbutiken.se/
http://www.boras.se/
http://www.linkoping.se/


 

 

BILAGOR  

BILAGA A 

 

Mats Goldstrand Sydtotal 042-158010 

15:30 31 Mars  

Entreprenör Filbornabadet – Byggherre PEAB 

 

Vårt examensarbete handlar om ventilation för 

simhallar, hur bygger man dessa så effektivt som 

möjligt? Vad är viktigast att tänka på?  

 

Simhallar och ishallar kräver noggrant förarbete då 

de är avancerade ur avfuktning och 

vattenavdunstningssynpunkt. Man måste tänka på 

hur man tar hand om all fukten som bildas 

inomhus. 

 

Er anläggning, vad hade ni för krav från beställare? 

 

Man arbetar fram en rambeskrivning tillsammans med beställaren, den ska 

innehålla funktionskrav på ventilationen och vilka aggregat man tänkt använda 

o.s.v. I övrigt hade man inga direkt krav mer än att det skulle fungera 

tillfredsställande. 

 

Man arbetade fram olika krav på temperaturen i vatten och luft. Vid tävling 

räckte det med att lufttemperaturen skulle ligga på 23° C men övrig tid så högt 

som 28° C. Vattentemperaturen skulle vara konstant 26° C och den relativa 

fuktigheten (RF) skulle konstant vara 55%. 

 

Vad är speciellt med Filborna-anläggningen? Innehåller den fler 

klimatzoner? 

 

Omklädningsrummen är befintliga och har redan en ventilationsanläggning. 

Nybyggnationen innefattar en ny simhall för tävling med plats för 1000 pers. i 

publik. Man dimensionerar för 80 badande/h. 

 

Det Sydtotal utför är bara ventilationen för simhallen. 

 

Donens placering, var och varför? 

 

Man har en ganska speciell donplacering. Luften tillförs under däck och 

bakom läktarna, och ovanför läktarna. Utsuget, som är speciellt för denna 



 

 

anläggning sitter nära bassängkanten och detta för att de allergiframkallande 

kloraminerna som bildas i vattnet ska tas om hand direkt och inte blandas in i 

luften. Man har även 9st tropikfläktar utplacerade i taket för att blanda runt 

luften som blåses in ganska högt. 

 

Man har 4st utblås per läktare och totala flödet är 50 000 m
3
/h. Kanalerna är 

av 800mm rör. 

 

Utblåsen placeras om möjligt vid kalla ytor såsom fönster. Om kalla ytor inte 

utsätts för varm luftrörelse måste de värmas på annat sätt för att inte kondens 

ska uppstå.
 

 

Vilken modell på luftbehandlingsaggregat/avfuktare har man valt och varför? 

 

Hela anläggningen innehåller Menergas aggregat sedan tidigare och därför var 

det ett krav från beställaren att även denna nya ventilationsanläggning skulle 

ha ett Menerga-aggregat. Men även Sydtotal tycker att Menergas aggregat är 

bra och tillförlitliga och hade nog valt de ändå. Två aggregat används för att 

ventilera hela lokalen. 

 

Hur styrs ventilationen? Samkörs det med övrigt? 

 

Menerga-aggregatet har en intern styrning som man använder. 

 

Övrigt nämnvärt: 

 

Sydtotal har aldrig tidigare använt lösningen med utsug nära poolen. 

 

Kalla ytor utan varm luftrörelse = kondens och mycket viktigt att tänka på. 

Även mellan glasen i två-glas fönster är det stor risk för kondens och därför är 

lösningar med varm luftinblåsning i mellanrummet bra. 

