
AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik 

Optimering av energianvändning i 

ventilationssystemet för kv. Rektorn, 

Gävle 

Tara Marf 

VT 2016 

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 

Energisystem 

 Energisystemingenjör, Co-op 

Handledare: Roland Forsberg, Mathias Cehlin 

Examinator: Taghi Karimipanah 



 

 
 



 

 
 

Sammanfattning 
Hotet om global uppvärmning och osäkerhet kring framtida priser har spelat en viktig 

roll av den ökade fokuseringen på energirelaterade frågor i hela världen. Världens 

största miljöpåverkan är nära besläktad med energianvändningen, eftersom mer än 80 % 

av världens totala energitillförsel kommer från fossila bränslen. Över hela världen har 

energibehovet ökat och i och med den ökade energianvändningen framträder detta 

mönster oavsett vilken sektor man än tittar på industri, transport, bostads- och 

servicesektorn. Till exempel utgör byggsektorn en stor andel av den globala 

energianvändningen. Majoriteten av energianvändning inom bostäder står för 

uppvärmning, ventilation och kylning. Därför är minskning av energianvändningen och 

framför allt i byggnader en viktig uppgift för framtiden och har stor påverkan på den 

totala energianvändningen och tillförseln.  

För att stoppa den globala uppvärmingen har Europeiska Unionen (EU) vidtagit 

omfattande åtgärder för att minska energi- och miljöpåverkan samt fokus på 

energieffektiva system blir allt viktigare inom EU, till exempel EUs ”20-20-20 mål”. 

Likaså har Sverige satt upp egna miljömål att sträva efter till år 2020. För att uppnå de EU 

målen dvs. 20-20-20-målen och de mål som Sverige har satt upp för att minska 

utsläppen och spara energi är energieffektivisering av existerande byggnader en viktig 

del. 

I det här arbetet görs en energiutredning av en fastighet i Gävle med syftet att skapa ett 

energieffektivt ventilationssystem och fastställa graden av upplevda problem som drag 

och obehag. Detta gjordes dels genom tänkbara förslag på effektiviseringsmöjligheter 

på det befintliga systemet och ett nytt ventilationssystem som kan ge ekonomisk 

besparing för hyresvärden och dels genom mätning av CO2, lufthastighet, fukt och 

temperatur. För att nå ett bra inomhusklimat och effektivt system krävs rätt utformat 

och rätt val av ventilationssystem.  

I den här studien har bl. a. använts vetenskapliga tidskrifter, rapporter och böcker som 

täcker området ventilationssystem. Informationen söktes via internet och databaser t.ex. 

Science Direkt och DIVA. Det gjordes också rundvandringar i fastigheten för att få en 

uppfattning om arbetet och ha överblick om hur byggnadens värme- och 

ventilationssystem är uppbyggda. För att fastställa graden av upplevda problem som 

drag och obehag genomfördes praktiska mätningar av temperatur, relativ luftfuktighet 

och CO2.  

Resultaten från arbetet visar att den totala energiförlusten i form av transmissions- och 

ventilationsförluster på fastigheten är 1760 MWh. Ventilationsförluster står för den 

största energiförlusten och är cirka 83 % av den totala energiförlusten. Eftersom största 

energiförlusten sker via ventilationen, vid en eventuell ombyggnation och investering i 

de nya effektivare ventilationsaggregaten kan höga besparingspotentialer göras. Arbetet 

visar att med ett nytt ventilationssystem som har värmeväxlare samt en drifttid som är 

anpassad till verksamheten kan energibehovet minskas med ca 80 procent. Den 

ekonomiska besparingen som gjorts med hjälp av nuvärdesmetod är cirka 4,7 miljoner 

kronor. Dessutom blir det lättare att reglera luftflödet till en verksamhet, sköta och 

hantera aggregaten, eftersom varje verksamhet har sitt eget aggregat jämfört med 

dagens ventilationssystem där en och samma verksamhet betjänas av flera olika 

ventilationsaggregat.  

Generellt tyder mätningsvärden som gjordes på CO2, RH och temperatur under april och 

maj månader varken på obehag eller dåligt luftkavalitet. Under arbetstider ligger värden 

på temperatur mellan 22 och 23 grader och CO2-halten är runt 600 ppm som är bra och 

acceptabel. Den normala CO2-halten på en arbetsplats ligger mellan 500 och 1000 ppm.
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Abstract 

The threat of global warming and the uncertainty about future prices have played an 

important role in increased focus on energy-related issues worldwide. The world's 

greatest environmental impact is closely related to energy use, as more than 80% of the 

world's total energy supply comes from fossil fuels. The world's energy demand has 

increased and the increased energy emerges, this pattern regardless of which sector 

industrial, transportation, residential and service is being viewed. For example, the 

building sector represents a large share of the global energy use. The majority of energy 

use in buildings and homes is used for heating, ventilation and cooling. Thus, the 

reduction of energy use and especially in building sector is an important task for the 

future and has a major impact on the total energy use and supply. 

To mitigate or stop the global warming, the European Union (EU) has taken extensive 

measures to reduce energy and environmental impacts as well as a focus on energy 

efficient systems become increasingly important in the EU, such as the EU's "20-20-20-

targets". Equally so, Sweden has set up its own environmental goals to strive for 2020. 

In order to achieve the EU objectives i.e. 20-20-20 objectives and the goals that Sweden 

has set for reducing emissions and saving energy, the energy efficiency of existing 

buildings is an important part. 

This work is an energy-investigation of a property in Gavle with the aim of creating an 

energy efficient ventilation system and determines the degree of perceived problems 

with drafts and discomfort in some part of the building. This done partly by possible 

proposals on efficiency improvement opportunities in the existing system and as well as 

in a new ventilation system that can provide economic savings for the property owner 

and partly by measuring CO2, air velocity, humidity and temperature. To achieve a good 

indoor climate and efficient system requires correctly designed and right choice of 

ventilation systems.  

In this study has, among other things used scientific journals, reports and books that 

cover the field of ventilation systems. The information was searched via the Internet and 

databases such as Science Direct and DIVA. There were also numbers of visits to the 

property in order to get an idea and overview of the work as well as have an overview of 

how the building's heating and ventilation systems are built. To determine the degree of 

perceived problems regarding draft and discomfort conducted practical measurements 

of temperature, relative humidity and CO2.  

The results of the work show that the total energy loss in the form of transmission and 

ventilation losses is about 1760 MWh. Ventilation losses represent the largest loss of 

energy and it is account for 83% of the total energy loss. Since the largest energy loss 

occurs via ventilation, in case of construction and investment of new efficient 

ventilation units, high potential savings can be made. The work shows that with a new 

ventilation system that has a heat exchanger and an operating time that adapted to the 

facility can energy demand be reduced by about 80 percent. The economic savings 

using the present value method is approximately 4.7 million. Furthermore in the new 

ventilation system will be easier to regulate the air flow to a facility, management and 

handling of aggregates, because every facility has its own units compared to today's 

ventilation system where the same facility served by several ventilation units. Generally 

the measurement values were made on CO2, RH and temperature during April and May 

months indicate either in discomfort or poor air quality. During working hours values of 

temperature are between 22 and 23 degrees and the CO2 concentration is around 600 

ppm, which is good and acceptable. The normal CO2 content in the workplace is 

between 500 and 1000 ppm.
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Förord 

Examensarbetet behandlar ämnet energieffektivisering av ventilationssystemet i kv. 

Rektorn i Gävle och utfördes under våren 2016. Arbetet är skrivit inom energisystem 

och är ett avslutande moment inom energisystemingenjörsutbildningen. Omfattningen 

av arbetet är 15 högskolepoäng.  

Arbetet är utfört på begäran av företaget Milen Ventilation AB i sammarbete med 

Högskolan i Gävle. Milen gruppen är ett av de ledande installations- och 

serviceföretagen inom ventilation i Gävleborg. Milen är en förkortning för miljö och 

energi. 

Arbetet har gett författaren en större förståelse av en fastighets energisystem och hur 

effektivisering av ventilationssystem utförs. 

Jag vill rikta ett stort tack till Roland Forsberg och Mathias Cehlin, mina handledare på 

Högskolan i Gävle för deras stöd, hjälp och goda vägledning under arbetets gång. 

Jag vill tacka också: 

Niklas Ulin som kommit med den intressanta idén på Milen Ventilation AB. 

Tim Liddle från Fastighetssnabben och Mikael Sundberg från Högskolan i Gävle har 

varit hjälpsamma vid de praktiska momenten under arbetet. 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj som stöttat mig under mitt studiearbete, 

vilket inte hade varit möjligt utan deras omtanke och stöd. 

 

 

Tara Marf 

2016-05-27 

Gävle
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1. Introduktion 
Under de senaste åren har det skett en världsomfattande fokus på energifrågor på grund 

av ökade energipriser, osäkerhet kring framtida energipriser och hotet om att öka den 

globala uppvärmningen (Mardan och Klahr, 2012). Världens största miljöpåverkan 

härrör från energianvändningen, eftersom mer än 80 % av världens totala energitillförsel 

kommer från fossila bränslen (Vanek et al., 2012). Därför är minskning av 

energianvändningen en viktig uppgift för framtiden. 

Europeiska Unionen (EU) har vidtagit omfattande åtgärder för att minska energi och 

miljöpåverkan samt fokus på energieffektiva system blir allt viktigare inom EU, till 

exempel EUs ”20-20-20 mål”. Målen inkluderar t.ex. en minskning av primär 

energianvändning med 20 % genom energieffektivitet och en minskning med minst 

20% växthusgaser till 2020, jämfört med 1990-årsnivåer (COM, 2008). 

Över hela världen har energibehovet ökat och i och med den ökade energianvändningen 

framträder detta mönster oavsett vilken sektor man än tittar på industri, transport, 

bostads- och servicesektorn. Till exempel utgör byggsektorn en stor andel av den 

globala energianvändningen (Vanek et al., 2012).  

I Sverige har sedan 1970 energiförsörjningen ökat med 35 % från 457 TWh till 616 

TWh och den slutliga energianvändningen ökade med 10 procent från 375 TWh till 411 

TWh år 2010. Av den totala energianvändningen går ca 40 % till bostäder och service 

(SEA, 2011). Majoriteten av energianvändning inom bostäder står för uppvärmning, 

ventilation och kylning (Canbay et al., 2004). Enligt Chua et al. (2013) och Perez-

Lombard et al. (2011) används upp till 20 % i olika länder till ventilationssystem.  

Därför är energieffektivisering i byggnader viktigt och har stor påverkan på den totala 

energianvändning och tillförsel. Således att förbättra ventilationssystem spelar en viktig 

roll inte bara för att främja energieffektivitet i byggnader, men även genom att erbjuda 

bättre inomhusklimat för de som vistas där och minskar risken för hälsofrågor i följd. I 

de senaste årtiondena, utvecklats många energieffektiva ventilationsmetoder av forskare 

för att minska energianvändningen i byggnader (Behrang et al., 2016). 

Energianvändning i byggnadens olika processar eller system kan minskas genom 

exempelvis energieffektivisering, ökad medvetenhet hos fastighetsägare rörande 

energianvändning och användning av nyare teknik, med andra ord investering i 

effektivare system. För att uppnå de EU målen dvs. 20-20-20 målen och de mål som 

Sverige har satt upp för att minska utsläppen och spara energi är energieffektivisering 

av existerande byggnader en viktig del. Den är viktig för det första står byggnadssektorn 

för den största delen av den totala energianvändningen och för det andra har byggnader 

en livslängd på flera decennier. 

I det här arbetet görs en energiutredning av en fastighet och fokuseras på 

effektiviseringsmöjligheter på ventilationssystemet som kan ge ekonomisk besparing 

för hyresvärden. Fastigheten heter Konturen och kvarteret ligger på Nygatan 13-15 i 

Gävle. Fastigheten består av ett antal kontor och butiker. Arbetet är utfört på begäran av 

Milen Ventilation AB i sammarbete med högskolan och innefattar optimering av 

energianvändning i ventilationssystemet för fastigheten. 
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1.1 Syfte och Begränsningar 

Det första syftet med arbetet är att skapa ett energieffektivt ventilationssystem på 

fastigheten. Detta görs genom tänkbara förslag på effektiviseringsmöjligheter på det 

befintliga systemet och ett nytt ventilationssystem som kan ge ekonomisk besparing för 

hyresvärden. Energibesparingar för fastigheten innebär minskning av kostnader och 

miljöpåverkan eftersom resursanvändning minskas.  

