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Sammanfattning

I en allt mer energie�ektiv värld så spelar allt fler av energiförlusterna allt större roll. Tidigare
hade man samma förluster som idag från kanalsystemet men de totala förlusterna var större.
När man nu har minskat andra förluster i huset får kanalförlusterna en allt större betydelse i
den totala energianvändningen, vilket leder till att det nu finns anledning att ta större hänsyn
till dem.

I detta arbete görs en genomgång av nuvarande ventilationskanalssystem i kontor och bostäder.
De principiella sätt som energi kan vandra in och ut genom kanalväggarna till omgivningen
studeras och de sammanställda formlerna testas mot avlästa flöden och temperaturer från ett
kanalsystem i ett kontorshus. Avläst data kommer från Swegons SuperWISE system som är
ett automationssystem för behovsstyrd ventilation installerat i huset.

Efter att formlerna visat sig ge beräknade temperaturer på tilluften vid tilluftsdonen som ser
ut att följa de avlästa temperaturerna görs beräkning av e�ekten från ventilationskanalerna
per kvadratmeter lokalyta. Detta görs i två kontorshus som har olika principer för kylning av
arbetsplatserna, det ena behovsstyrd varierande ventilation med undertempererad luft och det
andra konstant ventilation och kyla via vätskesystem och kylba�ar. Genom att formulera en
förenklad modell över ett våningsplans hela tilluftskanalsystem och beräkna dess energiförlust
med hänsyn till minskande flöden och temperaturdi�erens ju längre ut i kanalsystemet man
befinner sig och sen summera kanalernas förluster och fördela dem på hela planets golvarea
fås en e�ekt från kanalerna på 0,8 – 1,5 W/m2

golv

i huset med behovsstyrd ventilation. I huset
med konstant ventilation görs motsvarande förenklade beräkningar även för köldbärarrören
där e�ekt från tilluftskanaler landar på 0,1 W/m2

golv

och från köldbärarrören hamnar på 1,5
W/m2

golv

.

I huset med behovsstyrd ventilation visar beräkningarna ca fem gånger högre energiförlust från
kanalsystemet per kvadratmeter lokalyta jämfört med den som använts vid energiberäkningen
för projektet. I huset med konstant ventilation var det beräknade värdet drygt en halv gång
högre än det som använts i den energiberäkningen. Hur stor andel av den energi som lämnar
kanalerna som sedan lämnar huset visar sig stå utanför denna studies förmåga att besvara
då komplexiteten är allt för stor. Ett sätt att gå vidare skulle kunna vara att göra en mer
omfattande studie med avancerade simuleringar av hela byggnaden, samt att utveckla verktyg
som kan använda sig av BIM-modeller, något som vore intressant att studera närmare.





Abstract

To minimize energy losses becomes more and more important in a world where energy e�ciency
is a big priority and necessary if we want a future on our planet. The relative impact from
ducting losses on the energy performance of the building was earlier so small that it was
plausible to ignore them. Nowadays many of the other parts of the losses have been cut which
means the air ducts now might stand for such a significant part of the total energy losses that
a more thorough investigation of the losses are needed.

In this study, a review of current air ducting systems in commercial and residential buildings
were made. The principal ways for energy to leave an air duct were studied and relevant
equations were gathered and assembled. The mathematical model was tested by comparing
calculated temperatures with measured ones from a building where air flows and temperatures
could be read through the automation system Swegon SuperWISE.

When the mathematical model was shown to give plausible results it were used to calculate
the energy losses from the air duct system divided on floor area. Two o�ce buildings where
studied to compare di�erent principals of cooling. One system had cooling by variable on
demand ventilation with under tempered air and the other had constant ventilation and comfort
modules with waterborne cooling. It was done by simplifying one of the levels of the building
and divide the distributing air/water ducts/pipes in to equivalent ducts/pipes that go from
the central shaft out to zero flow in the duct/pipe. The model iterates and take in to account
the diminishing flow and temperature di�erence the further from the central shaft it gets. The
calculated losses from the air ducts were in the variable air volume building where 0.8 – 1.4
W/m2

floor

and the combined losses in the building with constant ventilation and water cooling
pipes the losses where 1.6 W/m2

floor

with the majority of the losses from the uninsulated return
pipes.

In the variable flow building the calculations indicated up to seven times bigger losses and for
the constant air building the calculated losses where a little more than a half time bigger for
the cooling distribution compared to what was used in the energy calculations for the di�erent
projects. What part of this energy loss that actually leave the buildings were outside the scope
of this thesis to answer because of the complexity. One way to move forward in that regard
would be to investigate the possibility to do advanced simulations of the building, maybe with
a tool developed to work with BIM models, which would be an interesting next step to study.





Förord

Denna rapport är skriven som ett examensarbete inom Installationsteknik vid avdelningen för
Installationsteknik, LTH under våren och sommaren 2016. Den har skrivits med stöd från
energigruppen på Skanska Teknik i Malmö och utgör avslutningen på en femårig civilingen-
jörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola med inriktning mot
husbyggnadsteknik. Omfattningen på examensarbetet är 30 högskolepoäng och det ska uppnå
nivån för magisterexamen.

Huvudsakligen har arbetet utförts vid Skanskas kontor där stöd och hjälp har fåtts från ener-
gigruppen vid Skanska Teknik. Studiebesök har gjorts vid ett par av Skanskas projekt för att
samla in information.

Ett stort tack till alla som varit inblandade i processen att ta fram denna rapport. Speciellt vill
jag tacka huvudhandledare Seniorprofessor Lars Jensen på avdelningen för Installationsteknik,
LTH, biträdande handledare TeknLic Björn Berggren på Energigruppen, Skanska Teknik och
examinator Docent Dennis Johansson, avdelningsföreståndare på avdelningen för Installations-
teknik, LTH – Utan ert tålmodiga stöd och skarpsynta vägledning hade den här rapporten
aldrig blivit av.

Utöver det så riktas också ett stort tack till alla fantastiska medarbetare i energigruppen på
Skanska Teknik som svarat på frågor och stöttat när det varit tungt att komma vidare samt
installationsledare Henrik Bengtsson för ovärderligt stöd med information kring och guidning
på de studerade projekten.
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Teckenförklaring

Q
energi

energibehov vid normal och avsedd användning av huset

Q
värme

värmebehov vid normal och avsedd användning av huset

W elbehov vid normal och avsedd användning av huset

Q
t

värmeförluster p.g.a. transmission genom byggnadens omslutande ytor

Q
i

värmeförluster på grund av luftläckage genom otätheter i klimatskärmen och/eller förorsa-
kade av vädring

Q
v

värmebehov för ventilation, räknad som uppvärmning av uteluft till innetemperatur

Q
tvv

värmebehov för uppvärmning av varmvatten

Q
dr

distributions- och reglerförluster inne i huset.

W
f

elanvändning för att driva motorer till pumpar och fläktar, drivel till frånluftsvärmepumpar
och övrig så kallad fastighetsel

W
h

hushållselanvändning

Q
vå

värme som kan återvinnas och tillgodogöras huset genom installerade ventilationsvärme-
växlare, frånluftsvärmepump, avloppsvärmeväxlare eller dylikt

Q
tillskott

värmetillskott som kan tillgodogöras för att ersätta värmetillförsel i huset från så kallade
interlaster såsom värme från personer, från hushållselanvändning, från tappvarmvatten och
eventuellt övriga tillskott inom huset

Q
sol

värmetillskott genom solinstrålning genom fönster som tillgodogörs huset för uppvärmning

P
f

energiförlusten från ventilationskanalen i W.

flc produkten för luftens densitet och värmekapacitet vid normalt tryck och temperatur, nor-
malt 1200 J/(K · m3).

q luftflödet genom kanalen i m3/s.

q
l/m

luftläckaget per meter ut ur ventilationskanalen i m3/(s · m).

�T temperaturskillnaden mellan kanalen och omgivningen i ¶C.

p1 tryckskillnaden mellan utsidan och insidan av kanalen i förhållande 1 i Pa.

p2 tryckskillnaden mellan utsidan och insidan av kanalen i förhållande 2 i Pa.

q
l1 luftläckage vid tryck p1 i l/s.

q
l2 luftläckage vid tryck p2 i l/s.

�p
tot

totala tryckfallet i kanalsystemet i Pa.

�p
f

friktionstryckfall i rak kanal i Pa.

�p
e

tryckfall i böjar, T-rör, spjäll, luftbehandlingsaggregat osv i Pa.
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�p
don

dontryckfall i Pa.

�p
system

tryckfall orsakade av systeme�ekter i kanalsystemet i Pa.

⁄
fr

friktionskoe�cient och enhetslös.

l kanalens längd i m.

d kanaldiametern i m.

fl luftens densitet i kg/m3.

v lufthastigheten inne i kanalen i m/s.

d
h

hydraulisk diameter i m.

a och b rektangelns båda sidor i m.

h
i

det inre värmeövergångstalet i W/(K · m2).

Nu Nussels tal och enhetslös.

⁄
l

luftens värmeledningsförmåga, normalt 0,026 W/(K · m).

Re Reynolds tal och enhetslös.

Pr Prandtls tal, normalt 0,72 och enhetslös.

‚ den kinematiska viskositeten, normalt 15 · 10≠6 m2/s.

⁄
i

isoleringens värmeledningsförmåga, normalt 0,040 W/(K · m).

t isoleringens tjocklek i m.
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1. Inledning

I studien undersöks och beräknas energiflödena kring ventilationskanalerna i moderna hus.
Genom att bättre förstå vad som händer kring ventilationskanalerna kan en mer noggrann
skattning av energiförlusterna göras och bättre beslut fattas om vilka åtgärder som kan vidtas
för att på ett så e�ektivt sätt som möjligt skapa ett energie�ektivt och resurssnålt byggande.
Med kanale�ekter på ca 0,8 W/(m2

kanal

· ¶C) vilket utslaget på normala kontorsareor ger ca 0,2
W/(m2

golv

· ¶C) kan det vara intressant att studera dessa e�ekter vidare.

1.1. Bakgrund

När vårt fastighetsbestånd blir allt mer energisnålt förändras förutsättningarna för vad som kan
anses vara en obetydlig energiförlust. Där det tidigare inte märktes så tydligt om kanalsystemet
hade förluster är det nu av intresse att utröna ifall kanalsystemet kan bidra till en märkbar
andel av energiförlusterna. Tidigare så utgjorde transmissionsförluster genom klimatskalet och
ventilationsförluster en stor del av energianvändningen (Boverket 2010). Eventuella flödes- och
transmissionsförluster i ventilationskanalerna kan därför ha ansetts vara försumbara. På grund
av skärpta energiregler pågår det ett fortgående arbete för att minska energiförlusterna överallt
i huset. Då kan inverkan av felaktigt projekterade och utförda ventilationskanaler utgöra en
allt större andel av förlusterna. Som Kurkinen et al. (2014) kommer fram till i en rapport
angående osäkerheter i energiberäkningar från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:

"I senare studier, från 2007 och fram till idag nämns i stort sett endast de installationstekniska
egenskaperna så som VVC-krets, verkningsgrad på värmeväxlare och pumpar som troliga or-
saker. Anledningen till detta kan vara flera. En är att i lågenergibyggnader med ett välisolerat
klimatskal får den installationstekniska biten större betydelse än i hus med sämre isolering".