 

Byggnaden är av betong och betongtaket är till stor fördel i simhall jämfört 

med trä som du måste vara noga med diffusionsspärr och montering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B – IVPRODUKT AB 

 

Avfuktningstabell simhall 

[kg/h, m²] 

      
          DAG 

         
           

LUFTTEMP 

[℃] 

RF 

 [%] 

 

VATTENTEMP 

 [℃] 

    

   

 

25 26 27 28 29 30 31 

          25 60 

 

0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 

26 60 

 

0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 

27 60 

 

0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 

28 60 

 

0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

29 60 

 

0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 

30 60 

 

0,07 0,10 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 

31 60 

 

0,05 0,08 0,11 0,14 0,16 0,20 0,23 

32 60 

 

0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 

33 60 

 

0,00 0,02 0,05 0,09 0,12 0,15 0,18 

          25 55 

 

0,21 0,24 0,27 0,29 0,32 0,35 0,38 

26 55 

 

0,19 0,22 0,25 0,27 0,30 0,33 0,36 

27 55 

 

0,16 0,19 0,22 0,24 0,27 0,30 0,33 

28 55 

 

0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 

29 55 

 

0,13 0,16 0,19 0,21 0,24 0,27 0,30 

30 55 

 

0,10 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 

31 55 

 

0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 

32 55 

 

0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 

33 55 

 

0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 

          25 50 

 

0,23 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 0,39 

26 50 

 

0,21 0,24 0,27 0,29 0,31 0,34 0,37 

27 50 

 

0,19 0,22 0,24 0,27 0,29 0,32 0,35 

28 50 

 

0,17 0,20 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 

29 50 

 

0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,29 0,32 

30 50 

 

0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 

31 50 

 

0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 

32 50 

 

0,09 0,12 0,16 0,18 0,21 0,24 0,27 

33 50 

 

0,06 0,10 0,12 0,16 0,19 0,22 0,25 

 

 



 

 

 

   
32 33 34 35 36 37 

 
          25 60 

 

0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 

 26 60 

 

0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 

 27 60 

 

0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 

 28 60 

 

0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 

 29 60 

 

0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 0,47 

 30 60 

 

0,28 0,31 0,35 0,38 0,41 0,45 

 31 60 

 

0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 

 32 60 

 

0,25 0,28 0,31 0,35 0,38 0,41 

 33 60 

 

0,22 0,25 0,29 0,32 0,36 0,39 

 
          25 55 

 

0,40 0,43 0,45 0,48 0,51 0,53 

 26 55 

 

0,38 0,41 0,43 0,46 0,49 0,52 

 27 55 

 

0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,50 

 28 55 

 

0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 

 29 55 

 

0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,47 

 30 55 

 

0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 

 31 55 

 

0,29 0,32 0,36 0,38 0,42 0,45 

 32 55 

 

0,27 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 

 33 55 

 

0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 

 
          25 50 

 

0,41 0,44 0,47 0,49 0,52 0,54 

 26 50 

 

0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,53 

 27 50 

 

0,38 0,41 0,44 0,46 0,49 0,52 

 28 50 

 

0,36 0,39 0,42 0,45 0,47 0,50 

 29 50 

 

0,35 0,38 0,41 0,44 0,46 0,49 

 30 50 

 

0,34 0,37 0,39 0,42 0,45 0,48 

 31 50 

 

0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 

 32 50 

 

0,30 0,33 0,37 0,39 0,42 0,45 

 33 50 

 

0,28 0,31 0,35 0,38 0,41 0,44 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NATT 

         
          LUFTTEMP 

[℃] 

RF 

[%] 

 

VATTENTEMP  

[℃] 

    

   

 

25 26 27 28 29 30 31 

          25 60 

 

0,060 0,070 0,079 0,087 0,098 0,107 0,117 

26 60 

 

0,052 0,062 0,072 0,080 0,091 0,100 0,110 

27 60 

 

0,042 0,053 0,062 0,071 0,081 0,091 0,102 

28 60 

 

0,038 0,048 0,058 0,068 0,078 0,088 0,097 

29 60 

 

0,031 0,041 0,052 0,060 0,071 0,081 0,091 

30 60 

 

0,025 0,035 0,043 0,055 0,065 0,073 0,082 

31 60 

 

0,016 0,027 0,037 0,048 0,057 0,068 0,079 

32 60 

 

0,009 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 

33 60 

 

0,001 0,008 0,018 0,030 0,040 0,050 0,060 

          25 55 

 