Medan det andra syftet är att fastställa graden av upplevda problem som drag och 

obehag som hyresgästerna har upplevt i deras lokaler. Upplevelsen av inomhusklimatet 

beror på olika faktorer som till exempel lufthastighet, luftfuktighet, luftenstemperatur, 

värmestrålning från omgivande ytor, aktivitet och klädsel (Boverket, 2012). I det här 

arbetet används dataloggar för mätning av CO2, lufthastighet, fukt och temperatur. 

För att uppnå målen i det här arbetet, ställs följande forskningsfrågor: 

1. Hur ser energifördelningen ut i fastigheten?  

2. Vilka effektiviseringsåtgärder kan utföras för det befintliga 

ventilationssystemet?  

3. Om nytt ventilationssystem väljs, vad blir den nya besparingen ur både energi- 

och ekonomisynpunkt?  

 

Begränsningar för det här arbetet är följande: 

 Vissa värden som t.ex. area, radiatortyp etc. har uppskattats enligt ritningar 

eftersom författaren inte hade tillgång till alla byggnadens delar. 

 Visst värde för transmissionsförluster via yttertak har försummats. 

 Mättningar på temperatur, RH (relativ luftfuktighet) och CO2 gjordes under 

en tidsperiod mellan 2016-04-08 till 2016-05-10 respektive 2016-05-02 till 

2016-05-10. Därför berör resultat rörande fastställningen av upplevda 

problem som drag och obehag bara dessa perioder. 

 Effektiviseringsåtgärder fokuseras endast på ventilationssystemet, därför ges 

inga förslag på förändringar i fastighetens byggnadsskala, d.v.s. inga 

förändringar kommer att genomföras på byggnadens fönster, väggar och tak. 

 På grund av arbetes karaktär har värme från belysning, utrustningar och 

tappvarmvatten inte räknats med i beräkningarna.  

 Arbetet avgränsas bara till att studera uppvärmningssäsongen, d.v.s. 

eventuellt kylbehov på sommaren undersöks inte i det här arbetet. 

 På grund av arbetes karaktär har arbetat begränsats bara till några 

myndigheter som Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, 

Försäkringskassans matsal och Arbetslivsresurs. D.v.s. av den totala arean 

15 849 m
2 

har arbetet utförts på cirka 8 910 m
2
. 

 I detta arbete tas ingen hänsyn till ofrivillig ventilation i byggnaden. 

Det bestämdes tidigt i projektet att fokus ska vara på effektiviseringsmöjligheter som 

kan ge ekonomisk besparing för hyresvärden. Dessutom bestämdes att arbetet ska 

inriktas på fastighetens olika ventilationsaggregat, eftersom en stor del av 

energianvändningen används i ventilationen. 
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1.2 Objektbeskrivning 

Fastigheten som energieffektiviseras i detta arbete heter Konturen och ligger på 

Nygatan 13-15 i Gävle (se figur 1). Fastigheten ligger i Gävles huvudsakliga 

affärsområde och omgivs av handelsfastigheter, parkeringshus, restauranger och 

kontorsfastigheter.  

I byggnaden finns affärer, restauranger, myndigheter, bank, gym och lekplats. Lokalen 

är byggd år 1978 och gjordes delvis ombyggd under 2001-2003.  Fastigheten 

renoverades under 2002, 2008 och 2009. Fastighetens bruksarea är cirka 15 849 m
2
 och 

består av fem våningar ovan mark och en våning under mark. Uppvärmningen sker via 

fjärrvärme från Gävle Energi. Hemfosa Fastigheter är fastighetensägare (Hemfosa, 

2016). 

 

Figur 1. Fastigheten Konturen på Nygatan 13-15 i Gävle. 

1.2.1 Verksamhetens öppettider 

Fastighetsverksamheter har olika öppettider och det beror på om det är en myndighet 

eller en butik. De flesta myndigheterna som pensionsmyndigheten och arbetslivsresurs 

har öppettider vardagar mellan 08.00 – 16.00 eller 08.00  – 18.00. Medan 

Försäkringskassan har öppettider, måndag – fredag 07.45  – 21.15, lördag 07.45  – 

15.15  och söndag 12.30 – 21.15. Därför anpassas drifttiden i byggnaden efter 

verksamhetens öppettider. 
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1.2.2 Konturens befintliga ventilationssystem 

Fastigheten Konturen har fyra aggregat som betjänar olika plan i byggnaden. Varje 

aggregat har egen tilluftsfläkt och frånluftsfläkt och fläktarna har olika effekter (se 

Bilaga 1 och Bilaga 2). Tilluftsflöden för de olika aggregaten som används i den här 

rapporten kommer från tidigare luftflödesmätningar som gjordes med hjälp av spårgas 

(se Bilaga 3). Nedan beskrivs de olika aggregaten mer i detalj.  

 

 Ventilationsaggregat TA1/ÅF1 med tillhörande utrustning (se figur 2) är 

placerat i fläktrum på plan 6 och betjänar en del av plan 0, del av 

Pensionsmyndigheten på plan 2, del av Försäkringskassan på plan 2 och plan 3 

och del av plan 4 och 5. Frånluftsfläkten (FF1) betjänar WC på plan 0 - 3.  

 

 

Figur2.  Flödesschema för Ventilationsaggregat TA1/ÅF1 

 

 Ventilationsaggregat TA2/ÅF2 med tillhörande utrustning (se figur 3) är 

placerad i fläktrum på plan 6 och betjänar en del av plan 0 och plan 1, del av 

Försäkringskassan på plan 2 och plan 3 och en del av plan 4 och 5. 

Frånluftsfläkten (FF2) betjänar WC m m. på plan 0 och plan 1. 

 

 

               Figur 3.  Flödesschema för Ventilationsaggregat TA2/ÅF2 
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 Ventilationsaggregat TA3/ÅF3 med tillhörande utrustning (se figur 4) är 

placerad i fläktrum på plan 4 och betjänar en del av plan 0, butiker på plan 1, del 

av Pensionsmyndigheten på plan 2 och Försäkringskassan på plan 2 och 3. 

Frånluftsfläkten (FF3) betjänar WC m m. på plan 0-3. 

 

Figur 4.  Flödesschema för Ventilationsaggregat TA3/ÅF3 

 Ventilationsaggregat TA4/ÅF4 med tillhörande utrustning (se figur 5) är 

placerat i fläktrum på plan 5 och betjänar del av plan 0, butiker på plan 1, del av 

Pensionsmyndigheten på plan 2, del av Försäkringskassan på plan 2 och 3, 

Försäkringskassans matsal på plan 4 och Arbetslivsresurs på plan 4. 

Frånluftsfläkten (FF4) betjänar WC, kontor, butiker m m. på plan 0-4. 

 

Figur 5.  Flödesschema för Ventilationsaggregat TA4/ÅF4 

 Frånluftsfläkten (FF5) betjänar WC m m. del av plan 0. Frånluftsfläkter (FF6, 

FF7, FF8, FF9, FF10) betjänar WC m m. på plan 2-6 (se Bilaga 1). 

Som framgår av beskrivningen ovan är ventilationssystemet ganska komplext och en 

och samma plan eller verksamhet kan betjänas av olika aggregat, vilket gör att 

energieffektivisering blir lite komplex när hänsyn ska tas till olika verksamheter.  
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2. Metod och genomförande 
Den här studien har bl. a. använt sig av vetenskapliga tidskrifter, rapporter och böcker 

som täcker området ventilationssystem. Informationen söktes via internet och databaser 

t.ex. Science Direkt och DIVA. För att hitta relevanta informationer om arbetet har till 

exempel olika sökord som ”Ventilation”, ”Ventilationssystem”, 

”Ventilationseffektivisering” använts. Dessutom har olika föreläsningar inom min 

ingenjörsutbildning använts. För att få mera idéer om ämnet och sättet att skriva 

rapporten har också många gamla examensarbeten granskats.  

I början av arbetet gjordes en rundvandring i fastigheten för att få en uppfattning om 

arbetet och ha överblick om hur byggnadens värme- och ventilationssystem är 

uppbyggda. Upplevelsen av obehag och drag kan upptäckas med praktiska mätningar, 

därför har olika mätningar som mätningar av temperatur, RH (relativ luftfuktighet) och 

CO2 genomförts. 

För att ta fram kostnad och lönsamheten för en investering har ekonomiska beräkningar 

gjorts med nuvärdesmetod. 

 

2.1 Energiberäkningar 

För lättare jämförelse mellan befintligt system och nytt system har energiförlusters 

beräkningar via ventilation gjorts i två olika steg. Energiförlusterberäkningar utan 

värmeväxlare med ny drifttid och med värmeväxlare och ny drifttid som anpassas till 

verksamheten. Nedan beskrivs exempel på de energiberäkningar som har gjorts i det här 

arbetet. 

2.1.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster via yttervägg, yttertak och fönster har räknats fram med hjälp av 

olika ekvationer som beskrivs nedan i teoriavsnittet för framtagning av energibalansen 

för byggnaden. 

2.1.2 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster och ventilationsflöden har räknats fram med hjälp av olika 

ekvationer som beskrivs nedan i teoriavsnittet. Detta beräkningar har gett grund till val 

av anpassade aggregat för varje verksamhet. 

2.1.3 Radiatoreffekt beräkningar 

Beräkning av radiatoreffekter är viktigt för detta arbete, dels för att se om de är rätt 

dimensionerade och dels för att se om de ger tillräckligt värme till lokalerna. 

 

2.2 Praktiska mätningar 

2.2.1 Datainsamling 

Datainsamling gjordes från mätningar av temperatur, RH (relativ luftfuktighet) och CO2. 

Luftkvaliteten i ett rum påverkar hälsa, komfort och prestationsförmåga. Koldioxid- 

halten kan användas som ett mått på kvaliteten hos inneluften, eftersom dels är den lätt 

att mäta och dels ökar den i samma takt som andra föroreningar. För en person som 

vistas i ett rum är ökning av koldioxidhalten en kritisk faktor. Eftersom blodet hindras 

att ta upp syre om luften innehåller för mycket koldioxid. Gränsvärdet på koldioxidhalt 

är 5000 ppm, medan 1000 ppm CO2 nivå är ett rekommenderat värde som inte bör 

överskridas. Om koldioxidhalten överstiger 1000 ppm då betraktas luften vara dålig och 

om den når 20 000 ppm uppstår huvudvärk (Warfvinge och Dahlblom, 2010). 



 

10 
 

Att utvärdera luftkvaliteten och lufttemperatur är av intresse för detta arbete. För 

utvärderingen har flera olika mätningar gjorts. Till exempel har temperatur, RH- och 

CO2-loggar (se figur 6 och 7) använts för att mäta luftenstemperatur, luftensrelativa 

fuktighet och luftkvalitet, som ett led för att undersöka orsaken till obehag och kyla. 

 

 

 
 

 

I det här arbetet har placerats tolv stycken av typen SatelLite 20 TH loggar (se figur 6) 

för temperatur- och relativfuktighetsmätningar och sju stycken av typen Rotronic loggar 

(se figur 7) för CO2-, RH- och temperaturmätningar på olika ställen i fastygheten. Till 

exempel fyra loggar av typen SatelLite 20 TH och två loggar av typen Rotronic har 

placerats i Pensionsmyndigheten. I tabbelen nedan visas placering av loggarna i de olika 

verksamheterna i fastigheten. 

Tabell 1. Placering av olika typer av loggar i de olika verksamheterna i Konturens fastighet. 

Verksamhet Loggar av typen SatelLite 20 TH Loggar typen Rotronic 

Pensionsmyndigheten 4 st. 2 st. 

Försäkringskassan 5 st. 3 st. 

Arbetslivsresurs 1 st. 1 st. 

Matsalen 2 st. 1 st. 

  

Figur 6.  SatelLite 20 TH loggar, för temperatur-  

och luftfuktighetsmätning. 