I dagens energiberäkningsprogram som till exempel IDA/ICE så tas ofta ingen detaljerad hänsyn
till vad som händer i kanalerna. De flöden och temperaturer som lämnar ventilationsaggre-
gatet antas komma fram till ventilationszonen utan att vare sig flöde eller temperatur har
förändrats. I verkligheten så bör det i system med låga flöden i små kanaler antas ske stora
transmissionsförluster till omgivningen om temperaturskillnaden mellan kanal och omgivning
är stor. Även luftläckagen bör kunna ge märkbar inverkan på hur stor andel av den energi som
lämnar ventilationsaggregatet som verkligen kommer fram till tilluftsdonen.

Luft kan läcka till och från kanalerna i skarvar, genom skruvhål och i kopplingar mellan kanal
och don. Var luften läcker ut avgör ifall den kan anses vara förlorad eller om den hamnar på en
plats där den gör nytta för huset. Även om luften kan hamna i utrymmen där den kan komma
till användning så kan läckaget påverka hur mycket luft som levereras till det utrymmet och
på det sättet orsaka obalanser och e�ektivitetsförluster.

En viss transmission sker alltid genom kanalväggarna. Jensen (2010) har redan visat på att för
stora transmissionsförluster leder till obalans i tilluftssystemet men leder det även till förluster
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1. Inledning

ut ur huset? Handberäkningar och analyser av olika verkliga fall ska försöka utröna ifall den
förlorade energin kommer huset till godo eller kan anses vara en ren förlust.

För att kunna göra mer rättvisande simuleringar av energianvändningen i hus behöver alla
möjliga flödesvägar för energin beräknas. En modell för hur mycket energi som lämnar luften
på väg genom kanalerna ger då en bättre totalbild över hela husets användning. Det kan bidra
till att ge rimliga uppfattningar om kanalsystemets bidrag till den totala energianvändningen,
vilket kan hjälpa till med beslutsfattande kring kanal och isoleringsdimensioner.

1.2. Syfte

Detta arbete syftar till att reda ut i vilka sammanhang isoleringsgraden av och tätheten i
tilluftskanalerna kan leda till energiförluster för huset som helhet. Hur stora e�ekter det kan
handla om? Det kan besvaras genom att formulera enkla överslagsberäkningar med indata i
form av till exempel en viss mängd löpmeter kanal av en viss dimension med en en viss mängd
isolering och en viss täthetsklass som ger en uppskattning om vilken e�ekt som passerar
kanalväggarna under normala förutsättningar.

1.3. Avgränsningar

Arbetet fokuserar på tilluftskanalernas inverkan på energiförlusterna. Därför studeras tillståndet
i ventilationsaggregatet inte närmare. Klimatskalets inverkan på energibalansen studeras inte
närmare utan troliga värden för exempelvis omgivningstemperatur och U-värden väljs. För att
begränsa och systematisera beräkningarna väljs en väl avgränsad och förenklad modell där de
fysikaliska principerna för ventilationsförlusterna utreds.

1.4. Metodologi

Litteraturstudien görs med inriktning på energibalanser i hus och de samband som styr energi-
flöden kring rörsystem. De teoretiska beräkningarna använder formler och uttryck lokaliserade
i litteraturstudien. Beräkningarna görs med Matlab. En jämförelse görs sedan med uträkningar
från tillgängliga beräkningsverktyg som till exempel Paroc Calculus. Praktiska undersökningar
görs av ett par nyligen uppförda kontorshus dels genom studier av projekterings- och bygghand-
lingar inhämtade från projekten och dels genom studiebesök där bland annat okulär besiktning
av kanalsystemet samt dokumentation av installationens utformning görs.

1.5. Genomförande

Studien av ventilationskanalernas energipåverkan delas upp i en teoretisk beräkningsdel och
en praktisk studie. I beräkningsdelen studeras ett väl avgränsat problem för att skapa en
förståelse för den ingående problematiken kring energiflöden runt ventilationskanaler. En modell
formuleras utifrån de förutsättningar som identifierats i litteraturstudien för situationer där
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energiförluster på grund av ventilationskanalerna kan uppstå. Parameterstudier utförs sedan
på modellen.

Utifrån resultatet från de teoretiska beräkningarna väljs lämpliga metoder för den praktiska
studien. Studien utförs sedan på ett urval av Skanskas projekt bestämt utifrån de teoretiska
beräkningarna och litteraturstudien.

Efter studien sammanställs resultaten och uppskattade energiförluster för kanalsystemet i
kWh/(m2

golvyta

· år) beräknas. En utvärdering görs av hur resultaten kan implementeras i fram-
tida beräkningar för att en bättre bild över hur energiförluster i kanalsystemet påverkar hela
husets energiprestanda kan åstadkommas.
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2. Teoretisk del

Här görs en genomgång av litteratur med anknytning till ämnet samt en sammanställning
och presentation av de formler som används i beräkningarna. Nuvarande standardlösningar för
ventilation presenteras, uttryck och begrepp definieras samt beräkningsmodeller formuleras.

2.1. Litteraturstudie

Lars Jensen, senior professor vid avdelningen för Installationsteknik, LTH, har skrivit rappor-
ter kring ventilationskanaler. Redan på 80-talet så skrev han bland annat två rapporter som
behandlar generella förutsättningar för strömmande medier i kanalsystem. Den första heter
Isoleringsprinciper för ledningsnät (Jensen 1986a) och i den utvecklas metoder för att beräkna
mängden isolering som ger samma energiförlust per ledningslängd, per isoleringsyta eller per
isoleringsvolym. Det görs ingen värdering av vilken metod som är bättre utan verktygen ska
kunna användas för att på bästa sätt utvärdera om en isoleringsstrategi är den lämpliga. Den
andra heter Temperaturfall i ledningsnät (Jensen 1986b) och behandlar olika beräkningssätt
för att räkna ut temperaturfallet i ledningsnät med avtagande flöde eller godtyckliga flöden och
ledningsdimensioner. Syftet med den andra är att utröna vilka e�ekter variationer i transmissio-
nen ut genom ledningsväggarna samt flödet genom ledningen har på temperaturen i ledningen.
Dessa rapporter ger en bra början för att förstå sambanden i ventilationskanalsystemet.

Under senare tid har Lars Jensen gjort närmare studier av förhållandena i kanalsystemen. I Iso-

lering av kanalsystem (Jensen 2010) görs en noggrann genomgång av hur oisolerade tilluftska-
naler i en stor lokal förlorar kyla på vägen ut till det yttersta donet. Det leder till obalans i
avgiven kyle�ekt mellan första och sista tilluftsdon i lokalen sett från ventilationsaggregatet.
Däremot undersöks inte ifall det innebär en energiförlust för hela huset. Slutsatsen i rapporten
är att helt oisolerade kanaler vid undertempererad luft orsakar mycket stora transmissionsför-
luster ut från kanalerna. Även om all e�ekt som avges kommer lokalen till nytta så kan den
ojämna fördelningen av den leda till komfortproblem.

Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem (Jensen 2011) tar upp en beräkningsmodell där
luftläckage i den isolerade kanalen påverkar isoleringens funktion så att ett sammanlagt vär-
meövergångsmotstånd kan beräknas. Det framkommer att i de lägen där det sker ett läckflöde
i motsatt riktning mot transmissionsflödet över en utbredd isoleringsarea så kan transmissions-
förlusterna nästan helt motverkas av att värmen eller kylan som leds genom isoleringen fångas
upp av det motsatta luftflödet och återförs. Det skulle innebära mindre förluster än om samma
läckflöde sker genom ett koncentrerat område.

För en mer övergripande förståelse av energibalanserna i byggnaden har boken Byggnaden som

system av Abel & Elmroth (2012) använts. Där återfinns bland annat en formel, ekvation 2.1,
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2. Teoretisk del

för energibalansen i en byggnad. Ekvationen visar på grundproblematiken i dessa frågor, att
det är så många olika parametrar som påverkar energiförlusterna.

Q

energi

= Q

värme

+ W

Q

värme

= Q

t

+ Q

i

+ Q

v

+ Q

tvv

+ Q

dr

≠ Q

vå

≠ Q

tillskott

≠ Q

sol

W = W

f

+ W

h

(2.1)

där
Q

energi

energibehov vid normal och avsedd användning av huset

Q
värme

värmebehov vid normal och avsedd användning av huset

W elbehov vid normal och avsedd användning av huset

Q
t

värmeförluster p.g.a. transmission genom byggnadens omslutande ytor

Q
i

värmeförluster på grund av luftläckage genom otätheter i klimatskärmen och/eller förorsa-
kade av vädring

Q
v

värmebehov för ventilation, räknad som uppvärmning av uteluft till innetemperatur

Q
tvv

värmebehov för uppvärmning av varmvatten

Q
dr

distributions- och reglerförluster inne i huset.

W
f

elanvändning för att driva motorer till pumpar och fläktar, drivel till frånluftsvärmepumpar
och övrig så kallad fastighetsel

W
h

hushållselanvändning

Q
vå

värme som kan återvinnas och tillgodogöras huset genom installerade ventilationsvärmeväx-
lare, frånluftsvärmepump, avloppsvärmeväxlare eller dylikt

Q
tillskott

värmetillskott som kan tillgodogöras för att ersätta värmetillförsel i huset från så kallade
interlaster såsom värme från personer, från hushållselanvändning, från tappvarmvatten och
eventuellt övriga tillskott inom huset

Q
sol

värmetillskott genom solinstrålning genom fönster som tillgodogörs huset för uppvärmning

I ekvation 2.1 är det framförallt Q

dr

som är intressant i det här arbetet. Den innehåller många
olika delar, bland annat distributionsförlusterna i ventilationssystemet vilka är de energiförluster
som detta arbete utreder. Med utgång från ekvation 2.1 kan också en diskussion göras om
vilka delar som det redan nu har lagts mycket kraft på att kontrollera och minimera och vilka
som har fått mindre uppmärksamhet så här långt.

I Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning - Energistyrning under byggprocessen

(Kurkinen et al. 2014) görs en fallstudie över 21 bostäder där energifrågorna behandlats under
byggprocessen. De gör även en litteraturstudie över tidigare undersökningar. De kommer fram
till att många studier visar att energianvändningen blir högre än beräknat vilket kan bero på
osäkerheter i installationssystem. På senare tid har bland annat felaktigheter i klimatskalet
visat sig ge mindre genomslag och det är till största del installationstekniska parametrar som
bidrar till osäkerheterna i hus med allt bättre isolering.