0,070 0,079 0,088 0,097 0,107 0,115 0,126 

26 55 

 

0,063 0,072 0,081 0,091 0,100 0,109 0,119 

27 55 

 

0,053 0,063 0,072 0,081 0,091 0,100 0,110 

28 55 

 

0,05 0,058 0,067 0,077 0,087 0,096 0,108 

29 55 

 

0,042 0,052 0,062 0,072 0,081 0,090 0,100 

30 55 

 

0,035 0,043 0,055 0,065 0,073 0,082 0,092 

31 55 

 

0,027 0,037 0,048 0,058 0,068 0,078 0,088 

32 55 

 

0,019 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 

33 55 

 

0,009 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 

          25 50 

 

0,077 0,086 0,096 0,103 0,111 0,120 0,129 

26 50 

 

0,071 0,079 0,089 0,097 0,105 0,114 0,124 

27 50 

 

0,062 0,071 0,080 0,089 0,098 0,108 0,117 

28 50 

 

0,058 0,067 0,077 0,085 0,094 0,102 0,112 

29 50 

 

0,051 0,060 0,070 0,080 0,089 0,098 0,108 

30 50 

 

0,044 0,054 0,065 0,073 0,082 0,092 0,102 

31 50 

 

0,038 0,048 0,058 0,068 0,078 0,088 0,097 

32 50 

 

0,031 0,041 0,052 0,060 0,071 0,081 0,091 

33 50 

 

0,021 0,032 0,040 0,053 0,063 0,072 0,083 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
32 33 34 35 36 37 

 
          25 60 

 

0,126 0,136 0,145 0,155 0,164 0,174 

 26 60 

 

0,120 0,130 0,139 0,149 0,158 0,168 

 27 60 

 

0,112 0,122 0,132 0,142 0,152 0,162 

 28 60 

 

0,108 0,118 0,128 0,138 0,148 0,158 

 29 60 

 

0,100 0,112 0,122 0,131 0,142 0,152 

 30 60 

 

0,092 0,102 0,115 0,123 0,132 0,142 

 31 60 

 

0,089 0,100 0,111 0,121 0,131 0,142 

 32 60 

 

0,082 0,092 0,102 0,112 0,122 0,133 

 33 60 

 

0,072 0,083 0,098 0,105 0,116 0,126 

 
          25 55 

 

0,133 0,142 0,151 0,160 0,169 0,178 

 26 55 

 

0,127 0,136 0,145 0,155 0,164 0,173 

 27 55 

 

0,120 0,129 0,138 0,148 0,157 0,167 

 28 55 

 

0,113 0,124 0,133 0,143 0,152 0,162 

 29 55 

 

0,110 0,120 0,130 0,139 0,149 0,159 

 30 55 

 

0,102 0,112 0,122 0,131 0,141 0,151 

 31 55 

 

0,098 0,108 0,120 0,129 0,139 0,150 

 32 55 

 

0,090 0,102 0,113 0,122 0,132 0,143 

 33 55 

 

0,082 0,092 0,102 0,112 0,122 0,133 

 
          25 50 

 

0,138 0,147 0,154 0,163 0,172 0,180 

 26 50 

 

0,132 0,142 0,149 0,159 0,167 0,176 

 27 50 

 

0,126 0,135 0,143 0,153 0,162 0,171 

 28 50 

 

0,121 0,130 0,140 0,148 0,157 0,166 

 29 50 

 

0,117 0,128 0,137 0,146 0,156 0,166 

 30 50 

 

0,112 0,122 0,132 0,141 0,151 0,160 

 31 50 

 

0,108 0,118 0,128 0,138 0,148 0,158 

 32 50 

 

0,100 0,112 0,122 0,131 0,142 0,152 

 33 50 

 

0,093 0,102 0,115 0,124 0,134 0,145 

  

Nicklas Brömster, IV-produkt AB 

 

 

 



 

 

BILAGA C 

 

 

 

Energianvändning i Idrottsanläggningar, Statens energimyndighet ER2009:10 
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