Figur 7. Rotronic loggar för CO2 , temperatur- och 

luftfuktighetsmätning. 
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2.2.2 Lufthastighetsmätningar 

Både lufthastigheten och lufttemperaturen har mätts med hjälp av VELOCICALC-

mätaren (se figuren nedan) på några tilluftsdon och i vistelsezon i lokalerna. Mätaren är 

mycket enkel att använda. Teleskopantennen har en prick som ska vara vinkelrätt mot 

strömmen i kanalen. Display på VELOCICALC-mätaren visar temperatur i °C och 

luftens hastighet i m/s.  

 

Figur 8. TSI-VELOCICALCs lufttemperatur- och lufthastighetsmätare 
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3. Teori

3.1 Byggnadens värmebalans     

En byggnadens värmebalans tas fram genom att sammanställa tillförd energi från 

värmesystem, solinstrålning och internvärme med byggnadens energiförluster från 

transmissionsförluster, ventilation och tappvarmvatten. Med andra ord, den värme som 

tillsäts är lika med den värme som bortförs från byggnaden. 

3.1.1 Energiförluster 

Mängden av den energi som tillför en byggnad för att ha ett acceptabelt inomhusklimat 

beror huvudsakligen på: 

1. Transmissionsförluster som sker genom klimatskalet, såsom väggar, tak, fönster

och golv.

2. Ventilationsförluster genom ventilation och läckage.

Till exempel kan transmissionsförluster minskas med ökande isolering på byggnaden 

medan ventilationsförluster kan minskas med ett väl fungerande ventilationssystem och 

ökade lufttäthet i byggnaden.  


Transmissionsförluster, Pt

Värmeflöde genom golv, tak, väggar, fönster, och köldbryggor kallas för 

transmission. Därför används transmission som ett mått på värmeläckage genom 

byggnads delar. Drivkraften för värmeförluster är temperaturskillnaden inomhus 

och utomhus. Effektbehovet för transmissionsförluster kan räknas fram enligt 

ekvationen nedan (Boverket, 2012): 

Pt = U * A * (Ti – DUTtung byggnad) [W] (1) 

Där: 

Pt = Effekt (W) 

U = byggnadens genomsnittliga U-värde (W/m
2
*°C)

A= area (m
2
)

Ti = Rumsluftens temperatur = 20 °C 

DUT = Dimensionerande utetemperatur för tung byggnad för Gävle, 

DUT = – 18 °C (se Bilaga 4, DUT 5). 

 Ventilationsförluster, Pv

För beräkning av ventilationsflöden (qv) kan formeln nedan används (Warfvinge

och Dahlblom, 2010):

qv = [antal personer * 7 l/s person+ A * 0,35 l/m
2
]/1000 [m

3
/s] (2)

Ventilationsförluster för aggregat utan värmeväxlare kan räknas enligt formeln 

nedan (Warfvinge och Dahlblom, 2010): 

Pv = ρ * Cp * qv * ∆T [W] (3) 

Där: 

Pv = Effekt (W) 

ρ = luftens densitet 1,2 kg/m
3

Cp = luftens specifika värmekapacitet 1000 J/kg °C 

qv = kontrollerat ventilationsflöde (m
3
/s)

∆T = Trum – DUTlätt byggnad = 42 °C  

Trum = 20 °C 
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DUT är utetemperatur för lätt byggnad och används vid beräkning i 

ventilationssammanhang för aktuellt ort, det vill säga för Gävle enligt BBR, 

DUT = – 22 (°C) (se Bilaga 4, DUT 1). 

Medan effektförluster genom kontrollerad ventilation för ett aggregat med 

värmeväxlare kan uttrycks enligt ekvationen nedan (Forsberg, 2016):  

Pv = ρ * Cp * qv * (Ti – Tu) * (1-η) [W] (4) 

Där: 

Ti = Rumsluftens temperatur (°C) 

Tu = Dimensionerande utetemperatur (°C) 

η = verkningsgrad för aggregatet (t.ex. 70 %) 

 Ofrivillig ventilation

På grund av en byggnads otätheter, kommer okontrollerad luft att läcka in eller

ut ur konstruktionen. Detta kallas för ofrivillig ventilation som är svårt att mäta.

För att undvika ofrivillig ventilation och drag ska en byggnad vara lufttät

(Boverket, 2012). På grund av arbetes karaktär och komplexitet att beräkna det

har i det här arbetet inte hänsyn tagits till ofrivilliga ventilationen.

3.1.2 Tillförd energi 

En byggnad ska uppvärmas eller nedkylas för att skapa trivsel och komfort för de 

personer som vistas i den. Värme kan tillföras från både lokalvärmesystem och 

gratisvärme som alstras från olika processer i verksamheten som belysning, 

solinstrålning, personer, hushållsapparater etc. Energibehovets enhet är kWh/m
2
 och år.

De olika typerna av tillförd energi beskrivs nedan (Energimyndigheten, 2016). 

 Solinstrålning

Solinstrålningen brukar ske via byggnadens fönster och kan vara en faktor till

värmeöverskott. Värmeöverskottet beror på fönsterstorlek, fönstrens orientering

och latitud för solinstrålningen.

 Interna värmetillskott

Internvärme är den gratisvärmen som skapas av personer, apparater och

belysning i byggnaden. Aktivitet i rummet har stort betydelse för värmealstring

från personer.

 Värmesystem

Val av värmesystem beror på ekonomi, underhåll och miljöpåverkan.

Användning av olja för uppvärmning var vanligt innan 1970-talet. Efter

oljekrisen på 70-talet användes ofta direkt verkande el för uppvärmning. Under

de senaste 20 åren började fjärrvärme vara den mest användbara källan för

uppvärmning (Warfvinge och Dahlblom, 2010). Fjärrvärme är en bekväm form

av uppvärmning och tar liten plats i byggnaden. För byggnader som ligger nära

en fjärrvärmeledning, är det möjligt att anslutas till fjärrvärme. Det krävs

vanligtvis att byggnaden har ett vattenburet värmesystem för att ansluta sig till

fjärrvärme.
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Priset för fjärrvärme varierar med ort och leverantör, det är cirka 60-100 

öre/kWh, inklusive moms och fast avgift (Energi & Klimat, 2016).  I det här 

arbetet använts 70 öre/kWh för i den ekonomiska beräkningen. 

I ett vattenburet värmesystem brukar det finnas radiatorer och för beräkning av 

radiatoreffekt används följande formel (Forsberg, 2016): 

Pradiator = Värmeavgivning * Cp /3600 * f * antal radiatorer av samma sorter [W] (5) 

Där: 

Värme avgivning (kcal/h) vid Δt = 60 ̊ C  

Cp = vattnets specifika värmekapacitet, 4190 (J/kg °C) 

f = korrektionsfaktor, vilket är 0,45 enligt tabell från AGA (se Bilaga 5). 

3.2 Ventilation 

Syftet med ventilationen är att tillföra ren luft med rätt temperatur och luftfuktighet till 

byggnaden, samtidigt föra bort föroreningar från byggnaden. Dessutom ska 

ventilationen förhindra spridning av brand och föroreningar i byggnaden och att 

upprätthålla bra tryckförhållande inomhus. Ventilationssystem kan användas för både 

uppvärmning och kylning av en byggnad. Av komfortskäl bör ett behagligt termiskt 

klimat i byggnaden upprätthållas. Ventilering av en byggnad beror på till exempel typ 

av byggnad, öppettider på verksamheten och aktivitet i verksamheten. För att 

upprätthålla ett behagligt inneklimat bör ventilationen vara i drift helst en timme före 

och en timme efter verksamhetens öppettider. Utöver detta är ventilationssystemet en 

del av byggnadens värmebalans, då ventilationen tillsammans med oavsiktligt 

luftläckage och transmissionsförluster står för de värmeförluster som sker från 

byggnaden. Med andra ord, påverkar ventilationen byggnadens energianvändning 

(Warfvinge och Dahlblom, 2010). 

3.2.1 Ventilationssystem 

För att nå ett bra inomhusklimat krävs rätt utformat och rätt val av ventilationssystem. 

Till exempel i ett rum där vistats folk bör det finnas tilluftsdon för att föra in tillräcklig 

mängd av friskluft till rummet. Dessutom bör luftens medelhastighet vara mindre än 

0,15 m/s vintertid och 0,25 m/s sommartid för att undvika drag och obehag (Warfvinge 

och Dahlblom, 2010). Medan i kök och våtutrymmen bör det finnas frånluftsdon för att 

suga ut föroreningar och fukt från rummet. För att föroreningar inte sprids i byggnaden 

bör ventilationssystemets upprätthålla ett undertryck i byggnaden. Dåligt 

ventilationssystem påverkar hälsan, därför bör ventilationssystemet skötas och 

underhållas för att fortsätta ge en bra inneluft och föra bort föroreningar från 

byggnaden. Tilluftflödet ska lägst motsvara 7 l/s per person och 0,35 liter per sekund 

och kvadratmeter bostadsytta (Warfvinge och Dahlblom, 2010; Boverket, 2016). 

Enligt Warfvinge och Dahlblom (2010) finns det olika typer av ventilationssystem, 

nedan beskrivs några exempel: 

 Självdragsventilation som betecknas med S-system

Även kallas för naturlig ventilation. Systemet är vanligt i bostäder byggda innan

1970. Ventilationen drivs av termiska krafter som till exempel vindtryck och

termiska stigkrafter, eftersom fläkt saknas i systemet. Med självdrag kan inte

luftomsättningen kontrolleras och det är svårt att klara ventilationskraven

sommartid.
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 Frånluftsventilation som betecknas F-system

En frånluftsfläkt som drar el skapar undertryck i ett F-system, vilket kan orsaka

inläckning av förorenade luft. Ändringar av frånluftdonens strypning påverkar

systemet, eftersom funktionen är känslig för det.

 Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinnig, betecknas FTX-system

Det är det vanligaste ventilationssystem i skolor, kontor, varuhus, sjukhus etc.

Uteluften tas in i byggnaden via uteluftintag. Luften filtreras och värmas eller

kylas i FTX-aggregatet. Sedan sugs den förorenade luften ut via frånluftsdon i

kök, WC och våtutrymmen. Hus som ventileras med FTX- ventilation är

känsliga för vindpåverkan, därför bör byggnaden vara riktigt lufttät.

 Deplacerande ventilation

Med deplacerande ventilation menas att tilluft tillförs rummet med låg hastighet

och några grader kallare än rumsluften via tilluftsdon som är placerade i

golvnivå. För att inblåsningshastigheten ska bli låg, är donets öppningsarea stor.

När tilluften kommer i kontakt med varma kroppar blir den varm och den varma

och förorenade luften stiger upp mot taket, då bildas två zoner i rummet. En övre

zon med förorenad och varm luft och en nedre zon med renare och svalare luft.

 Omblandande ventilation

Tilluften blåses in från högt placerande tilluftsdon med en relativt hög hastighet

på flera meter per sekund. För att inte skapa drag brukar tilluftsdonen placeras

utanför vistelsezonen. Luften blandas med den omgivande luften och hastigheten

sjunker. Tilluften blir mer förorenad och temperaturen närmar sig lokalluftens

temperatur.

3.2.2 Styrning av ventilationsluftflöde 

Det finns olika sätt att styra ett luftflöde i ett ventilationssystem, nedan beskrivs några 

exempel: 

 Konstant luftflödesystem

Constant Air Volume (CAV) betyder att systemet har ett konstant luftflöde

under drifttiden. Detta system används för att förse ett utrymme med frisk luft

oavsett om rummet är tomt eller är det maximal belastat med folk. Med andra

ord, är systemet anpassad efter maximala föroreningars belastningar som kan

förväntas i det ventilerade utrymmet. Utrymmet med CAV-system är ofta

överventilerat. Tilluftstemperaturen hålls runt 18 °C (Mysen et al., 2002;

Warfvinge och Dahlblom, 2010).

 Variabelflödessystem

Variable Air Volume (VAV) betyder variabelflödessystem och betyder att

ventilationsflödet varierar och regleras efter koldioxidhalt, rumstemperatur och

personnärvaro under drifttiden. Dessutom kan tomma rum ventileras minimalt.