Påverkan från läckaget i ventilationskanaler är beroende på var i kanalsystemet det är. En tanke
är att det bör vara i skarvar och infästningar det uppstår läckage. I hela obrutna sektioner av
cirkulära kanaler bör läckaget vara begränsat. Rektangulära kanaler innebär större utmaningar
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för tätheten än cirkulära. Läckaget varierar också kraftigt med trycket. Det finns täthetsklasser
definierade i standarden SS-EN 12237 där den tätaste klassen är klass D som är 3 gånger tätare
än klass C som är tre gånger tätare än klass B osv. (Warfvinge & Dahlblom 2010)

Tryckfall i ventilationskanalsystem beror på friktionsförluster i raka kanalavsnitt, engångsför-
luster i böjar, T-stycken, spjäll och ventilationsdon samt tryckfall orsakade av systeme�ekter
(Warfvinge & Dahlblom 2010). Engångsförlusterna är svåra att beräkna exakt, speciellt för
T-stycken. Ett examensarbete som går igenom tryckfallsberäkningar av kanaler ventilationssy-
stem används som grund i detta arbete för beräkning tryckfall (Molander 2012).

2.2. Vanliga systemlösningar i hus

Det finns många olika sätt att förflytta ventilationsluften från luftbehandlingsaggregatet till
tilluftsdonet och i detta avsnitt behandlas några vanliga principlösningar. Endast vad som
händer utanför fläktrummen tas upp.

Kanalsystem är uppbyggda från största till minsta kanalklass av huvudkanal, stamkanaler,
grenkanaler och anslutningskanaler. Det är dimensionerna och placeringarna av de olika
kanalerna som kan variera.

Vanliga systemlösningar i lokaler

Många ventilationssystem utförs idag enligt principen att ett ventilationsaggregat placeras
där det får plats, ofta efter att andra utrymmen bestämts vilket ofta leder till platsbrist och
långa kanaler. Kanalerna dimensioneras ofta enligt en av principerna lika friktionstryckfall per
meter, lika lufthastighet i samma typ av kanaler eller konstant dimension i ett förgrenande
nätverk som ska hållas symmetriskt (Warfvinge & Dahlblom 2010). Kylning kan ske genom
att undertempererad luft levereras ut från luftbehandlingsaggregatet och mängden tillförd
kyla regleras antingen genom att flödet varieras lokalt där luften behövs (VAV - Variable Air
Volume) eller att temperaturen varieras ut från luftbehandlingsaggregatet (CAV - Constant
Air Volume). I fallet med temperaturstyrning i luftbehandlingsaggregatet uppstår dock ofta
svårigheter med att kylbehoven varierar kraftigt inom byggnaden. När solen ligger på sydsidan
så behövs det låg lufttemperatur för att klara värmelasten men då blir det för kallt på nordsidan.
Det kan lösas genom att kyla luften lokalt i ventilationszonen genom att använda vätskekylda
kylba�ar där tilluften får den temperatur rummet behöver.

Ett exempel på systemlösning för behovsstyrd ventilation är Swegon WISE (Swegon 2016)
där hela systemet är sammankopplat i ett datanätverk vilket gör att luftflöden kan regleras
dynamiskt på rumsnivå. Med svar från grenspjäll och i slutändan aggregatsfläkt så kan önskade
tryck och flöden noggrant styras så att ingen onödig energi används genom att grenspjället
stryps när rumsbehovet sänks samtidigt som fläkten i luftbehandlingsaggregatet kan varvas
ner då mindre luft behövs. Systemet erbjuder även fullständig loggning av temperaturer och
flöden i alla don och spjäll samt injustering av temperaturer och flöden från centrala system
och även via internet. Systemet ventilerar och kyler endast där det krävs vilket leder till ett
mycket energie�ektivt system. En nackdel är komplexiteten då det innehåller många delar som
är dyra i inköp och känsliga för fel.
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Skanskas standard för självreglerande ventilation

Skanska Commercial Development Norden använder i sina projekt sedan slutet på nittiotalet ett
system för ventilation som lätt kan anpassas vid förändringar i verksamheten. Det är endast
en kanaldimension per kanalklass även om flödet minskas utåt i systemet. Genom att hela
vägen från fläktrum till don arbeta med låga lufthastigheter och små tryckfall blir tryckfallet
över don och ba�ar det samma överallt i byggnaden. De låga tryckfallen och hastigheterna
gör att injusteringsspjäll och ljuddämpare ej behövs i systemet. Istället för att som i andra
system projektera med ca fem gånger så stort tryckfall i kanalsystemet inklusive spjäll och
ljuddämpare jämfört med tilluftsdonen så är det i Skanskas system ca fem gånger så stort
tryckfall i tilluftsdonen i förhållande till kanalsystemet. Det görs samtidigt som det totala
tryckfallet i systemet halveras. Det ställer ett större krav på donens ljudnivåer med ett stort
tryckfall över donen även om tryckfallet i systemet minskas. En stor fördel är att det lägre
totaltryckfallet leder till ett mindre behov av fläktel i systemet. Med en viss dimensionerad
överkapacitet så är det lätt att göra anpassningar och tillägg i ventilationen vid förändringar
i brukarkraven då uttaget av tilluft är i princip placeringsoberoende. Med få komponenter i
kanalsystemet blir det robust och lätt att underhålla. Om kyla behövs i fastigheten så sker det
med kylba�ar och kylan levererad till ba�eln i ett vätskesystem. Det gör att temperaturen i
kanalerna normalt ligger nära den omgivande och därför används oftast ingen isolering.

Vanliga system i bostäder

I moderna bostäder används huvudsakligen två olika principer för ventilationssystemen. Från-
luftsventilation med återvinning,(FX) där värmen i frånluften återförs till radiatorkretsen och
eller varmvattnet med hjälp av en värmepump samt från och tilluftsventilation med återvin-
ning,(FTX) där värmen från frånluften återförs till tilluften genom värmeväxling. Med FX
behövs det inte något kanalsystem för tilluften, dock så går det åt elenergi för att överföra
värmen från frånluften till värmesystemet. Med FTX behövs det ingen värmepump men det
går åt mer utrymme i huset för att få plats med både tillufts och frånluftskanaler.

I bostäder är det utmanande att få plats med ventilationskanaler, speciellt om det är ett
flerbostadshus. Dels så är där sällan installationsutrymmen ovan undertak och dels är det
många fler skilda brandceller. I bostäder kan därför ofta huvudkanalen gå på en kallvind innan
den direkt delas upp i grenkanaler ner till varje lägenhet. En annan variant är att det finns
stamkanaler och grenkanalerna ansluter längs med stammen ner genom huset. En tredje variant
kan vara att det går individuella grenkanaler ända från luftbehandlingsaggregatet hela vägen
till lägenheten. Anledningen till de olika lösningarna kan vara hur mycket plats det finns för
kanalerna och brandtekniskt hur de olika brandcellerna ska separeras.

2.3. Teoretisk beräkningsmodell

Här väljs en avgränsad modell av kanaler för vilken en genomräkning med hjälp av Matlab
genomförs. För att kunna genomföra beräkningarna görs en genomgång av litteraturen för
att hitta uttryck och formler för de beräkningssteg som krävs för att formulera en modell för
ventilationskanalernas energibalans.
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Energiflöde från en luftkanal

Luften som passerar genom en ventilationskanal kan bära med sig användbar energi i form av
en temperaturdi�erens jämfört med omgivningen. Genom transmission och läckage så övergår
delar av den användbara energin till omgivningen. Energiflödet ut från x m kanal kan uttryckas
enligt ekvation 2.2 som formulerats med utgång från formler i (Jensen 2010).

P

f

= flcq�T (0) ≠ flc(q ≠ q

l/m

x)�T (x) (2.2)

där:
P

f

energiförlusten från ventilationskanalen i W.

flc produkten för luftens densitet och värmekapacitet vid normalt tryck och temperatur, normalt
1200 J/(K · m3).

q luftflödet genom kanalen i m3/s.

q
l/m

luftläckaget per meter ut ur ventilationskanalen i m3/(s · m).

�T temperaturskillnaden mellan kanalen och omgivningen i ¶C.

Läckage från kanal

Läckfaktorn i q

l

l/(s · m2) fås ur Figur 2.1 vid en tryckskillnad på 400 Pa. I de projekt som
studerats har cirkulära kanaler föreskrivits klara täthetsklass D medan rektangulära ska klara
klass C. Warfvinge & Dahlblom (2010) ger ekvation 2.3 som hanterar omräkning av läckfaktorn
från en tryckskillnad till en annan.

q

l2 = q

l1

A
p2
p1

B0,65

(2.3)

där:
p1 tryckskillnaden mellan utsidan och insidan av kanalen i förhållande 1 i Pa.

p2 tryckskillnaden mellan utsidan och insidan av kanalen i förhållande 2 i Pa.

q
l1 luftläckage vid tryck p1 i l/s.

q
l2 luftläckage vid tryck p2 i l/s.
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Safe-systemet

Safe-systemet
• Safe är ett snabbmonterat system för runda ventilations-

kanaler.

• Safe är typgodkänt i täthetsklass D av SITAC, nr 1358/88.

• Det kompletta programmet har anslutningsmått enligt 
Eurovent 2/3 och Svensk Standard SS-EN 1506 (ersättare 
till SS 2609).

• Systemet bygger på en dubbelläppad fabriksmonterad 
tätningslist av homogent EPDM-gummi. Listen, som tål 
hårdhänt behandling och är okänslig för temperaturväx-
lingar, ger en mycket tät skarv.

Fördelarna med Safe-systemet
• Snabbmonterat.

• Fabriksmonterad tätning utan lösa delar.

• Kan vridas och finjusteras med bibehållen täthet.

• Monteras utan kitt med lösningsmedel.

• Kan användas i alla väderleksförhållanden.

• Tätningslistens förmåga att klara täthet sträcker sig från 
undertryck på 5 000 Pa upp till övertryck på 3 000 Pa.
Kanalernas hållfasthet mot kollaps skiljer sig från dessa 
tryck och framgår av sidan 49.

• Typgodkänt i täthetsklass D.

Click-funktion
Click-funktionen finns i princip på alla Safe-produkter. 
Undantagen framgår under respektive produkt.

Click-funktionen finns på dimensionerna Ø 80–224.

Click-funktionen innebär;
a) att en ände med detaljmått har ett öppet omvik och 
b) att en ände med muffmått har ett antal nockar.

Typgodkännande
Godkännandet nr 1358/88 innebär att Safe-systemet upp-
fyller kraven för täthetsklass D utan krav på provtryckning 
efter montering.

Godkännandet gäller endast under förutsättning att samtliga 
ingående detaljer är märkta av oss enligt nedanstående 
exempel samt är monterade enligt medföljande montering-
sanvisning.

Märkning
Varje enskild produkt är märkt med en speciell etikett eller 
en prägling i plåten.

Täthet
Ett kanalsystem blir aldrig ”helt tätt”. Normalt läcker syste-
met något vid skarvar mellan rör och detaljer. Läckaget 
kommer dessutom att öka vid större tryckskillnad mellan in- 
och utsida på kanalsystemet.

Läckfaktorn i (l/s)/m² anges därför alltid i förhållande till 
tryckskillnaden i Pa. (Sorten (l/s)/m² anger det flöde i l/s som 
läcker ut ur eller in i systemet i förhållande till dess kanalyta i 
m².) Nedanstående diagram visar läckfaktorn för 
täthetsklasserna A–D som funktion av tryckskillnaden.

Ur diagrammet kan utläsas att täthetsklass D är 3 gånger 
tätare än täthetsklass C, som i sin tur är 3 gånger tätare än 
täthetsklass B osv. Klass D medför då krav inte bara på tät-
ningslisten utan också på komponenterna och på hur väl 
systemet är monterat.

Det är bl a därför vi har försett detaljerna med omvikt kant 
samt försett ännu fler detaljer med stoppsick. 
Därigenom får vi stabila produkter som bättre klarar hanter-
ing på byggarbetsplatsen samtidigt som risken för sned-
montage minskar.

Lindab Safe® Click
BU  125  90   GALV

97
TG 1358/88

64

TG
 1

35
8/

88

18
19

/5
33

/9
0

97TG 1358/8
8 

[(l
/s

)/m
2 ]

[Pa]

0,01 
50 100 500 400 

1,32 

0,44 

0,15 

0,05 

1000 2000 

A 

B 

C 

D 

0,05 

0,1 

0,5 

1,0 

4,0 

Utförande med omvikt kant

q

l

/(l/(s · m2))

Tryck/Pa

Figur 2.1.: Läckfaktor beroende på täthetsklass och tryckskillnad. Figur hämtad från (Lindab 2016)

Tryckfall i kanal

För att beräkna läckaget från kanalen behöver tryckskillnaden mot omgivningen vara känd.
Därmed behöver även tryckfallet beräknas längs med kanalen för att få fram tryckskillnaden i
varje position i kanalen. Det totala tryckfallet i en kanalsträcka beskrivs i ekvation 2.4.

�p

tot

= �p

f

+ �p

e

+ �p

don

+ �p

system

(2.4)
där:
�p

tot

totala tryckfallet i kanalsystemet i Pa.

�p
f

friktionstryckfall i rak kanal i Pa.

�p
e

tryckfall i böjar, T-rör, spjäll, luftbehandlingsaggregat osv i Pa.

�p
don

dontryckfall i Pa.

�p
system

tryckfall orsakade av systeme�ekter i kanalsystemet i Pa.

Friktionstryckfallet i rak kanal beror på kanalens råhet och luftens strömningshastighet. Så
länge det är turbulent strömning kan det beräknas enligt ekvation 2.5 (Warfvinge & Dahlblom
2010).

�p

f

= ⁄

fr

· l

d

· fl · v

2

2 (2.5)

där:
⁄

fr

friktionskoe�cient och enhetslös.
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l kanalens längd i m.

d kanaldiametern i m.

fl luftens densitet i kg/m3.

v lufthastigheten inne i kanalen i m/s.

Vid atmosfärstryck och 20 ¶C är luftens densitet ca 1, 2 kg/m3 och med en friktionskoe�cient
för tunnplåtskanaler antagen till 0, 02 kan friktionsmotståndet för kanalerna beräknas. Med
utgång från ekvation 2.3 och ekvation 2.5 kan läckaget i varje punkt längs den raka kanalen
beräknas. Tryckfall på grund av böjar och T-stycken försummas i dessa beräkningar då tryck-
fallet endast påverkar läckfaktorn och ej används till dimensionering eller balansering i dessa
beräkningar. Därmed används endast första termen på högra sidan i ekvation 2.4.

När det är rektangulära kanaler kan den hydrauliska diametern, d

h

användas vilken ger lika
tryckfall vid lika lufthastighet oavsett kanalform. Den återfinns i (Warfvinge & Dahlblom 2010)
och för rektangulära kanaler beräknas den enligt ekvation 2.6.

d

h

= 2ab

a + b

(2.6)

där:

d
h

hydraulisk diameter i m.

a och b rektangelns båda sidor i m.

Värmeövergångstal för en luftkanal

Jensen (2010) ger följande ekvationer för beräkning av värmeövergångstalen i en ventilations-
kanal. Ekvation 2.7 till ekvation 2.12 och tillhörande konstanter är alla hämtade därifrån. Det
yttre värmeövergångstalet h

y

sätts till 10 W/(K · m2) medan det inre värmeövergångstalet h

i

beräknas med hjälp av ekvation 2.7 till 2.9:

h

i

= Nu⁄

l

/d (2.7)
Nu = 0, 0214(Re

0,8 ≠ 100)Pr

0,4 (2.8)
Re = vd/‚ (2.9)

där:

h
i

det inre värmeövergångstalet i W/(K · m2).

Nu Nussels tal och enhetslös.

⁄
l

luftens värmeledningsförmåga, normalt 0,026 W/(K · m).

Re Reynolds tal och enhetslös.

Pr Prandtls tal, normalt 0,72 och enhetslös.

‚ den kinematiska viskositeten, normalt 15 · 10≠6 m2/s.
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Utifrån ekvation 2.7 till 2.9 kan sedan det totala värmeövergångstalet för kanalen bestäm-
mas:

h = 1/[1/h

i

+ d ln (k
td

)/(2⁄

i

) + 1/(k
td

h

y

)] (2.10)
k

td

= 1 + 2t/d (2.11)

där:

⁄
i

isoleringens värmeledningsförmåga, normalt 0,040 W/(K · m).

t isoleringens tjocklek i m.

Temperaturförändring i en luftkanal

Temperaturen avtar exponentiellt med kanalsträckan så länge flödet och omgivningstempera-
turen är konstant enligt:

�T (x) = �T (0)e≠fidxh/flcq (2.12)

(Jensen 2010)

För att kunna beräkna temperaturförändringar, flödes– och e�ektförluster med ekvationerna
2.2 till 2.12 så behöver beräkningarna ske stegvis med tillräckligt små steg för att förändringen
i flöde på grund av läckage ska tas med i beräkningarna. Det görs genom att dela upp de
kanaler som ska beräknas i mindre delar och beräkna dem stegvis så att temperaturen och
flödet i slutet av föregående kanalavsnitt används som ingångsparametrar vid beräkningen av
nästa. Den stegvisa beräkningsmetoden lämpar sig också väl vid beräkning av kanalsystem där
förutsättningarna förändras längs luftflödets väg genom systemet till exempel genom att en del
av flödet avgår genom ett tilluftsdon eller att kanalstorleken eller isolertjockleken förändras.
Beräkningarna genomförs förslagsvis med Matlab eller liknande datorprogram där en funktion
som genomför luftläckageberäkningarna och en som genomför temperaturförändringsberäk-
ningarna kan definieras och sen användas för att beräkna förhållandet för varje kanalavsnitt.

Förutsättningar för vattenledning

För att göra beräkningar med system där kylan transporteras ut i vätskeform till kylba�ar där
den kyler luften görs här en genomgång av de skillnader som måste beaktas vid beräkning
av e�ekt från isolerade vattenrör jämfört med luftkanaler. För att kunna använda de tidigare
definierade formlerna för e�ekt från luftkanal så sätts h

i

till 500 W/(K · m2) enligt uppgifter
från (Jensen 2007) och flc för vatten till 4, 2 ·106 J/(K · m3). Då ett vattenburet system måste
vara helt tätt för att inte det ska uppstå vattenskador i huset så är det inget läckage med i
beräkningen för ledningarna.

Omräkning e�ekt till energi

Ett sätt att uppskatta vilken påverkan en viss avgiven e�ekt har är att räkna ut hur mycket
energi den motsvarar på ett år. Det görs genom att multiplicera e�ekten med dess varaktighet
i tid, något som energiberäkningsprogram som IDA-ICE är mycket väl lämpade till. Det går
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dock också att göra grova överslagsberäkningar genom att räkna ut e�ekt per ¶C och multipli-
cera det med summan av temperaturskillnaden och varaktigheten av temperaturskillnaden. För
beräkning av energianvändning för uppvärmning görs det här utifrån tabeller och gränstem-
peraturer osv. För kontorsbyggnader är det endast under arbetstid som klimatet måste klarar
vissa nivåer, så kylan är aktiv endast under arbetstid och några timmar före och efter. Enligt
Abel & Elmroth (2012) bör ventilationen vara igång ca 10 – 11 timmar per arbetsdag vilket
motsvarar ca 2500 – 3000 timmar per år för kontor. Kylan kan däremot stängas av direkt när
folk går hem så för kylba�ar och dylikt kan driftstiden ligga kring 2000 timmar per år. Då
detta arbete tittar på förluster inne i huset så bortses det från ifall den förlorade kyle�ekten är
gratis på grund av att utetemperaturen är lägre än tilluftstemperaturen eller ej. Vid beräkning
av energin så multipliceras bara den momentana e�ekten med driftstimmarna per år.

2.4. Modell med kanaler ovan heltäckande undertak

Utifrån de projekt som studerats formuleras följande modell med ett undertak, se Figur 2.2.
Ovan undertaket finns två cirkulära plåtkanaler, en tilluftskanal med undertempererad luft och
isolering samt en frånluftskanal utan isolering. Temperaturen ovan undertak antas utjämnas
konvektivt då den ena kanalen är varm och den andra kall. Samtidigt så är en stor del av den
omgivande arean undertaksplattorna med rumsluften på undersidan som har samma tempe-
ratur som frånluften. Det finns också belysningsarmaturer i undertaket som avger värme till
luften ovan undertaket.

Temperaturen ovan undertaket antas vara nära den i frånluftskanalen. Det då till exempel be-
lysningsarmaturer som är infällda i undertak avger en värmee�ekt som motverkar den kyle�ekt
som kommer från kanalerna.
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Figur 2.2.: Sektion på inledande modell. Tillufts och frånluftskanal är visade samt tänkt ener-
giflödesväg från tilluftskanalen antingen till frånluftskanalen, ner genom undertaket
eller upp genom bjälklaget.
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E�ektförluster från ventilationskanaler

Ingångsparametrar modell

• Kanaldiameter: d = 315 mm

• Isolertjocklek: t = 0 till 80 mm

• Tilluftstemperatur: T

t

= 15 ¶C

• Frånluftstemperatur: T

f

= 21 ¶C

• Undertakstemperatur: T

u

= 21 ¶C

• Luftflöde i kanalen: q

t,f

= 0, 015 till 0, 2 m3/s

• Isoleringens värmeledningsförmåga: ⁄

i

= 0.040 W/Km

• Undertakets bredd: 1 m

• Undertakets djup: 1 m

• Undertakets höjd: 0.5 m

I ett första steg beräknas e�ekten ut från tilluftskanalen samt temperaturen i tilluften när
den passerat modellen. Matlab används för att beräkna och plotta resultaten från uträkningar
enligt ekvation 2.2 till 2.12. Vad som händer med energin när den lämnat tilluftskanalen kan
endast skattas.