Tilluftstemperaturen ligger runt 15 °C. Detta system brukar användas i

lokalbyggnader som till exempel. Skolor, kontor etc. (Warfvinge och Dahlblom,

2010; FTX-ventilation, 2016).

 Behovsstyrd ventilation eller flödessystem

Demand Controlled Ventilation (DCV) betyder behovsstyrd ventilation och

betyder att ventilationsflödes styrs manuellt eller automatiskt. Det brukar finnas

givare för temperatur och koldioxid vid automatiskt styrd ventilation (Warfvinge

och Dahlblom, 2010).
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DCV har visat sig vara ett kostnads- och energieffektivt alternativ till CAV. Det 

är speciellt lämpligt i skolor med stora öppna ytor, varierande beläggning täthet 

och tider av användning. De flesta DCV-system bygger på övervakning och 

kontroll av koldioxidkoncentration. Ventilationsluftflöde kan således matchas 

hela tiden med det aktuella antalet personer i ett rum med DCV-CO2 (Mysen et 

al., 2005). 

3.2.3 Värmeåtervinning 

En värmeåtervinnare brukar finnas i luftbehandlingsaggregatet för att värma tilluften 

med frånluften. De vanligaste typerna är följande: 

 Roterande värmeväxlare

Denna typ har roterande hjul som består av veckade aluminiumprofiler (se figur

9). Den varma frånluften värmer upp rotorn och därefter värms den kalla

tilluften upp. Den roterande värmeväxlaren har hög verkningsgrad, cirka 80 %.

Den har lågt effektbehov och låg elenergianvändning på grund av låga tryckfall

över fläkten (Svenskventilation, 2016).

Figur 9.  Principskiss av roterande värmeväxlare (Svenskventilation, 2016).  

 Plattvärmeväxlare

Denna typ är den vanligaste typen som finns på marknaden och används mest i

familjehus. Plattvärmeväxlare består av tunna parallella metallplåtar som t.ex.

aluminium och har hög värmeledningsförmåga (se figur 10). Tilluften och

frånluften passerar varandra i ett paket som består av veckade aluminiumplåtar.

När den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtarna, tar den kalla tilluften

upp värmen. Denna värmeväxlare har verkningsgrader mellan 60 – 90 %

(Svenskventilation, 2016).

     Figur 10.  Principskiss av plattvärmeväxlare (Svenskventilation, 2016). 
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 Vätskekopplade värmeväxlare

Detta system är byggt på att en frysskyddad vätskelösning som med hjälp av en

pump cirkuleras mellan återvinningsbatterierna som är placerade i

tilluftssystemet respektive frånluftssystemet (se figur 11). Vätskan värms i

batteriet i frånluftskanalen och kyls i tilluftskanalen. Vätskekopplade

värmevväxlare används normalt i flerbostadshus. Denna värmeväxlare har

verkningsgrader på cirka 70 % (Svenskventilation, 2016).

     Figur 11.  Principskiss av vätskekopplade värmeväxlare (Fläkt Woods, 2016). 

3.2.4 Kylning och förvärmning av tilluft 

Innan tilluften distribueras i lokalen, har den en viss temperatur beroende på årstider. 

För att åstadkomma önskad inomhustemperatur, måste värme, eventuellt kyla tillföras 

till tilluften. Om utomhustemperaturen är varm på sommarhalvåret, då bör tilluften 

kylas med hjälp av ett luftkylningsbatteri för att ge en bra inomhustemperatur. 

Kylvattnets framledning till batteriet har temperaturen +5 °C. 

Om kylbehovet är större än vad ett ventilationssystem klarar av, kan kylbafflar som 

placeras i taknivå används.  Kylbafflar är ett kylande element och fungerar som 

kylflänsar och placeras i taket. En annan variant är tilluftsbafflar, här kyls tilluften när 

den passerar buffeln. Kylning sker via egenkonvektion av rumsluften när värme strålas 

mot kylpanelen (Warfvinge och Dahlblom, 2010). 

Medan om värmebehovet från ventilationsvärmeväxlare inte räcker under kalla dagar, 

då behövs ett luftvärmebatteri för att värma luften till en behaglig inomhustemperatur. I 

ett luftvärmebatteri kan till exempel utnyttjas ett fjärrvärmesystem. Många luftvärmare 

är vattenburna och kallas för lamellrörsbatterier. Inblåsningstemperaturen brukar ligga 

mellan +15 °C och +18 °C. Detta betyder att värme behöver tillföras till tilluften innan 

den distribueras i byggnaden under ca 8 månader om året. Effektbehovet för att värma 

ett luftflöde beräknas med formelen nedan (Warfvinge och Dahlblom, 2010): 

P = ρ * Cp * q * (T2 – T1) [W] (6) 

Där: 

ρ = luftens densitet 1,2 kg/m
3

Cp = luftens specifika värmekapacitet 1000 (J/kg °C) 

q = luftflöde genom batteriet (m
3
/s)

T2 = temperatur på ventilationsluften före batteriet (°C) 

T1 = temperatur på ventilationsluften efter batteriet, det vill säga Ttill (°C) 
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3.2.5 Energibehov för ventilation 

Som beskrevs ovan att under vinteren och kalla dagar bör tilluften som kommer in i 

lokalen värmas upp till en behaglig inomhustemperatur innan den distribueras i lokalen. 

För att beräkna värmebehovet för uppvärmning av tilluften för ett ventilationssystem 

som saknar värmeväxlare, kan formeln nedan användas (Forsberg, 2016): 

Ev = ρ * Cp * qv * Gt [MWh] (7) 

Tillförd energi för ett ventilationssystem med drifttiden som anpassas till verksamheten 

och utan VVX kan räknas fram med formeln nedan: 

Ev = ρ * Cp * qv * Gt * Tf [MWh/år] (8) 

Medan tillförd energi för ett ventilationssystem med VVX och drifttiden som anpassas 

till verksamheten kan räknas fram med formeln nedan: 

Ev = ρ * Cp * qv * Gt * (1-η) * Tf [MWh/år] (9)       

Där: 

Ev = Energibehov för ventilation 

Gt = gradtimmar, till exempel för Gävle är 121300 ̊ h (se Bilaga 4). 

η = verkningsgrad för aggregatet (70 %) 

Tf = drifttider/168 timmar i veckan. 

3.3 Oblegatorisk ventilationskontroll (OVK) 

Syftet med OVK är att visa att ventilationssystemet fungerar och att inomhusklimatet är 

bra. Obligatorisk ventilationskontroll infördes i byggnader sedan 1991 av 

ventilationssystemet (OVK). När byggnaden är nybyggd, då görs en första kontroll. 

Sedan ska regelbunden kontroll göras. Enligt Boverkets regler ska OVK utföras var 3 

eller 6 år (Boverket, 2016).  

3.4 Specifik fläkteffekt  för ventilationsaggregaten (SFP) 

För att beräkna luftbehandlingsaggregats fläkteffekt användes formeln nedan, med hjälp 

av de största luftflöden som uppmättes under mätningar kunde fläkteffekten tas fram. I 

det här arbetet andvänts luftflödesvärden från obligatorisk ventilations kontroll 

protokollen (se Bilaga 2). 

För fläkteffekt beräkningar har formeln nedan använts (se Bilaga 6): 

luftflöde

eleffekttotal
äktEffektSpecifikFl

sm

kW

V

P
SFP tot

max/3

max











(10) 

Vilket ger: 

Ptot = max luftflöde * SFP [kW] 

Där: 

Ptot = total fläkteffekt [kW] 

SFP = specifik fläkteffekt [kW/ (m
3
/s)]
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3.5 Ekonomisk utvärdering 

Ekonomisk utvärdering är metod för att studera den ekonomiska effekten för en 

investering på kort och lång sikt och är kopplade till nuvärdesmetod. Med hjälp av 

denna metod kan upptäckas om en investering är lönsam eller ej. En sådan metod 

används när ett beslut ska tas fram för att byta till exempel ett gammalt aggregat mot ett 

nytt aggregat. Resultaten kan fås fram genom att jämföra besparingar med 

investeringskostnaden på det nya aggregatet (se Bilaga 7, tabell B15, B16 och B17).  

Områden som ingår i de beräknade enheterna i det här arbetet täcker bara ytan av 8 910 

m
2
, men hela byggnadens yta är 15 849 m

2
. Besparingen räknas fram enligt ekvationen

11 (Forsberg, 2016). 

Besparingen = [total besparing om hela huset ska ingå * (arean på de beräknade 

enheterna/ byggnadens totala area)] [kr]  (11) 

Utvärderingarna i det här arbetet har gjorts med hjälp av nuvärdesmetod som framgår 

från formeln nedan (Forsberg, 2016): 

N = B * nf – K [kr] (12) 

Där: 

N: Nuvärdet av besparing 

B: Besparingar 

nf = 9,712 med kalkylränta 6 % enligt bedömning i dagens läge och en ekonomisk 

livslängd (n) för investering, 15år (se bilaga 8) 

K: kostnad för åtgärder 

Fjärrvärmekostnad för 1MWh = 700 kr enligt Gävle Energi. 

700 kronor per MWh är en sammanvägd kostnad av fast kostnad och rörlig kostnad. 
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4. Resultat och analys

Här nedan presenteras resultaten av ventilationseffektivisering med både beskrivning 

och bilder för olika beräkningar. Samtidigt ges förslag på olika åtgärder. 

4.1 Energifördelningen i fastigheten 

Den totala energiförlusten genom transmissioner är 295 MWh (se Bilaga 7,tabell B4).  

Transmissionsförluster i fastigeten är delade till olika verksamheter och den största 

energiförlusten sker i Försäkringskassan (se figur 12).  

Figur 12. De procentuella transmissionsförlusterna i olika verksamhetsdelar. 

Medan den totala energiförlusten genom befintlig ventilationen är 1465 MWh (se 

Bilaga 7, tabell B6).  Ventilationsförlusten i det befintliga ventilationssystemet är 

uppdelad till fyra olika aggregat och den största energiförlusten tillhör TA4 (se figur 

13). 

Figur 13. De procentuella ventilationsförlusterna i olika aggregat. 
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Från den totala energiförlusten som utgörs av både transmissionsförlusten och 

ventilationsförlusten står den senare för den största energiförlusten som är cirka 83 %, 

vilket ger en bra indikation om hur viktigt det är med att göra energieffektivisering i det 

befintliga ventilationssystemet. Den stora energiförlusten via ventilationen kan bero på 

stora luftflöden som används idag, långa drifttider och avsaknad av värmeväxlare i 

ventilationssystemen. Med andra ord, kan stora mängder av energi besparas genom 

minskning av drifttider, minskning av luftflöden och/eller installation av värmeväxlare. 

Den totala effekten för både tillufts- och frånluftsfläktar för de befintliga aggregaten 

(TA1,TA2, TA3 och TA4) är cirka 61,6 kW respektive 22,8 kW och visas i Bilaga 7, 

tabell B12 och B13. Medan de totala fläkteffekterna för de nya aggregaten är cirka 12,9 

vilket visas i Bilaga 7, tabell B14. 

Förutom ventilationssystemen används radiatorer för uppvärmning av fastigheten. 

Med andra ord, fastigheten har vattenburet system som värmesystem och är kopplat till 

fjärrvärmenätet. Den totala raditoreffekten är cirka 96 kW (se Bilaga 7, tabell B3) och är 

uppdelat på fyra olika plan. Den största effekten är i plan 3 och den procentuella 

effekten för varje plan ses i figuren nedan. 

Figur 14. De procentuella radiatoreffekterna i varje plan. 

4.2 Effektiviseringsåtgärder för det befintliga ventilationssystemet 

Ett ventilationssystem kan effektiviseras genom till exempel minskning av luftflöde, 

minskning av drifttid, installation av värmeväxlare, minskning av tilluftstemperatur, 

kalibrering av givare, underhåll och funktionskontroll och reglering av fläkt (Merzkirch 

et al., 2016). 