2.5. Resultat för modell med kanaler ovan heltäckande
undertak

I Figur 2.3 och 2.4 har resultaten av beräkningen gjord med Matlab-koden i Bilaga A.1 för
första steget av e�ekten från tilluftskanal till frånluftskanal plottats. Några olika isolerings-
tjocklekar och lufthastigheter har beräknats för att ge en uppfattning om hur e�ekten och
temperaturdi�erensen varierar när flöde och isolertjocklek varierar. I Figur 2.5 som beräknas
i Bilaga A.2 har isolertjockleken hållits konstant och täthetsklassen har varierats. E�ekten ut
från kanalen varierar med läckaget men temperaturförändringen blir den samma oberoende av
läckaget, åtminstone i den här modellen.
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Figur 2.3.: Variation i e�ekten ut från 1 meter tilluftskanal beroende på lufthastigheten i kanalen
och isolertjockleken.
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Figur 2.4.: Förändringen i temperatur på tilluften när den passerat genom 1 m av kanalen plottat
mot olika lufthastigheter i kanalen och isolertjockleken.
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Figur 2.5.: Med samma förutsättningar som för Figur 2.3 och 2.4 men där isolertjockleken i alla fall
är 30 mm och täthetsklassen istället varieras.

2.6. Överslagsberäkningar i typhus

För att initialt utröna i vilken utsträckning det är ett problem med energiläckage från tilluftska-
nalerna går det att göra en enkel överslagsberäkning av den e�ekt per m2

lokalarea

som lämnar
ventilationskanalerna. Ta till exempel ett kontorshus som är 50 m långt, 16 m djupt och 7
våningar högt. I byggnaden kan det uppskattas ett ventilationsbehov som är ungefär 1,5–2
l/(s · m2

golv

). Det innebär att det på varje våning behövs 1200–1600 l/s. Ett normalfall kan
vara en rundmatning med ventilationsschaktet centralt placerat. Det innebär att det största
flödet i rundmatningen kan antas vara 300–400 l/s då kanalerna delar upp sig åt fyra håll i an-
slutning till schaktet. Med en kanaldimension på 315 mm hamnar luftfarten på 3,5–5 m/s och
tryckfallet på strax under 1 Pa/m. Med 50 mm isolering på kanalen och en undertemperatur
på tilluften som är 6 ¶C kan e�ekten ut från kanalen grovt approximeras. Här görs förenklingen
att flödet i kanalerna avtar linjärt över de fyra symmetriska ca 35 m (5 m från schakt ut till
yttervägg, 22 m genom halva huset och sen 8 m till centrum av huset igen) långa delarna av
rundmatningen samt att kanaldimensionen hålls konstant. Genom att tillämpa ekvationerna
2.2 till 2.12 och göra iterativa beräkningar med enmeterslånga kanallängder och linjärt avta-
gande flöde fås en e�ektförlust för hela huset som är 4300 till 4500 W, vilket motsvarar 4,4
till 4,6 W/m2 kanalarea. Görs motsvarande beräkning med en kanaldimension på 250 mm blir
e�ekten 3700 till 3800 W och per kanalarea 4,8 till 5,0 W/m2. I Figur 2.6 har kanalernas
e�ektförlust per meter plottats längs kanalen från schaktet ut till yttersta don. Delas sedan
e�ekten upp på lokalarean fås en e�ekt på 0,66 till 0,80 W/m2 golvarea. Dessa beräkningar
är gjorda med Matlab-koden i Bilaga A.5.

För att uppskatta vad som händer med den e�ekt som avges ovan undertak kan som nästa
steg i den här överslagsberäkningen en e�ektbalans ovan undertak ställas upp. Med utgång
från moderna LED-belysningsarmaturer för infällning i undertak med en e�ekt på 46 W och en
tänkt skattad belysningstäthet med utgång från WISEhuset på 0,12 armaturer per m2 golvarea
kan en värmee�ekt från belysningen beräknas till 5,5 W/m2 golvarea. Den e�ekten är ungefär
10 gånger större än den skattade kyle�ekten från kanalerna, dock är sällan alla amaturerna
tända när kylbehovet är som störst då dagsljuset i de fallen bör räcka relativt långt in i
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Figur 2.6.: Fördelning av e�ekt per meter ut från kanal längs kanal med linjärt avtagande flöde. De
övre kurvorna är för kanaldiameter 315 mm och de undre är för kanaldiameter 250 mm.
De heldragna kurvorna är för 400 l/s och de streckade är för 300 l/s

byggnaden. Hänsyn har heller inte tagits till i vilken utsträckning e�ekten avges nedåt som
strålningsvärme, men överslagsberäkningen visar trots allt på att belysningen kan avge en
e�ekt som är i storleksordningen den samma som kanalernas, om inte större. E�ektbalansen
pekar därmed på att den kyle�ekt som avges ovan undertaket ej direkt kommer lokalen till
nytta, men det går fortfarande att spekulera i huruvida den sänkning av temperaturen ovan
undertak som sker på grund av tilluftskanalerna leder till ett minskat värmeflöde till lokalerna
från undertaket. Om det är fallet bör den avgivna e�ekten från tilluftskanalerna ej anses vara
en förlust.
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3. Praktisk undersökning

Två kontorshus väljs ut för att närmare studera verkliga fall. I det ena finns ett VAV system
med undertempererad tilluft och aktiva don i varje rum. Styrning sker med Swegon SuperWISE
som också ger tillgång till mätdata i form av loggade värden för varje rum. Det andra huset
har ett CAV system med vätskeburen kyla till kylba�ar. Det finns ingen loggning på enskilda
don i CAV-huset. Med hänsyn till de enskilda projekten så görs en avidentifiering av data från
det två husen och de benämns i fortsättningen som WISEhuset och CAV-huset.

Ett kontorshus med ett VAV system styrt via Swegons SuperWISE studeras närmare för att
utröna huruvida de teoretiska formlerna är giltiga samt för att se vad en beräkning av ef-
fekten från tilluftskanalerna med hjälp av de formlerna ger för energiförlust jämfört med den
som är antagen i energiberäkningen för huset. Med hänsyn till projektets integritet görs en
avidentifiering av data och huset benämns WISEhuset.

3.1. WISEhuset

WISEhuset är ett nybyggt kontorshus med luftbehandlingsaggregaten i källarplan. Ventilatio-
nen sker via individuellt styrda don vilka har närvarogivare och är inställda att hålla en viss
temperatur och ett visst minimiflöde beroende på om det är människor i rummet eller ej. Det
finns även föroreningsstyrda don i mötes- och konferensrum som förutom närvaro och tempe-
ratur även reglerar nivåerna av föroreningar i luften. Kanalsystemet är uppbyggt på två centralt
placerade schakt i huset som fördelar tilluften till planen samt samlar frånluften. På planen är
tilluften fördelad i ett flergrenat och ihopkopplat rundmatningssystem med åtta kanaler som
går ut från schakten på var sin sida om trapporna och hissarna för att sedan ansluta till en ka-
nal som går hela vägen runt huset någon meter in från fasaden. Tilluftsdonen är huvudsakligen
placerade längs kanalen kring fasaden men det finns även en del don på de åtta anslutande
kanalerna. Frånluften samlas ihop huvudsakligen i frånluftsdon vid centralt placerade pent-
ryn men det finns även några mindre kanaler som hämtar luft från kopieringsrum och dylikt
längre ut på planet. En intressant lösning är gjord med överluften från slutna samtalsrum och
konferensrum. Istället för att leda den upp genom undertaket, igenom ljudavskärmningen och
sedan ned igen utanför rummet så släpps luften ovan undertak efter ljuddämparen. Överluften
får sedan fritt strömma ovan undertaket bort till kapprummet där den kommer ner genom ett
ventilationsgaller i taket för att sedan strömma ut till pentryt i anslutning till kapprummet och
där lämna planet via frånluftsdonet.

Belysning sker huvudsakligen med infällda LED armaturer i undertaket vilket kan vara intres-
sant för energibalansen ovan undertak. Den styrs med närvarogivare samt ljusavkänning och
har en e�ekt på 46 W.
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3. Praktisk undersökning

Figur 3.1.: Bild tagen ovanför undertaket som visar Swegon ADAPT Colibri samt hur den
ansluts till grenkanalen.

3.1.1. Uppställning beräkningsmetod för kanalsträcka i WISEhuset

En närmare studie görs av en kanalsträcka längs sydvästra delen av byggnaden. Plan 5 i huset
studeras då det vid mättillfället är tomt så ingen personal i huset störs av mätningen. Sträckan
är vald då den ger lägst antal okända flöden då endast inflödet i de båda ändarna av sträckan är
helt okända. Rundmatningen är annars omfattande, totalt 8 kanaler ut till en kanal kring strax
innanför fasaden från två schakt. Längs den studerade sträckan, som matas med luft från båda
håll, finns det 8 st tilluftsdon av typ Swegon ADAPT Colibri med anslutningsdiameter 160 mm.
I varje don går det att avläsa bland annat temperatur i kanal och rum samt flöde. Kanalen
utgörs huvudsakligen av en cirkulär plåtkanal med diameter 315 mm och 30 mm isolering
förutom två sektioner där det är en rektangulär kanal 600x200 mm på grund av korsande
installationer i undertaket. I bygghandlingarna står det att korsningarna ska utföras oisolerade
men vid kontroll på plats konstaterades att de var isolerade trots allt. Anslutningskanalernas
längd utgörs av ca 1 meter isolerad kanal och ca 0,5 m oisolerad flexibel kanal enligt Figur 3.1.
Med hjälp av ett program som docent Dennis Johansson vid avdelningen för Installationsteknik
på LTH utvecklade under sin tid på Swegon kan loggfiler ur SuperWISE avkodas och relevant
data plockas ut. I Figur 3.3 har kanaltemperaturer och flöden plottats för början av en vecka
i juli. Under förmiddagen den 26 juli forcerades de åtta studerade donen vilket ses i de mycket
höga flödena vid tiotiden på förmiddagen. I samma Figur ses också flöden och temperaturer
för samtliga don under två urval, ett när flödena forcerades och ett när det var minimiflöden
på grund av frånvaro på kontoret. I Figur 3.4 har motsvarade gjorts för en helg i augusti då
tilluften ej kyldes aktivt utan undertemperaturen beror endast på utetemperaturen. Två avsnitt
väljs då både flöden och temperatur är relativt likartade under en tvåtimmarsperiod för att
kunna ta ett medelvärde på de värdena och få ett mer representativt beräkningsresultat.