Det befintliga ventilationssystemet är gammalt (från 70 talet) därför fokuserades det här 

arbetet endast på drifttidsminskning med avseende på befintliga systemet. Idag betjänas 

Försäkringskassan av alla de fyra aggregaten (se Bilaga 1, figur B3-B4). Därför är det 

viktigt att drifttidsminskning och reglering bör anpassas till Försäkringskassans 

drifttider. De olika befintliga ventilationsdrifttiderna visas i Bilaga 7, Tabell B5. Genom 

att minska drifttiderna med två timmar varje dag kan energin minskas med ca 266 MWh 

som motsvarar en minsking med ca 17 % (se Bilaga 7, tabell B7). Drifttidsminskning 

görs genom att minska drifttiden med en timme när aggregaten startas och med en 

timme när aggregaten stängs av.  
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4.3 Energifördelningen och besparingen med nya ventilationssystem 

Som nämndes ovan, fokuserar det här arbetet på effektiviseringsåtgärder i 

ventilationssystemet, därför har inga förslag och förändringar på byggnadens fönster, 

väggar och tak gjorts. Med andra ord, energiförluster för transmission är desamma som 

för det befintliga systemet. I det nya ventilationssystemet betjänas varje verksamhet 

med sitt eget aggregat. För att systemet vara så effektivt som möjlig har varje aggregat 

egen värmeväxlare och egen drifttid som är anpassad till verksamheten. Luftflöden för 

varje aggregat togs fram enligt ekvation (2), det vill säga luftflödet togs fram med 

avseende på lokalensarea och antal personer som befinner sig i lokan (se Bilaga 7, tabell 

B1). För att det ska vara lättare att jämföra energiförluster via ventilation mellan det nya 

föreslagna systemet och det befintliga systemet har energiberäkning gjorts i två olika 

steg. Energiförluster har beräknats utan värmeväxlare och nya driftider och 

energiförlusterberäkningar med värmeväxlare och nya drifttider som anpassas till 

verksamheten. Energiförluster via ventilationssystemet beräknats med hjälp av 

ekvationer 7, 8 och 9. Den procentuella delen av ventilationsförlusten för olika 

verksamheter visas i figur 15 som visar att den största energiförlusten sker igen vid 

Försäkringskassan (se Bilaga 7, tabell B10).   

Figur 15. De procentuella energiförlusterna på nya ventilationssystemet. 

De nya aggregaten har roterandevärmeväxlare och flöden är av typen CAV dvs. 

konstant luftflödesystem under drifttiden. Med andra ord, förses lokalen med kontstant 

frisk luft eftersom lokalen nästan alltid är belastad maximalt med folk. I figur 16 visas 

att energiförlusten är störst när systemet saknar värmeväxlare. Den visar också att 

ventilationssystemen med en värmeväxlare som har en verkningsgrad på 70 procent och 

med nya drifttider som anpassas till varje verksamhet, kan den totala energiförlusten 

minskas med ca 70 procent (se Bilaga 7, tabell B10 och B11).   
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Figur 16. Den totala energiförlusten via nya ventilationssystemen för olika fall. 

En jämförelse mellan det befintliga systemet och det nya föreslagna 

ventilationssystemet med värmeväxlare och ny drifttid, kan energiförlusten minskas till 

mer än 80 procent (se Bilaga 7, tabell B11). Den största minskningen beror framförallt 

på minskning av luftflödet och minskning av värmebehov för uppvärmning av tilluften 

tack vare värmeväxlaren. 

4.4 CO2, temperatur och relativ fuktighet (RH) mätningar 

För att undersöka orsaken till obehag och kyla som hyresgästerna upplevt har en 

utvärdering av luftkvaliteten och lufttemperatur gjorts. Utredningen har gjorts genom 

placering av loggar av typen SatelLite 20 TH (se figur 6) och loggar av typen Rotronic 

loggar (se figur 7) på olika ställe i fastigheten. Generellt visar värden på CO2 och RH 

och temperaturer under arbetstiden bra och acceptabla nivåer från de mätningarna som 

har gjorts under april och maj månader. Värden på CO2 och RH och temperatur tyder 

varken på obehag eller dåligt luftkavalitet. Under arbetstider ligger värden på 

temperatur mellan 22 och 23 grader, relativa luftfuktigheten ligger mellan 25 - 30 

procent och CO2- halten är runt 600 ppm. Den normala CO2-halten på en arbetsplats 

ligger mellan 500 och 1000 ppm och den låga relativfuktigheten kan ökas lite grann 

med minskning av temperaturen. I figur 17 visas till exempel mätningarna på CO2, RH 

och temperatur för Pensionsmyndigheten under en vecka i maj. Den visar att 

temperatuen är nästan konstant och liggar mellan 22 0ch 23 grader medan både RH och 

CO2 ökar under arbetstiden. Till exempel ökar RH-värden från 17 procent till ca 30 

procent mellan icke arbetstider och arbetstider, vilket kan betyda att det extra tillskottet 

av relativa fuktigheten kommer från personalen som vistas i lokalerna genom andning 

under arbetstiden. Figuren visar också vissa enstaka höga värden på CO2 som troligvis 

kan bero på att någon eller några av personalen har kommit nära mätinstumentet av ren 

slump eller nyfikenhet. Resultaten för CO2-, RH- och temperaturmätningar för de andra 

verksamheterna kan hittas i Bilaga 9. 
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Figur 17. Pensionsmyndigheten på plan 2-nära ett frånluftsdon samt visstelsezon. 

4.5 Ekonomisk utvärdering 

Utvärderingarna i det här arbetet har gjorts med hjälp av nuvärdesmetod enligt ekvation 

12 och är cirka 4,7 miljoner kronor (se Bilaga 7, tabell B18).  
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5. Diskussion

Projektet utfördes under april och maj månader, därför gäller resultatet från arbetet 

framför allt dessa månader. Med andra ord, mätresultaten för temperatur, relativ 

luftfuktighet och CO2 gäller mest uppvärmningssäsongen och för att få bättre underlag 

för luftkvaliteten och obehag behöver mer mätningar göras under andra tider eller 

säsonger. Till exempel för att undersöka upplevelsen av värme och eventuellt kylbehov 

bör flera mätningar göras både under vinter- och sommartid. Ifall kylbehovet var större 

än vad ventilationssystemen klarar av, kan kylbafflar användas och placeras i taket. 

Under arbetes gång gjordes en del justering av viss ventilations tilluftsflöde i plan 3 för 

att minska upplevelsen av kyla och drag som hyresgästerna har upplevt.  En sådan 

justering påverkar i sin tur andra parametrar såsom temperatur, relativ luftfuktighet och 

CO2. Därför när mätningar gjordes på dessa tilluftsdon har TSI-mätaren inte visat något 

värde som tyder på drag. 

I detta arbete är luftflöden beräknade för ventilationsbehovet, ty i vissa fall behövs 

större luftflöde för att kunna kyla med luft, men om kylbafflar installeras då räcker det 

med luftflödet för ventilationen. 

På grund av arbetes karaktär och fokus på effektiviseringsmöjligheter på 

ventilationssystemet har endast transmissionsförluster och ventilationsförluster 

beräknats. Med andra ord, värme från belysning, utrustningar och tappvarmvatten har 

inte räknats med i beräkningarna vilken påverkar fastighetens värmebalans. Dessutom 

har arbetat begränsats till några myndigheter som i sin tur påverkar besparingar och 

beräkningarna av ventilationsförluster för det befintliga ventilationssystemet i 

jämförelse till det nya ventilationssystemet. Det befintliga ventilationssystemet betjänar 

en total area på cirka 15 849 m
2
 medan det nya ventilationssystemet betjänar en area

som motsvarar 8 910 m
2
. Vid jämförelse mellan det befintliga ventilationssystemet och

det nya ventilationssystemet har areakorrigering gjorts dvs. anpassat både besparingar 

och ventilationsförluster till arean som systemet betjänar. Med andra ord, både 

ventilationsförlusten och besparingen har uppskattats. För mer noggranna beräkningar 

av både besparingar och ventilationsförluster bör det antingen ingå andra verksamheter 

och delar av fastigheten i arbetet eller separata luftflödesmätningar för verksamheterna 

Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, matsalen och Arbetslivsresursen.  

Det har diskuterats att ventilationen ska vara igång alternativt använda återluft under 

natten när verksamheten är stängd eftersom radiatorsystemet är underdimensionerat. 

När radiatorsystemet är underdimensionerat då blir lokalen kall under natten om 

ventilationen inte är igång. Men temperaturmätning under en månad visar att 

temperaturen är nästan konstant och är runt 23 grader under nätterna fast ventilationen 

är inte igång, vilket betyder antingen att radiatorsystemet är rätt dimensionerat eller att 

fastigheten har hög tidskonstant och klarar av att hålla värmen under natten. För att se 

om värmesystemet klarar av att hålla temperaturen nattetid när det är kallt ute till 

exempel vid DUT är lika med – 20 °C och när ventilationen är stängd, bör mera 

mätningar göras.  

I det nya föreslagna ventilationssystemet har drifttiden anpassats till verksamhetenstider 

och ventilationen startas en timme före och stängs en timme efter verksamhetstider, dvs. 

ventilationen är stängd under natten. Stängning av ventilationen under helger och icke 

verksamhetstider ger stor energibesparing, men det är viktigt att en god inomhusmiljö 

bibehålls och beaktas och inte påverkar anställda. 

Eftersom största energiförlusten sker via ventilationen och är cirka 83 % av den totala 

energiförlusten, kan vid en eventuell ombyggnation och investering i de nya effektivare 
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ventilationsaggregaten höga besparingspotentialer göras. Med det nya 

ventilationssystemet som har värmeväxlare och en drifttid som är anpassad till 

verksamheten kan energibehovet minskas med ca 80 procent. Dessutom blir det lättare 

att reglera luftflödet till en verksamhet, sköta och hantera aggregaten, eftersom varje 

verksamhet har sitt eget aggregat jämfört med dagens ventilationssystem där en och 

samma verksamhet betjänas av flera olika ventilationsaggregat. Andra problem som 

blandningsbox, lukt och fukt från återluft osv. kan också undvikas.  

Mätningsvärden på CO2, RH och temperatur tyder varken på obehag eller dålig 

luftkavalitet, men för att ha ett bra underlag och fastställa graden av problem som drag 

och obehag behövs dels göras mätningar under längre tider och dels använda mer loggar 

särskilt på de områden där anställda upplevde problem med drag och obehag. Till 

exempel kan loggar placeras i området där personalen sitter nära ett tilluftsdon eller 

bredvid ett fönster. Ett fönster strålar antingen värme under sommaren och upplevs som 

obehag eller kyla under vinter, vilket kan upplevas som drag.  

Mätningar på relativa fuktigheten visar värden mellan 25 och 30 vilket upplevs som torr 

luft för vissa personer. Relativa fuktigheten kan ökas genom antingen tillsättning av mer 

fukt (vattenånga) i tilluften eller sänkning av tilluftenstemperatur. När det gäller det 

senare allternativet bör mer mätning och undersökning göras för att överbygga 

eventuella problem med angrepp av mögel och andra obehag som det extra tillskottet av 

fukten kan ge eller orsaka. 

Priserna som presenteras i arbetet är hämtade från dagens prisläge på 

luftbehandlingsaggregat hos Swegon och inkluderar inte installationskostnader. 

5.1 Felkällor 

I detta arbete kan flera felkällor ha påverkat resultaten, några exempel är följande: 

När mätningarna gjordes var det under april och maj månader och vissa dager var det 

lite för varmt, därför kommer det att påverka värdena på temperatur och luftfuktighet. 

Loggarna kunde bara lånas under en viss period. 

På grund av det begränsade antalet av loggar, kan placeringen av dem inte vara 

representativt för hela arbetet och det ger inte en fullständig bild av resultatet. Om det 

fanns flera loggar tillhands kunde de ha placerats på andra ställen och det hade kanske 

gett ett bättre resultat tycker jag. 

Eftersom personal vistas där loggarna placerats, har någon kanske råkat stänga av en av 

loggarna eller råkat närma sig loggarna och kanske rört vid dem av ren nyfikenhet eller 

slump osv. 

Vissa värden som t.ex. area, radiatortyp etc. har uppskattats enligt ritningar eftersom 

författaren inte hade tillgång till alla byggnadens delar. 