Kanalsträckan approximeras med en modell byggd på formlerna i kapitel 2.3. I Figur 3.2 ses en
skiss över placeringen av donen samt avstånden mellan dem. Placeringen av de rektangulära
kanalavsnitten är illustrerade med en bredare kanal vid D1 och D5. Luften matas från båda
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q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9

qD1 qD2 qD3 qD4

qD5
qD6 qD7 qD8

TD1 TD2 TD3 TD4

TD5
TD6 TD7 TD8

Figur 3.2.: Principskiss över kanalsträckan som beräknas

Tabell 3.1.: Medelvärden för flöden i de åtta Colibri ADAPT donen avlästat ur SuperWISE vid
olika tillfällen

q
D1
l/s

q
D2
l/s

q
D3
l/s

q
D4
l/s

q
D5
l/s

q
D6
l/s

q
D7
l/s

q
D8
l/s

Närvaroflöde natt 20-21 aug 29 28 42 41 38 47 47 45
Närvaroflöde 21 aug 37 36 47 45 46 48 48 48
Maxflöde förmiddag 26 juli 48 94 48 97 48 48 91 48
Frånvaruflöde 27 juli 4 5 5 5 5 5 5 5

håll så q1 ≠ q9 = q
q

D

. En utmaning är att hitta läget där flödet från de båda hållen möts. I
värsta fall har q1 och q9 samma riktning vilket gör att det finns ett okänt flöde som passerar
hela kanalen. Då flödet forceras endast i de studerade donen antas dock att q9 har negativt
värde vilket betyder att luft flödar in i modellen även där. Då både tryck och flödesförhållanden
är okända i kanalen testas två olika antaganden. Ett är att det don som rapporterar högst
kanaltemperatur är det don där flödet möts i rundmatningen. I beräkningen görs då approx-
imationen att hälften av luften i det donet kommer från ena hållet och hälften från andra.
Det andra är att det don med högst temperatur får hela sitt flöde från det håll med högst
temperatur av de båda angränsande donen. Till exempel om don 5 har högst temperatur och
don 4 näst högst så matas don 5 helt av q5 medan q6 inte har något flöde alls utan don 6
får hela sitt flöde via q7 som därmed har negativt värde. I de båda fallen adderas läckflöden
och donflöden stegvis motströms i båda riktningarna tills modellens totalflöde är summerat i
q1 + q9. Det görs med hjälp av Matlab-koden i Bilaga A.6 som i sin tur utnyttjar Bilaga A.3

När flödesfördelningen är känd är nästa utmaning att beräkna temperaturfördelningen. Tem-
peraturen i vid q1 och q9 är okänd men alla dontemperaturerna är kända från loggvärden vilket
gör att det med utgång från don 1 och 8 går att räkna baklänges till där don 1 och 8 ansluts
till grenkanalen. De temperaturerna kan sedan användas som utgångsparametrar för att kunna
beräkna temperaturen i don 2 till 7 vilka sedan kan jämföras med de uppmätta temperaturerna
för att se om modellen går att använda för att beräkna temperaturförändringar och därmed
energiförluster för tilluftskanaler. Även dessa beräkningar görs med koden i A.6 men denna
gång används även Bilaga A.4 för beräkningen av temperaturerna.
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Figur 3.3.: Illustration av processen att välja vilken data som ska beräknas. De två översta graferna
är temperatur och flöde för 2 dagar i juli och de övriga fyra är de två par av temperaturer
och flöden som studerats med hjälp av modellen, de i mitten för forcerat flöde och de
undre för frånvaroflöde.
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Figur 3.4.: Illustration av processen att välja vilken data som ska beräknas. De två översta graferna är
temperatur och flöde för 1 dygn i augusti och de övriga fyra är de två par av temperaturer
och flöden som studerats med hjälp av modellen, de mittersta för natten till söndagen
och de undre för söndagseftermiddagen.
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Tabell 3.2.: Medelvärden för kanaltemperaturerna i de åtta Colibri ADAPT donen avlästat ur
SuperWISE vid olika tillfällen

T
D1

¶C
T

D2
¶C

T
D3

¶C
T

D4
¶C

T
D5

¶C
T

D6
¶C

T
D7

¶C
T

D8
¶C

Närvaroflöde natt 20-21 aug 17.4 17.3 17.4 17.7 18.1 17.9 17.8 17.8
Närvaroflöde 21 aug 16.9 16.7 16.9 17.3 17.6 17.4 17.3 17.3
Maxflöde förmiddag 26 juli 15.4 15.1 15.7 15.9 16.7 16.3 16.1 16.2
Frånvaruflöde 27 juli 19.1 19.3 19.5 19.3 19.0 18.6 18.6 18.3

3.1.2. Resultat beräkningsmetod för kanalsträcka i WISEhuset

När medelvärdena från de valda tidsavsnitten studeras syns tydligt att don 1 som är anslutet
till en rektangulär kanal har mycket högre temperaturer än förväntat. Det antas bero på att i
den rektangulära kanalen så blir det skiktningar i luftströmmen som gör att den luft som sedan
kommer ut till don 1 har befunnit sig längre i kanalavsnittet och värmts upp mer. Det bedöms
som oönskat då det faller utanför beräkningsmodellens förmåga att hantera så don 1 och q1
tas inte med i beräkningarna utan temperaturfördelningen baseras på T

D2 och T

D2 istället.

I Figur 3.5 visas mätresultat och beräkningar då flödet reglerades för normal närvaro. Det
åstadkoms även om planet var tomt genom att ändra inställningarna i donen så att de kördes
som om det var personer närvarande. I det läget så blev all flöden normala och det syns även
på temperaturfördelningen som blev regelbunden.

I Figur ??Fig.tempplotJuli så är temperaturerna i donen vid manuellt maxflöde samt vid frånva-
roflöde plottade. Både uppmätta temperaturer tillsammans med de beräknade temperaturerna
för det två antagandena om fördelningen av flödet finns angivna i samma Figur. Intressant att
notera är att med den manuella inställningen max närvaroflöde fick don 2, 4 och 7 att ställa
spjället 100% öppet vilket gjorde att flödet blev så stort i de donen medan de övriga donen
reglerades till 48 l/s. Det beror troligtvis på att de tre donen är slavdon till andra don och
därför inte har någon egen reglering. I Den högra grafen så har värden vid frånvaro summerats
och sedan beräknats. Här syns att även vid normal drift av anläggningen så värms luften upp
till nära omgivande temperatur när flödena är så låga som runt 5 l/s per don.
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Tabell 3.3.: Beräknade flöden q2 till q9 vid de olika antagandena och avläsningarna
q2
l/s

q3
l/s

q4
l/s

q5
l/s

q6
l/s

q7
l/s

q8
l/s

q9
l/s

Maxflöde förmiddag 26 juli,
mittflödet från båda sidor 263 169 121 24 -24 -72 -164 -212

Maxflöde förmiddag 26 juli,
mittflödet från ena sidan 239 145 97 0 -48 -96 -188 -236

Frånvaruflöde 27 juli,
mittflödet från båda sidor 8 3 -3 -8 -14 -20 -25 -31

Frånvaruflöde 27 juli,
mittflödet från ena sidan 5 0 -5 -11 -17 -22 -28 -33

Närvaroflöde natt 20-21 aug,
mittflödet från båda sidor 131 103 61 19 -19 -67 -114 -159

Närvaroflöde natt 20-21 aug,
mittflödet från ena sidan 112 84 41 0 -38 -86 -133 -177

Närvaroflöde eftermiddag 21 aug,
mittflödet från båda sidor 152 115 69 23 -23 -72 -120 -168

Närvaroflöde eftermiddag 21 aug,
mittflödet från ena sidan 128 92 46 0 -47 -95 -143 -191
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beräknade värden delat mittflöde
beräknade värden mittflöde till ena sidan
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16

17

18

19

Temperatur/(¶C) Temperatur/(¶C)
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Figur 3.5.: Medelvärden på avlästa dontemperaturer tillsammans med från medelvärdena beräkna-
de temperaturer. Till vänster manuellt närvaruflöde 20 augusti och till höger manuellt
närvaruflöde 21 augusti
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Figur 3.6.: Medelvärden på avlästa dontemperaturer tillsammans med från medelvärdena beräknade
temperaturer. Till vänster manuellt forcerat maxflöde 26 juli och till höger frånvaroflöde
27 juli

3.1.3. Uppställning e�ektberäkning WISEhuset

En skattning av totala e�ektförlusterna på grund av tilluftskanalerna görs genom att mäta
mängden kanaler på ett våningsplan, approximera hur många och långa parallella kanalstråk
rundmatningen kan jämföras med samt beräkna de stråken med hjälp av den metod som
formulerats i kapitel 2.3. Alla kanalernas längder mäts från ritning, de finns angivna i Tabell
3.4.

Tilluften antas ha en temperatur på 15 ¶C vilket är mitt i intervallet mellan 14 och 17 ¶C som
anges i indata till energiberäkningen och omgivande temperatur antas vara 20 ¶C vilket var
den temperatur som gav bäst överensstämmelse mellan mätta och beräknade temperaturer
vid beräkningarna för kanalsträckan.

Huvudsakligen är kanalen uppbyggd av cirkulära kanaler med diameter 315 mm så i beräk-
ningen alla kanaler ha den dimensionen. Donen antas jämt placerade med övervikt mot yttre
delarna av byggnaden och med samma flöde. Med utgång från ritningen så delas de centrala
kanalerna upp i 8 st lika långa kanalavsnitt som går från det vertikala schaktet ut till rund-
matningen som i sin tur delas i 16 lika långa kanalavsnitt. Totalt finns det ca 72 don på
våningsplanet vilket ger 6 don per centralt kanalavsnitt vilket innebär tre don på den centrala
kanaldelen och tre don på rundmatningsdelen. Den centrala delen antas vara 19 m och rund-
matningsdelen 11 m efter jämn uppdelning av kanallängderna i 3.4. Donen antas då placerade
11, 15, 19, 22, 26 och 29 m ut längs kanalen från schaktet. Totala golvytan på plan 5 är 1184
m2 och föreskrivet luftflöde är 0,5–2,5 l/(s · m2

golv

) Det ger ett totalflöde för planet mellan 600
och 3000 l/s. Flödet delas upp så att en åttondel går ut i varje centralt avsnitt och vid rund-
matningen halveras flödet igen för att ge rätt temperaturdi�erens i beräkningsstegen. E�ekten
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Tabell 3.4.: Uppmätta kanallängder för tilluften på plan 5
Längd/m Diameter/mm

Rundmatning längs fasaden 173 315
De 2 sydligaste mittenkanalerna 34+36 315
De 2 sydligare centrala mittenkanalerna 12+12 315
De 2 nordligare centrala mittenkanalerna 12+9 315
De 2 nordligaste mittenkanalerna 14+20 315

i rundmaningen dubbleras för att ta hänsyn till kanalen åt båda håll i rundmatningen. Det gör
att summering av de sex kanalavsnittens e�ekt ger 1/8 av planets e�ekt så att genom att
dela den summerade kanalens e�ekt med 1/8 av planets area fås en e�ekt i W/m2 för hela
huset.

En skattning av vilken energianvändning på årsbasis kanale�ekten kan innebära görs genom
att uppskatta flödet till närmare 1 än 2,5 l/(s · m2

golv

) som medelvärde och med ca 12 timmars
drifttid per arbetsdag vilket motsvarar ca 2600 timmar per år. Kod för beräkningarna återfinns
i Bilaga A.7.

3.1.4. Resultat e�ektberäkning WISEhuset

Med förutsättningarna ovan beräknas en energiförlust från kanalerna på 0,8 – 1,4 W/m2

golv

beroende på luftflödet vilket kan ses i Figur 3.7 med en känslighet på ca 0,17 – 0,27 W/m2

golv

per ¶C temperaturskillnad mellan initial tilluft och den omgivande luften. Det kan jämföras
med den antagna distributionsförlusten på 0,2 W/m2

golv

som använts som indata i energibe-
räkningarna i SuperWISE huset.

En enkel överslagsberäkning ger att kanalerna kan bidra med upp till 2600 · 1, 08 = 2, 8
kWh/(m2 · år) vid ventilationsflödet 1 l/(s · m2

golv

).
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3. Praktisk undersökning
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Figur 3.7.: Energiförluster från tilluftskanalerna per kvadratmeter golv i WISEhuset vid varie-
rande tilluftsflöde per kvadratmeter golv och en initial undertemperatur på tilluften
på 5 ¶C

3.2. CAV-huset

CAV-huset är en kontorsbyggnad där luftflödet hålls konstant. Systemet är baserat på principer-
na som Skanska CDN föreskriver genom att det är jämnstora kanaler med tilluftstemperaturer
som ligger nära rumstemperaturen och konstanta flöden under kontorstid. Det ytterligare kyl-
behov som finns tillgodoses via kylba�ar som har köldbärare utlevererad via rörsystem. Intres-
sant att notera är att fläktrummet är mycket mer rationellt planerat med god framkomlighet
och gott om plats. Även det ett tecken på att projektet styrts av CDNs principer.

3.2.1. Uppställning e�ektberäkning CAV-huset

Omgivande temperatur antas vara samma som i WISEhuset, 20 ¶C. Från energiberäkningen
tas värmelaster för att räkna ut kylbehov vilket ger vattenflödet för att kunna beräkna e�ekt ut
från rör.Där går att utläsa att dimensionerande belastning består av en person per 15 m2, 7,5
W belysning per m2 och 1 dator per person a 150 W. Ur (Warfvinge & Dahlblom 2010) kan det
utläsas att en människa avger ca 100 W vid stillasittande kontorsarbete så totala värmee�ekten
som behöver kylas bort om solinstrålning antas till 60 w/m2 blir : (100 + 150)/15 + 60 +
7, 5 = 85 W. Görs istället en beräkning av e�ekten som en medele�ekt med utgång från
beräknade värden i energiberäkningen för huset så fås en e�ekt på (8, 6 kWh/m2)/(2160 h) =
4 W/m2. Köldbäraren är 14 ¶C när det lämnar källaren och 15,8 ¶C när det kommer tillbaka.
Ett antagande görs att köldbäraren värms upp en och en halv grad i kylba�arna vilket gör
att flödet beräknas enligt q

vatten

= E�ektbehov/(fl
vatten

· c

vatten

· �T ). Rörsystemet förenklas
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enligt ett liknande resonemang som för WISEhuset men även returens förluster räknades med.
Returen är inte isolerad vilket visar sig ge en mycket stor påverkan på energiförlusten. Detta
beräknas med koden i Bilaga A.10 och A.9.

För tilluften som har en reglerad tilloppstemperatur på 19 ¶C och ett föreskrivet luftflöde på
1,5 l/s görs förenklingar och beräkningar helt enligt principen som användes vid WISEhuset
men med längder, geometri och areor enligt ritningar från CAV-huset. Det beräknas med koden
i Bilaga A.8 och A.4.

3.2.2. Resultat e�ektberäkning CAV-huset

E�ekten från tilluftskanalerna beräknades till 0,2 W/m2

golv

vid en temperaturskillad på 1 ¶C
och e�ekten från köldbärarrören beräknades till 1,4 W/m2

golv

vid en temperturskillnad på 6 ¶C
vilket ger en total e�ekt på 1,6 W/m2

golv

. Då beror 1,1 W/m2

golv

från köldbärarrören på returen
eftersom temperaturen endast är någon grad högre i den men i princip allt värmemotstånd
är borta då den är oisolerad. Det är först vid en returtemperatur på ca 18.5 ¶C som e�ekten
från köldbärarreturen blir lika liten som e�ekten från framledningen. Det kan jämföras med
att i energiberäkningen så har de räknat med rörförluster på 2 kWh/(m2 · år) vilket delat med
drygt 2000 driftstimmar per år blir ca 0,9 W/m2

golv

. Multiplicerar vi köldbärare�ekten med
2000 timmar och tilluftskanalse�ekten med 2600 timmar fås en total energiförlust på 3,3
kWh/(m2 · år).

3.3. Sammanställning resultat

I Tabell 3.5 har alla beräknade e�ekter sammanställts och jämförts med de värden som återfinns
i projektens indata till energiberäkningen. Tyvärr fanns ej samma typ av indata i de båda
husen då energiberäkningarna är gjorda på olika sätt med olika programvara. I WISEhuset så
är beräkningen gjord i IDA-ice medan i CAV-huset så har Riuska använts.

Tabell 3.5.: Sammanställning av i rapporten beräknade värden jämförda med energiberäkning-
arnas indata från projekten

Ber. e�ekt
W/m2

golv

Ind. e�ekt
W/m2

golv

Ber. energi
kWh/(m2

golv

· år)
Ind. energi

kWh/(m2

golv

· år)

WISEhuset 0,8–1,4 0,2 2,8
CAV-huset ventkanaler 0,2 0,5
CAV-huset köldbärarrör 1,4 2,8
CAV-huset total 1,6 3,3 2
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4. Diskussion

4.1. Metoddiskussion

Var tar energin vägen efter att den lämnat tilluftskanalen? Att med metoder använda i denna
rapport kunna beräkna med någon konfidens hur e�ekten fördelar sig efter att de lämnat
tilluftskanalen ses som otroligt. Det enda som går att göra utan avancerade numeriska-modeller
är att logiskt tänka kring vad som kan vara den troliga fördelningen. Ytan på tilluftskanalen bör
bli lite kallare än genomsnittet av luftmassan ovan undertak. Det bör då ske viss konvektion
där något nedkyld luft faller ner mod undertaksplattorna. Undertaksplattorna är av porös och
isolerande glasfiber, men viss transmission av kylenergin kan tänkas ske ner till planet där den
strålar iväg och möjligtvis kan komma verksamheten till nytta.

En större e�ekt har troligtvis den energibalans som tilluftskanalerna skapar gentemot belys-
ningsarmaturer, värmerör, varmvattensrör, diverse värmegenererande elektriska installationer
och så vidare som finns ovan undertak. Tilluftskanalernas kylande e�ekt kan där bidra till att
hålla nere temperaturen ovan undertak och på det sättet avleda delar av den värmelast som
annars hade strålat ned mot planet under och upp genom bjälklaget mot planet ovan. Här kan
en stor del om inte hela den energi som avgår från tilluftskanalerna anses komma verksamheten
till nytta.

En mekanism som finns i WISEhuset är att det strömmar överluft ovan undertaket. Det flödet
kan tänkas vara stort nog för att ta fånga upp både över och undertemperaturer ovan undertak
vilket kan göra att all kylenergi som avgår från tilluftskanalerna hamnar i kapprummet och
sedan sugs ut som frånluft utan att ha varit ute vid arbetsplatserna. På så sätt kommer inget
av den avgivna energin från tilluftskanalerna verksamheten till nytta.

Vilken av de ovan diskuterade e�ekterna som är dominerande eller ens verksam i varje fall är
svårt att veta utan att göra fler beräkningar och mer omfattande mätningar. En tanke kan
vara att räkna konservativt och skatta merparten av den från tilluftskanalerna ovan undertak
avgivna energin som en förlust.

Något som inte hanns med i detta arbete var att titta närmare på bostäder. I en framtida
rapport kan det vara intressant att titta på följande: Då kanalerna går genom ouppvärmda
utrymmen är det extra viktigt med bra isolering. En intressant fråga att utreda är i vilken
utsträckning byte från en större kanal till flera mindre för att flytta samma mängd luft påverkar
förlusterna för kanalerna. Dels om de isoleras individuellt eller om alla de mindre kanalerna
samisoleras. I några fall så används tilluften för att värma bostäderna och då blir isoleringen
av kanalerna extra viktig.
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Tabell 4.1.: Jämförelse mellan e�ekter och temperaturdi�erenser beräknade med formlerna i denna
rapport och onlineversionen av PAROC Calculus

PAROC Calculus Matlab-beräkning
E�ekt från 1 m kanal 30 mm isolering i W 4,8 4,7
E�ekt från 100 m kanal 30 mm isolering i W 479 241
E�ekt från 1 m kanal utan isolering i W 29,3 11,3
E�ekt från 100 m kanal utan isolering i W 2929 294

4.2. Beräkningstekniska osäkerheter

Ingen hänsyn har tagits till e�ekterna av genomströmningen genom isoleringen även om Jensen
(2010) har visat att isolerförmågan förändras när luft läcker igenom den.

Temperaturförändringen är beroende på flödet. I ekvation 2.12 ingår flödet som en viktig
komponent i beräkningen och om det ändras allteftersom luft läcker ut ur kanalen så är
uttrycket inte giltigt mer än vid den punkt där flödet är känt. I beräkningarna har ingångsflödet
i den kanaldel som beräknats använts och så länge läckaget är litet så är skillnaden liten. En
kontroll mot 100 m kanal med diameter 315 mm, 30 mm isolering, flöde 50 l/s och 5 graders
temperaturskillnad mellan kanalen och omgivningen så har temperaturen stigit ca 4 grader
i kanalen. Studeras skillnaden mellan stegvis beräknad med enmeterssteg och beräkning i
endast ett steg visar det sig att det endast skiljer 0,16 ¶C med den iterativa lite högre vid
en tryckskillnad på 300 Pa och vid täthetsklass C. Görs beräkningen med täthetsklass D blir
skillnaden 0,05 ¶C vilket stämmer bra med hur täthetsklasserna förhåller sig (0,05 är ca 1/3
av 0,16).