Ytterligare felkälla kan vara att de värden på luftflöden som användes i detta arbete 

kommer från tidigare luftflödesmätningar som gjordes med hjälp av spårgas från ett 

gammalt protokoll som gjordes under 2007. Luftflödena kan ha ändrats sen dess. 

5.2 Förslag till framtida undersökningar 

Fortsatt arbete måste göras med till exempel ett annat examensarbete, men det måste 

göras projektering för att göra om kanalsystemen för nya utsättningarna. För bättre 

kastlängd kan nya tilluftsdon behöva installeras och det är klart att det kommer att kosta 

en hel del. 
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I fortsatt arbetet behövs göras flera mätningar på temperatur, relativ luftfuktighet och 

CO2 och under längre tider. Det är viktigt att mäta de verkliga tilluftsflöden till de 

verksamheter som har undersökts under det här arbetet dels för att ge noggranna 

beräkningar när det gäller energiförluster och dels för att få noggranna beräkningar av 

besparingar.   

För att få noggrannare beräkningar och bättre underlag och stöd för att fatta beslut kan 

med fördel programmet IDA ICE används. IDA ICE är ett simuleringsprogram som kan 

användas för att modellera en byggnad och simulera byggnadens energianvändning. 

Programmet är praktiskt att använda vid val av olika åtgärder och ändringar som görs i 

modellen. Det ger noggrannare och snabbare svar på till exempel 

energibesparingspotential när ändringar görs i modellen, som i många fall är både 

tidskrävande och mycket komplext med till exempel handberäkningar.  
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6. Slutsatser

I det här arbetet görs en energiutredning av fastigheten Konturen som ligger på Nygatan 

13-15 i Gävle med syftet att skapa ett energieffektivt ventilationssystem och fastställa

graden av upplevda problem som drag och obehag. Detta gjordes dels genom tänkbara

förslag på effektiviseringsmöjligheter på det befintliga systemet och ett nytt

ventilationssystem som kan ge ekonomisk besparing för hyresvärden och dels genom

mätning av CO2, lufthastighet, fukt och temperatur. För att nå ett bra inomhusklimat och

effektivt system krävs rätt utformat och rätt val av ventilationssystem.

Arbetet visar att det finns stora möjligheter för energieffektivisering av fastighetens 

ventilationssystem. Vid installation av de nya ventilationssystemen som är av typen 

FTX-system kan en stor del av energin besparas. Vid jämförelse mellan det befintliga 

systemet och det nya föreslagna ventilationssystemet, kan energiförlusten minskas till 

mer än 80 procent. Den största minskningen beror framförallt på minskning av 

värmebehov för uppvärmning av tilluften tack vare att det nya ventilationssystemet har 

värmeväxlare.  Dessutom med de nya ventilationssystemen blir det lättare att reglera 

luftflödet till en verksamhet, sköta och hantera aggregaten, eftersom varje verksamhet 

har sitt eget aggregat jämfört med dagens ventilationssystem där en och samma 

verksamhet betjänas av flera olika ventilationsaggregat.  

Den ekonomiska besparingen som gjorts med hjälp av nuvärdesmetod är cirka 4,7 

miljoner kronor och den är räknad med hjälp av besparingen på den korrigerade arean, 

eftersom inte hela huset ingick i detta uppdrag. Det är viktigt också att mäta de verkliga 

tilluftsflöden till de verksamheter som har undersökts under det här arbetet dels för att 

ge noggranna beräkningar när det gäller energiförluster och dels för att få noggranna 

beräkningar av besparingar.   

I det befintliga ventilationssystemet används en del återluft vilket kan ge en del problem 

som lukt, med andra ord, det nya ventilationssystemet främjar inte endast energibehovet 

utan kan ge en hög potential för en bra och god termisk komfort i respektive lokal. 

Generellt tyder mätningsvärden på CO2, RH och temperatur som har gjorts under april 

och maj månader varken på obehag eller dåligt luftkavalitet. Under arbetstider ligger 

värden på temperatur mellan 22 och 23 grader och CO2-halten är runt 600 ppm som är 

bra och acceptabel. Den normala CO2-halten på en arbetsplats ligger mellan 500 och 

1000 ppm. Mätningar på relativa fuktigheten visar värden mellan 25 och 30 vilket 

upplevs som torr luft för vissa personer. Den låga relativa fuktigheten kan ökas lite 

grann vid minskning av temperaturen. Det kan behövas göra flera mätningar på 

temperatur, relativ luftfuktighet och CO2 och under längre tider för att kunna fastställa 

graden av obehag eller dåligt luftkavalitet.  

Som nämndes tidigare är inomhustemperaturen runt 23 grader under nätterna fast 

ventilationen är inte igång, vilket betyder antingen att radiatorsystemet är rätt 

dimensionerat eller att fastigheten har hög tidskonstant och klarar av att hålla värmen 

under natten. 
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8. Bilagor

Bilaga 1. Ventilationsfördelning för plan 0 till 6 

Figur B1. Ventilationsaggregat som betjänar plan 0 
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Figur B2. Ventilationsaggregat som betjänar plan 1 
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Figur B3. Ventilationsaggregat som betjänar plan 2 
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Figur B4. Ventilationsaggregat som betjänar plan 3 
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Figur B5. Ventilationsaggregat som betjänar plan 4 
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Figur B6. Ventilationsaggregat som betjänar plan 5 
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Figur B7. Luftbehandlingsaggregat TA1 och TA2 på plan 6 
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Bilaga 2. OVK-protokoll 
Obligatorisk ventilationskontroll BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Enl. SFS 1991:1273, 1994:1216 och 2006:1296                   .     

Nästa besiktning senast: 2012-12-31

Godkänd Ej godkänd

Internt byggnadsnamn Objekt nummer Sakkunnig Behörighet Besiktningsdatum

Kr
Fast ighetsbeteckning Företag Tel nr

Adress Adress Proj. nr.

Byggår Ombyggnadsår Byggnorm Underskrif t  sakkunnig

Byggnadens ägare Adress Tel nr

Drif tansvarig Adress Tel nr

Tidigare besiktning Ventilat ionssystem typ (S, F, FT, FTX)Byggnad Systembeteckning

Verksamhet Antal lägenheter Drif t t ider Nytt jandet ider

Anmärkning 0=Info. till fast. ägare Be- Åtg.

Pos System/komponentPos System/komponentPos 1=Bör åtgärdas2=Skall åtgärdas   =Åtgärdat döm. 

1 DOKUMENTATION 6 LÄGENHET/LOKAL

1.1   Ritningar 6.1   Uteluftdon 1.1 1

1.2   Driftinstruktioner 6.2   Ersättningsluft

1.3    ............................. 6.3   Överluft 4.2

1.4    ............................. 6.4   Tilluftdon 1

2 KANALSYSTEM 6.5   Frånluftdon

2.1   Luftintag 6.6   Spiskåpa 4.2

2.2   Aggregatanslutning 6.7   Spisfläkt 1

2.3   Otätheter kanalsystem6.8   Verksamhet

2.4   Smuts i kanal 6.9    ............................. 4.3 1

2.5   Kortslutning 6.10    .............................

  uteluft/avluft 7 PROVNINGAR 7.2

2.6   Avluftsöppning 7.1   Totalluftf löde 1

2.7      ............................. 7.2   Delluftf löde

3 FLÄKTRUM/VIND 7.3   Tilluftstemperatur 8.2 1

3.1   Åtkomlighet 7.4   ntvvx  .............    %

3.2   Belysning   vid t ute ............ °C 8.2 1

3.3   Avlopp 7.5   Relativ fuktighet

3.4    ............................. 7.6   Ljudnivå

3.5    ............................. 7.7    .............................

4 FLÄKTAGGREGAT 7.8    .............................

4.1   Ljud/vibrationer 8 ÖVRIGT

4.2   Frontluckor 8.1   Fuktskador

4.3   Filter 8.2   Övriga iakttagelser

4.4   Fläktar 8.3   Brukarsynpunkter

4.5   Fläktrem 8.4   Möjliga åtgärder för 

4.6   Återluft   Energihushållning

4.7   VVX-funktion 8.5    .............................

4.8   Försmutsning

4.9   Spjällfunktion

4.10    Dränering

4.11    .............................

4.12    .............................

5 STYR OCH REGLER

5.1   Manöver

5.2   Styrning

5.3   Brand

5.4   Reglering

5.5   Larm

5.6   Indikering

5.7   Inställningsvärden

5.8    .............................

FTX

Tilluf tsf läkt, (kW) Frånluftsf läkt, (kW) Värmebat. (kW) Kyla, (kW)

15 5,5

2010-01-12

Kontor, Butiker m m 0

Riksbyggen Gävle-Dala Strömsbrovägen 31, 803 09 GÄVLE

Dagtid 6 dagar/Vecka

070-3946755

2007-02-16

4016884000

TA1/ÅF1/FF1-8

Kefren Properties IX Norr AB, c/o  ISS Fastighetsförvaltning AB

Norr 12:5

Affärs - Kontorshus

Kv. Rektorn

Nyg./N. Stapeltorgsg./Ruddammsg./N. Skepparg.

19971965

Relationsritningar ej kompletta

A Kedbrant/R Forsberg

SWECO Systems AB

Norra Skeppsbron 1, 803 10 GÄVLE

026-662000

Box 686, 801 27 GÄVLE 026-147932

till uteluftspjäll

Övre filtret har dålig passform

Inspektionslucka bör finnas vid

eftervärmebatteri och efterkylbatteri

1 st låsanordning defekt på frontlucka

Matos ibland hos Klädpiraten

Delluftflöden mindre än projekterat,

dock enligt norm

Röklukt ibland hos Klädpiraten

Installerade effekter

Obligatorisk ventilationskontroll BESIKTNINGSUTLÅTANDE
Enl. SFS 1991:1273, 1994:1216 och 2006:1296                   .     

Nästa besiktning senast: 2012-12-31

Godkänd Ej godkänd

Internt byggnadsnamn Objekt nummer Sakkunnig Behörighet Besiktningsdatum

Kr
Fast ighetsbeteckning Företag Tel nr

Adress Adress Proj. nr.

Byggår Ombyggnadsår Byggnorm Underskrif t  sakkunnig

Byggnadens ägare Adress Tel nr

Drif tansvarig Adress Tel nr

Tidigare besiktning Ventilat ionssystem typ (S, F, FT, FTX)Byggnad Systembeteckning

Verksamhet Antal lägenheter Drif t t ider Nytt jandet ider

Anmärkning 0=Info. till fast. ägare Be- Åtg.

Pos System/komponentPos System/komponentPos 1=Bör åtgärdas2=Skall åtgärdas   =Åtgärdat döm. 

1 DOKUMENTATION 6 LÄGENHET/LOKAL

1.1   Ritningar 6.1   Uteluftdon 1.1 1

1.2   Driftinstruktioner 6.2   Ersättningsluft

1.3    ............................. 6.3   Överluft 7.2

1.4    ............................. 6.4   Tilluftdon 1

2 KANALSYSTEM 6.5   Frånluftdon

2.1   Luftintag 6.6   Spiskåpa 7.6 1

2.2   Aggregatanslutning 6.7   Spisfläkt

2.3   Otätheter kanalsystem6.8   Verksamhet

2.4   Smuts i kanal 6.9    .............................

2.5   Kortslutning 6.10    .............................

  uteluft/avluft 7 PROVNINGAR

2.6   Avluftsöppning 7.1   Totalluftf löde

2.7      ............................. 7.2   Delluftf löde

3 FLÄKTRUM/VIND 7.3   Tilluftstemperatur

3.1   Åtkomlighet 7.4   ntvvx  .............    %

3.2   Belysning   vid t ute ............ °C

3.3   Avlopp 7.5   Relativ fuktighet

3.4    ............................. 7.6   Ljudnivå

3.5    ............................. 7.7    .............................

4 FLÄKTAGGREGAT 7.8    .............................

4.1   Ljud/vibrationer 8 ÖVRIGT

4.2   Frontluckor 8.1   Fuktskador

4.3   Filter 8.2   Övriga iakttagelser

4.4   Fläktar 8.3   Brukarsynpunkter

4.5   Fläktrem 8.4   Möjliga åtgärder för 

4.6   Återluft   Energihushållning

4.7   VVX-funktion 8.5    .............................

4.8   Försmutsning

4.9   Spjällfunktion

4.10    Dränering

4.11    .............................