Görs en jämförande beräkning med samma kanal i Webbverktyget PAROC Calculus (PAROC
2016) fås en liknande temperaturskillnad och den inledande värmeförluste�ekten för den första
metern blir den samma i ett isolerat fall. Görs däremot beräkningen för ett oisolerat fall visar
PAROC Calculus på mycket högre e�ektförlust, de har även missat att minska e�ektförlusten
ju längre ut i kanalen de kommer. Även om programmet uppger att innehållet blivit ca 4
grader varmare så ska 100 m kanal ha en e�ektförlust som är rakt av 100 gånger större än
den för en meter vilket vi i detta arbete visat inte stämmer. I Tabell 4.1 jämförs de beräknade
e�ekterna för isolerad och oisolerad kanal. Det är tydligt att vid isolerad kanal så räknar
PAROC nära Matlab men vid oisolerad kanal verkar det hända något och beräkningarna skiljer
sig åt ordentligt. PAROC beräknar en 3 gånger större e�ekt vid 1 m och vid 100 m så är
det tydligt att verktyget inte tar hänsyn till de kumulativa e�ekterna. Där Matlab har en dryg
dubblering av e�ekten mellan isolerad och oisolerad kanal på en meter är ökningen bara ca
1/5 vid 100 m vilket verkar rimligt då temperaturen blir högre ju längre ut i kanalen luften
kommer och en 100 m lång kanal vid de här förhållandena gör att luften tappat nästan all sin
temperaturskillnad i båda fallen.

Då tryckfallet visar sig ge så liten e�ekt på energiförlusten och i princip ingen skillnad på
temperaturförändringen görs ingen noggrann beräkning av tryckskillnaden mellan kanalens
insida och utsida. En e�ekt av tryckfall är att när en gas utvidgas så sjunker temperaturen
men samtidigt så orsakas tryckminskningen av friktion mot kanalväggarna. De två e�ekterna
ska enligt professor Lars Jensens utsago motverka varandra så att påverkan på temperaturen
blir försumbar.
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Alla punkte�ekter har försummats i beräkningarna vad gäller köldbryggor i alla infästningar,
vid böjar, grenstycken och genomföringar genom väggar och så vidare samt punktluftläckage
vid skarvar och infästningar och dylikt. Vad gäller värmetransmission så skattas andelen längs
de raka obrutna kanalerna vara dominerande jämfört med punktförlusterna så ingen större
avvikelse bör ske och för luftläckaget så antas punktläckagen vara inkluderade i läckaget
föreskrivet i täthetsklassen vilket beräkningsmässigt är jämt fördelat över kanalytan. Hur täta
kanalerna är i verkligheten är svårt att veta då ingen provtryckning gjorts av det aktuella
systemen.

De rektangulära kanaldelarna har beräknats med formler utformade för runda kanaler. I de
fall där kanalen är rektangulär har dess hydrauliska diameter använts där formlerna för runda
kanaler efterfrågar en diameter. Då det handlar om få och korta avsnitt i beräkningarna och då
kanalens omkrets används i alla sammanhang där en area ska beräknas så skattas avvikelsen
på grund av de rektangulära kanalerna vara liten. Dock noteras en märkbar lokal avvikelse då
anslutningskanaler som sitter på rektangulära kanaldelar har högre kanaltemperaturer än de
båda angränsande anslutningskanalerna vilket kan ses i figur 3.2. Om don ett och fem jämförs
med de närliggande syns tydligt att de har en högre temperatur. Ett skattning kan vara att
det beror på viss skiktning av luften i den rektangulära delen som är dubbelt så bred som den
cirkulära vilket kan leda till att luften närmast grenstycket är äldre än den i mitten och då har
hunnit värmas upp mer.

Vid beräkning av rörsystemet är det kylbärande mediet vatten istället för luft. Formlerna
modifieras då för att fungera för vatten varvid helt andra värden för inre värmeövergångstalet,
densitet och värmekapacitet får användas. Då det h

i

för vatten är så stort så påverkar det inte
det totala värmeövergångsmotståndet för röret nämnvärt, att variera det mellan 500 och 5000
W/(K · m) ger ett mycket litet utslag på hur mycket e�ekt som avges från rören. Därför läggs
ingen större energi på att beräkna h

i

noggrannare och ta hänsyn till strömningshastigheten.
Det visar sig faktiskt att förlusterna för rörsystemet är närapå enbart beroende på drifttid och
temperaturskillnad mellan kylmediet och omgivningen vilket skiljer sig mycket från hur det
fungerar för luftkanalerna.

4.3. Mättekniska osäkerheter

En stor svaghet med de genomförda beräkningarna är att det är dåligt med mätpunkter, och
att de som finns ej är kalibrerade. Det vore intressant att i en framtida studie vara med och
sätta temperaturloggar på flera ställen i huset så att kanaltemperatur, omgivningstemperatur
ovan och under undertak kan mätas på flera ställen i en byggnad under längre tid. Då skulle
mer rättvisande och underbyggda resultat kunna räknas fram och en mer detaljerad metod för
skattning av kanalförlusterna vad gäller energi formuleras.

Dontemperaturerna beräknades med omgivningstemperatur 20 ¶C. Omgivningstemperaturen
ovan undertak är okänd och flera olika temperaturer testades för att hitta en som gav be-
räknade värden som avvek så lite som möjligt från de avlästa. Omgivningstemperaturen är en
skalfaktor för de beräknade värdena. Med så många okända faktorer så får hela beräkning-
en av dontemperaturer och jämförelsen med de avlästa temperaturerna ses som endast en
indikation om huruvida beräkningsmetoden uppvisar resultat i närheten av verkligheten. Att
den funna temperaturen ovan undertak blev lägre än rumstemperaturen (som varierade mellan
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20,7 och 22,7 ¶C under mätningarna) kan bero på att då planet var tomt samt att ingen belys-
ning tänd. Då borde den avgivna kyle�ekten från tilluftskanalerna kunnat sänka temperaturen
ovan undertak något när den ej behövde motverka uppvärmningen från belysningsarmaturerna.
Det uppmätta området har ej heller några överluftsdon i närheten där varmare rumsluft kan
strömma upp och bidra till att värma luften.

Tryckfördelningen i systemet var heller ej känd utan ett antaget tryck har använts för att
beräkna läckaget. Det gav adderad osäkerhet till resultaten.

Det finns många parametrar som är helt okända. Till exempel hur Colibri ADAPT donen mäter
temperaturer och var sensorerna sitter? Hur exakta är temperaturangivelserna från systemet?
Var i flödet mäts temperaturen? Påverkas sensorerna av mer än bara lufttemperaturen? Hur
förhåller sig den mätta temperaturen till medelvärdet i kanalen?
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5. Slutsatser

E�ekten från tilluftskanalerna kan vara relativt omfattande. De beräkningar som genomförts
här visar på en cirka fyra till sju gånger större energiförlust från tilluftskanalerna per kvadratme-
ter golvyta jämfört med den förlust som antagits i energiberäkningen som gjorts på WISEhuset.
För CAV-huset visar sig köldbäraren vara den största orsaken till e�ektförluster för motsva-
rande funktion, och den förlusten är till två tredjedelar på grund av den oisolerade returen.
Även i CAV-huset så verkar det som att förlusterna från installationerna har underskattats
i energiberäkningen även om den har värden som är närmare de som beräknats i det här
arbetet.

Att utröna var energin tar vägen efter att den lämnat tilluftskanalen är en mycket komplex
fråga som behöver utredas närmare men som ligger utanför denna rapports förmåga att göra
tillfredsställande. Ett sätt att gå vidare skulle kunna vara att göra en mer omfattande studie
med avancerade simuleringar av hela byggnaden, kanske utveckla verktyg som kan använda
sig av BIM-modeller, något som vore intressant att studera närmare.

Ventilationssystemets utformning, och då speciellt totala kanalytan och mängden isolering,
påverkar hur mycket energi som förloras från kanalerna.
Med moderna nivåer på täthetsklasser så utgör luftläckaget en mycket liten andel av
energiförlusterna från ventilationskanalerna jämfört med transmissionsförlusterna.
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A. Bilagor

A.1. Kod för modell med kanaler ovan undertak –
Varierande isolering

Koden kan hämtas från: https://cloud.sigfridlinden.se/index.php/s/zpkYzkM3PtH5Fxq
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E�ektförluster från ventilationskanaler
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A. Bilagor

A.2. Kod för modell med kanaler ovan undertak –
Varierande täthetsklass

Koden kan hämtas från: https://cloud.sigfridlinden.se/index.php/s/WFe8ggRzX2irNcO
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E�ektförluster från ventilationskanaler
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A. Bilagor

A.3. Kod för beräkning av läckageflöde för
ventilationskanal

Koden kan hämtas från: https://cloud.sigfridlinden.se/index.php/s/cZ6ySWAbxu8EEVv

54



E�ektförluster från ventilationskanaler

A.4. Kod för beräkning av temperatur och e�ekt för
ventilationskanal

Koden kan hämtas från: https://cloud.sigfridlinden.se/index.php/s/a8R5pcPzh4y3QNf
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E�ektförluster från ventilationskanaler

A.5. Kod för överslagsberäkningar typhus

Koden kan hämtas från: https://cloud.sigfridlinden.se/index.php/s/b9EZWoDbbHVzrGH
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E�ektförluster från ventilationskanaler
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A. Bilagor

A.6. Kod för beräkning av avlästa dontemperaturer

Koden kan hämtas från: https://cloud.sigfridlinden.se/index.php/s/q2WLqwTvKrrGkB0
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A. Bilagor

A.7. Kod för beräkning av e�ekt från tilluftskanalerna i
WISEhuset

Koden kan hämtas från: https://cloud.sigfridlinden.se/index.php/s/zvqlVQ8PVwFeyuO
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A. Bilagor

A.8. Kod för beräkning av e�ekt från tilluftskanalerna i
CAVhuset

Koden kan hämtas från: https://cloud.sigfridlinden.se/index.php/s/PVBypwTn8wZj1VV
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E�ektförluster från ventilationskanaler

A.9. Kod för beräkning av temperaturförändring och
e�ekt från vattenrör

Koden kan hämtas från: https://cloud.sigfridlinden.se/index.php/s/XpOokdR325Ig7a3
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A. Bilagor

A.10. Kod för beräkning av e�ekt från kylvattenrören i
CAVhuset

Koden kan hämtas från: https://cloud.sigfridlinden.se/index.php/s/CiCrtBF6BHj0Xvd
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