4.12    .............................

5 STYR OCH REGLER

5.1   Manöver

5.2   Styrning

5.3   Brand

5.4   Reglering

5.5   Larm

5.6   Indikering

5.7   Inställningsvärden

5.8    .............................

Delluftflöden mindre än projekterat,

dock enligt norm

Högt ljud från FD i vissa toaletter

Relationsritningar ej kompletta

A Kedbrant/R Forsberg

SWECO Systems AB

Norra Skeppsbron 1, 803 10 GÄVLE

026-662000

Box 686, 801 27 GÄVLE 026-147932

Installerade effekter

4016884000

TA2/ÅF2/FF2,-9,-10

Kefren Properties IX Norr AB, c/o  ISS Fastighetsförvaltning AB

Norr 12:5

Affärs - Kontorshus

Kv. Rektorn

Nyg./N. Stapeltorgsg./Ruddammsg./N. Skepparg.

19971965

2010-01-12

Kontor, Butiker m m 0

Riksbyggen Gävle-Dala Strömsbrovägen 31, 803 09 GÄVLE

Dagtid 6 dagar/Vecka

070-3946755

2007-02-16 FTX

Tilluf tsf läkt, (kW) Frånluftsf läkt, (kW) Värmebat. (kW) Kyla, (kW)

15 5,5
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Obligatorisk ventilationskontroll BESIKTNINGSUTLÅTANDE
Enl. SFS 1991:1273, 1994:1216 och 2006:1296                   .     

Nästa besiktning senast: 2012-12-31

Godkänd Ej godkänd

Internt byggnadsnamn Objekt nummer Sakkunnig Behörighet Besiktningsdatum

Kr
Fast ighetsbeteckning Företag Tel nr

Adress Adress Proj. nr.

Byggår Ombyggnadsår Byggnorm Underskrif t  sakkunnig

Byggnadens ägare Adress Tel nr

Drif tansvarig Adress Tel nr

Tidigare besiktning Ventilat ionssystem typ (S, F, FT, FTX)Byggnad Systembeteckning

Verksamhet Antal lägenheter Drif t t ider Nytt jandet ider

Anmärkning 0=Info. till fast. ägare Be- Åtg.

Pos System/komponentPos System/komponentPos 1=Bör åtgärdas2=Skall åtgärdas   =Åtgärdat döm. 

1 DOKUMENTATION 6 LÄGENHET/LOKAL

1.1   Ritningar 6.1   Uteluftdon 1.1 1

1.2   Driftinstruktioner 6.2   Ersättningsluft

1.3    ............................. 6.3   Överluft 2.4

1.4    ............................. 6.4   Tilluftdon

2 KANALSYSTEM 6.5   Frånluftdon 4.1

2.1   Luftintag 6.6   Spiskåpa

2.2   Aggregatanslutning 6.7   Spisfläkt 4.1

2.3   Otätheter kanalsystem6.8   Verksamhet

2.4   Smuts i kanal 6.9    ............................. 4.9

2.5   Kortslutning 6.10    .............................

  uteluft/avluft 7 PROVNINGAR 6.5 2

2.6   Avluftsöppning 7.1   Totalluftf löde

2.7      ............................. 7.2   Delluftf löde 7.2

3 FLÄKTRUM/VIND 7.3   Tilluftstemperatur 1

3.1   Åtkomlighet 7.4   ntvvx  .............    %

3.2   Belysning   vid t ute ............ °C 7.6 1

3.3   Avlopp 7.5   Relativ fuktighet

3.4    ............................. 7.6   Ljudnivå

3.5    ............................. 7.7    .............................

4 FLÄKTAGGREGAT 7.8    .............................

4.1   Ljud/vibrationer 8 ÖVRIGT

4.2   Frontluckor 8.1   Fuktskador

4.3   Filter 8.2   Övriga iakttagelser

4.4   Fläktar 8.3   Brukarsynpunkter

4.5   Fläktrem 8.4   Möjliga åtgärder för 

4.6   Återluft   Energihushållning

4.7   VVX-funktion 8.5    .............................

4.8   Försmutsning

4.9   Spjällfunktion

4.10    Dränering

4.11    .............................

4.12    .............................

5 STYR OCH REGLER

5.1   Manöver

5.2   Styrning

5.3   Brand

5.4   Reglering

5.5   Larm

5.6   Indikering

5.7   Inställningsvärden

5.8    .............................

Tilluf tsf läkt, (kW) Frånluftsf läkt, (kW) Värmebat. (kW) Kyla, (kW)

45 22 + 2,2

Kontor, Butiker m m 0

Riksbyggen Gävle-Dala Strömsbrovägen 31, 803 09 GÄVLE

Dagtid 6 dagar/Vecka

070-3946755

2007-02-16 FTX TA3/ÅF3/FF3

Kefren Properties IX Norr AB, c/o  ISS Fastighetsförvaltning AB

Norr 12:5

Affärs - Kontorshus

Kv. Rektorn

Nyg./N. Stapeltorgsg./Ruddammsg./N. Skepparg.

19971965

A Kedbrant/R Forsberg

SWECO Systems AB

Norra Skeppsbron 1, 803 10 GÄVLE

026-662000

Box 686, 801 27 GÄVLE 026-147932

4016884000

2010-01-12

Smutsiga kanaler vid FF3

Mystiskt ljud vid TA3

Relationsritningar ej kompletta

FD borta i Pentry hos Obession

Delluftflöden mindre än projekterat,

dock enligt norm

Mystiskt ljud vid ÅF3

Uteluftspjäll öppnar inte helt?

Högt ljud från FD i vissa toaletter

Installerade effekter

Obligatorisk ventilationskontroll BESIKTNINGSUTLÅTANDE
Enl. SFS 1991:1273, 1994:1216 och 2006:1296                   .     

Nästa besiktning senast: 2012-12-31

Godkänd Ej godkänd

Internt byggnadsnamn Objekt nummer Sakkunnig Behörighet Besiktningsdatum

Kr
Fast ighetsbeteckning Företag Tel nr

Adress Adress Proj. nr.

Byggår Ombyggnadsår Byggnorm Underskrif t  sakkunnig

Byggnadens ägare Adress Tel nr

Drif tansvarig Adress Tel nr

Tidigare besiktning Ventilat ionssystem typ (S, F, FT, FTX)Byggnad Systembeteckning

Verksamhet Antal lägenheter Drif t t ider Nytt jandet ider

Anmärkning 0=Info. till fast. ägare Be- Åtg.

Pos System/komponentPos System/komponentPos 1=Bör åtgärdas2=Skall åtgärdas   =Åtgärdat döm. 

1 DOKUMENTATION 6 LÄGENHET/LOKAL

1.1   Ritningar 6.1   Uteluftdon 1.1 1

1.2   Driftinstruktioner 6.2   Ersättningsluft

1.3    ............................. 6.3   Överluft 1.2

1.4    ............................. 6.4   Tilluftdon

2 KANALSYSTEM 6.5   Frånluftdon 4.1

2.1   Luftintag 6.6   Spiskåpa

2.2   Aggregatanslutning 6.7   Spisfläkt 4.1

2.3   Otätheter kanalsystem6.8   Verksamhet

2.4   Smuts i kanal 6.9    ............................. 7.2

2.5   Kortslutning 6.10    ............................. 1
  uteluft/avluft 7 PROVNINGAR KS Musik 1

2.6   Avluftsöppning 7.1   Totalluftf löde

2.7      ............................. 7.2   Delluftf löde 7.2

3 FLÄKTRUM/VIND 7.3   Tilluftstemperatur 2

3.1   Åtkomlighet 7.4   ntvvx  .............    %

3.2   Belysning   vid t ute ............ °C 7.6 1

3.3   Avlopp 7.5   Relativ fuktighet

3.4    ............................. 7.6   Ljudnivå

3.5    ............................. 7.7    .............................

4 FLÄKTAGGREGAT 7.8    .............................

4.1   Ljud/vibrationer 8 ÖVRIGT

4.2   Frontluckor 8.1   Fuktskador

4.3   Filter 8.2   Övriga iakttagelser

4.4   Fläktar 8.3   Brukarsynpunkter

4.5   Fläktrem 8.4   Möjliga åtgärder för 

4.6   Återluft   Energihushållning

4.7   VVX-funktion 8.5    .............................

4.8   Försmutsning

4.9   Spjällfunktion

4.10    Dränering

4.11    .............................

4.12    .............................

5 STYR OCH REGLER

5.1   Manöver

5.2   Styrning

5.3   Brand

5.4   Reglering

5.5   Larm

5.6   Indikering

5.7   Inställningsvärden

5.8    .............................

Delluftflöden mindre än projekterat,

dock enligt norm utom hos TV4 och

Högt ljud från FD i vissa toaletter

Delluftflöden för små hos TV4 och 

KS Musik

ÅF4 är betecknad ÅF1 på driftkort

Mystiskt ljud vid ÅF4

Mystiskt ljud vid FF4

Relationsritningar ej kompletta

A Kedbrant/R Forsberg

SWECO Systems AB

Norra Skeppsbron 1, 803 10 GÄVLE

026-662000

Box 686, 801 27 GÄVLE 026-147932

Installerade effekter

4016884000

TA4/ÅF4/FF4,-6

Kefren Properties IX Norr AB, c/o  ISS Fastighetsförvaltning AB

Norr 12:5

Affärs - Kontorshus

Kv. Rektorn

Nyg./N. Stapeltorgsg./Ruddammsg./N. Skepparg.

19971965

2010-01-12

Kontor, Butiker m m 0

Riksbyggen Gävle-Dala Strömsbrovägen 31, 803 09 GÄVLE

Dagtid 6 dagar/Vecka

070-3946755

2007-02-16 FTX

Tilluf tsf läkt, (kW) Frånluftsf läkt, (kW) Värmebat. (kW) Kyla, (kW)

30 11 + 7,5
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Bilaga 3. Luftflödesmätningar 
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Bilaga 4. Meteorologiska data 
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Bilaga 5. Värmeavgivningstabeller 
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Bilaga 6. SFP 
SFP = Specifik Fan Power. 

Ett mått på en fläkts/aggregats eleffektivitet. 

luftflöde

eleffekttotal
äktEffektSpecifikFl

sm

kW

V

P
SFP tot

max/3

max











Eftersom fläkteffekten, 

tot

totpV
P






kan SFP skrivas som 

tot

tot

tot

tot p
SFPV

pV
SFP







  avgörande för fläktens/aggregatets SFP-värde är alltså totaltryckfall och totalverkningsgrad. 

I ett normalt aggregat ligger 60-70% av fläktens totaltryckfall inom aggregatet, såsom tryckfall i filter, batterier, värmeväxlare, ljuddämpare o.s.v. 

Tryckfallet i aggregatet är beroende av lufthastigheten, stora aggregat med låga lufthastigheter ger bättre SFP-värde. 

SFP kan anges för enskild fläkt, ett aggregat eller totalt för en byggnad. 

Vad är ”bra” SFP-värde för: 

 Ett FTX-aggregat?

SFP = 1,5 Mycket eleffektivt 

SFP = 2,0 Eleffektivt 

SFP = 2,5 Mindre eleffektivt 

SFP = 4,0 Vårdslöshet med högvärdig energikälla 

 En frånluftsfläkt?

SFP = 1,0 Eleffektivt 
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 En tilluftsfläkt med värmebatteri?

SFP = 1,7 Eleffektivt

Exempel:

Ett FTX-aggregat. Tilluftfläkt 10 kW, frånluftfläkt 10 kW

max tilluftsflöde 8 m
3
/s, max frånluftflöde 7,6 m

3
/s.

5,2
8

1010



SFP

I nämnaren anges det högsta värdet av ”Max tilluftsflöde” och ”Max frånluftflöde”. 
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Bilaga 7. Beräkningar 

Tabell B1. Area- och luftflödesberäkningar 

Lokaler Lokalernas 

area (m
2
)

Antal 

personer 

 qv= [Personer *7 l/s person 

+ A* 0,35 l/m
2
]/1000 (m

3
/s)

Ytterväggarea 

(m
2
)

Fönsterarea 

(m
2
)

Yttertakarea 

(m
2
)

Pensionsmyndigheten-plan 2 1781 105 1,4 307,3 126  - 

Försäkringskassan-plan 2 2603  - - 430,2 164,1  - 

Försäkringskassan-plan 3 3547  - - 831 317,6 1739 

Försäkringskassan (plan 

2&3) 6150 235 3,8 1 261,2 481,7  - 

Arbetslivsresurs-plan 4 449 55 0,5 142 70 472 

Matsal-plan 4 530 170 1,4 150 71 565 

Total 8910 7,1 

Tabell B2. Transmissionsförluster, effekt 

Myndigheter U-värde,

yttervägg

(W/m
2
*°C)

Pt-vägg = 

U*A*∆T (kW) 

U-värde,

3-glass fönster

(W/m
2
*°C)

Pt-fönster = 

U*A*∆T (kW) 

U-värde,

yttertak

(W/m
2
*°C)

Pt-tak = 

U*A*∆T (kW) 

Total Pt (kW) 

Pensionsmyndigheten-

plan 2 0,25 2,9 1,9 9,1 0,196 0,0 12,0 

Försäkringskassan-

plan 2 0,25 4,1 1,9 11,8 0,196 0,0 15,9 

Försäkringskassan-

plan 3 0,25 7,9 1,9 22,9 0,196 12,9 43,7 

Arbetslivsresurs- 

plan 4 0,25 1,3 1,9 5,1 0,196 3,5 9,9 

Matsal-plan 4 0,25 1,4 1,9 5,1 0,196 4,2 10,7 
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Tabell B3. Effektberäkningar för personer och radiatorer 

Myndigheter 100 W/person Effekt=Antalpersoner*100 Radiatoreffekt Transmissionsförluster 

Olika planer Antal personer Effekt (kW) Effekt (kW) Effekt, Pt (kW) 

Pensionsmyndigheten-plan 2 105 11 14 12 

Försäkringskassan (plan 2&3) 235 24 60 – 

Försäkringskassan-plan 2 – – 21 16 

Försäkringskassan-plan 3 – – 39 44 

Arbetslivsresurs-plan 4 55 6 11 10 

Matsal-plan 4 170 17 11 11 

Total – 57 96 – 

Tabell B4. Den totala energiförlusten genom transmissioner i de olika lokalerna 

Lokaler Energi förluster, Et = U *A * Gt 

(MWh) 

Pensionsmyndigheten-plan 2 38,36 

Försäkringskassan-plan 2 50,86 

Försäkringskassan-plan 3 139,64 

Arbetslivsresurs-plan 4 31,63 

Matsal-plan 4 34,31 

Total 294,80 

Tabell B5. Drifttider för befintliga ventilationssystem 

Befintliga 

luftbehandlingsaggregat 

Drifttider Befintliga drifttider 

(timmar) 

Tf= antal timmar i veckan/ 

(7dagar*24timmar) 

TA1 Vardag. 06.00–18.30, lör: 08.00–15.00 5*(12,5)+1*(7) = 69,5 0,41 

TA2 Vardag. 06.00–20.00, lör: 08.00–15.00 5*(14)+1*(7) = 77 0,46 

TA3 Vardag. 06.00–20.00, lör: 08.00–15.00 5*(14)+1*(7) = 77 0,46 

TA4 Vardag. 05.00–00.00, (lör–sön): 05.30–00.00 5*(19)+2*(18.5) = 132 0,79 
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Tabell B6. Den totala energiförlusten genom befintliga ventilationssystem med befintliga drifttider 

Befintliga luftbehandlingsaggregat Ev = ρ * Cp * qv * Gt *Tf (MWh) 

TA1 92 

TA2 209 

TA3 266 

TA4 899 

Total energi 1465 

Tabell B7. Energiberäkning i det befintliga systemet utan VVX, men med nya drifttider 

Befintliga 

luftbehandlingsaggregat 

Nya föreslagna 

drifttider 

Tf = antal timmar i veckan/(7 

dagar * 24 timmar) 

Ev = ρ * Cp * qv * Gt *Tf 

(MWh) 

TA1 58,5 0,35 78 

TA2 66 0,39 179 

TA3 66 0,39 228 

TA4 105 0,63 715 

Total energi 1199 

Tabell B8. Ventilationsförluster- Nya luftbehandlingsaggregat 

Ventilationsförlust Pv (kW) Ventilationsförlust för nya 

luftbehandlingsaggregaten 

Ventilationsförlust för nya 

luftbehandlingsaggregaten 

Lokaler Utan VVX Pv = ρ * Cp * qv * ∆T(kW) Med VVX Pv = ρ * Cp * qv * ∆T * (1-η) (kW) 

Pensionsmyndigheten-plan 2 68,46 20,54 

Hela Försäkringskassan-plan 2&3 191,39 57,42 

Arbetslivsresurs-plan 4 27,32 8,20 

Matsal-plan 4 69,33 20,80 
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Tabell B9. Nya drifttider för nya ventilationssystem 

Lokaler Öppettider: vardagar Öppettider: lör–sön Tidsfaktorer  

(antal timmar under en vecka) 

Tf = antal timmar i veckan 

/(7dagar*24timmar) 

Pensionsmyndigheten- 

Plan2 

mån–tor: 08.00–18.00, 

fre: 08.00–17.00 

lör–sön: Lediga 4*(12)+1*(11) = 59 timmar 0,35 

Försäkringskassan- 

plan2&plan3 

mån–fre: 07.45–21.15 lör: 07.45–15.15, 

sön: 12.30–21.15 

5*(15,5)+9,5+11 = 98 timmar 

0,58 

Arbetslivsresurs-

plan4 

mån–fre: 08.00–16.00 lör–sön: Lediga 5*10h/d = 50 timmar 

0,30 

Matsal-plan4 mån–fre: 10.00–13.00 lör–sön: Lediga 5*5h/d = 25 timmar 0,15 

Tabell B10. Energiberäkning för ventilationssystem (nya luftbehandlingsaggregat efter åtgärder) 

Lokaler Utan VVX och nya drifttider  

Ev = ρ * Cp * qv * Gt * Tf (MWh) 

Med VVX och nya drifttider,  

Ev = ρ * Cp * qv * Gt * (1-η) *Tf (MWh) 

Pensionsmyndigheten-plan 2 69,44 21 

Försäkringskassan-plan2 & plan3 322,45 97 

Arbetslivsresurs-plan 4 23,49 7 

Matsal-plan 4 29,79 9 

Total energi 445,16 134 

Tabell B11. Den procentuella energibesparingens jämförelse mellan det befintliga systemet och det nya ventilationssystemet 

Total ventilationsförlust i  

befintligt system för hela arean 

(MWh) 

Total ventilationsförlust i

befintligt system till den 

beräknade arean
* 

(MWh)

Total ventilationsförlust

i det nya systemet  

(MWh) 

Besparingar i det nya 

ventilationssystemet 

 jämfört med befintligt system (%) 

1 465,41 823,83 133,55 83,79 

*
Är lika med total ventilationsförlust i befintligt system om hela byggnaden ska ingå * [arean på den beräknade ytan (8910 m

2
)/Byggnadens totala area (15849 m

2
)]
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Tabell B12. Beräkning av befintlig tillufts fläkteffekter 

Befintligt 

luftbehandlingsaggregat 

Tilluftsflöde, 

qv (m
3
/s)

SFP 

kW/(m³/s) 

Fläkteffekt 

(kW) = qv * SFP 

Befintliga drifttider Elförbrukning (MWh) = 

(fläkteffekt*drifttider*52 veckor)/1000 

TA1 3,37 2,0 6,7 5*(12,5)+1*(7)=69,5 24,4 

TA2 4,76 2,0 9,5 5*(14)+1*(7)=77 38,1 

TA3 12,58 2,0 25,2 5*(14)+1*(7)=77 101,4 

TA4 10,1 2,0 20,2 5*(19)+2*(18.5)= 132 139,2 

Totaleffekt 61,6 303 

Tabell B13. Beräkning av befintlig frånlufts fläkteffekter 

Befintliga 

luftbehandlingsaggregat 

Frånluftsflöde, 

qv (m
3
/s)

SFP 

kW/(m³/s) 

Fläkteffekt 

(kW) = qv * SFP 

Befintliga drifttider Elförbrukning (MWh) = 

(fläkteffekt*drifttider*52 veckor)/1000 

TA1 3,58 1,0 3,6 5*(12,5)+1*(7)=69,5 12,9 

TA2 3,12 1,0 3,1 5*(14)+1*(7)=77 12,5 

TA3 10,9 1,0 10,9 5*(14)+1*(7)=77 44,0 

TA4 5,2 1,0 5,2 5*(19)+2*(18.5)= 132 35,9 

Totaleffekt 22,8 105,4 

Tabell B14. Beräkning av nya fläkteffekter 

Lokaler qv= Personer *7 l/s person+ 

A* 0,35 l/m
2
 (m

3
/s)

SFP 

kW/(m³/s) 

Fläkteffekt = qv * SFP 

(kW) 

Drifttider  

(timmar i veckan) 

Elförbrukning 

(MWh) 

Pensionsmyndigheten på plan2 1,36 1,5 2,1 59 6,3 

Försäkringskassan på 

plan2&plan3 3,80 2,1 8,0 98 40,8 

Arbetslivsresurs på plan4 0,54 1,4 0,8 50 2,0 

Matsalen på plan4 1,38 1,5 2,1 25 2,7 

Totaleffekt 12,9 51,8 
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Tabell B15. Kostnadsberäkningar 

Befintligt system Kostnad innan åtgärd 

= Ev * 700 (kr) 

Olika lokaler Kostnad efter åtgärd 

= Ev * 700 (kr) 

luftbehandlingsaggregat Med befintliga aggregat Myndigheter Med nya aggregat med VVX 

TA1 64492 Pensionsmyndigheten-plan2 14581 

TA2 146173 Försäkringskassan-plan2&plan3 67711 

TA3 185868 Arbetslivsresurs-plan4 4935 

TA4 629256 Matsal-plan4 6258 

Total 1 025 789 93 485 

Tabell B16. Besparingar 

Kostnad 

beräkningar 

Kostnad innan åtgärd 

= Ev * 700 (kr) 

Kostnad efter åtgärd 

= Ev * 700 (kr) 

Total besparing om hela 

byggnaden ska ingå = 

(kostnad innan åtgärd – 

kostnad efter åtgärd) (kr)

Total besparing för den beräknadeytan = Total 

besparing om hela byggnaden ska ingå * (arean på 

den beräknade ytan/Byggnadens totala area) (kr)  

Total 1 025 789:- 93 485:- 932 304:- 524 123:- 

Tabell B17. Kostnad för nya aggregat 

Luftbehandlingsaggregat Kostnad för de nya luftbehandlingsaggregaten (kr) 

SILVER C Pensionsmyndigheten  78 000:- 

SILVER C Försäkringskassan 121 000:- 

SILVER C Arbetslivsresurs 60 000:- 

SILVER C Matsal 78 000:- 

Total kostnad 337 000:- 

Tabell B18. Nuvärdesmetod för beräkningen av besparingar 

B (Besparingar med korrigerade area) (kr) nf K (kostnad för åtgärder) (kr) N = B * nf - K (kr) 

524 123 9,712 337 000 4 753 282 
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Bilaga 8. Lönsamhetsberäkningar 
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Bilaga 9. CO2-, temperatur- och RH-mätningar 

Figur B8. Pensionsmyndigheten på plan 2-Norr. 
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Figur B9. Pensionsmyndigheten på plan 2-nära ett frånluftsdon och visstelsezon. 
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Figur B10 Försäkringskassan på plan 3-Söder, visstelsezon. 
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Figur B11. Försäkringskassan på plan 3- nära frånluftsdon under 2 maj 2016. 
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Figur B12. Försäkringskassan på plan 3-Öster, visstelsezon. 
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Figur B13. Matsalen på plan 4, visstelsezon. 
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Figur B14. Arbetslivsresurs på plan 4-nära ett frånluftsdon. 
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Figur B15. Pensionsmyndigheten-Plan 2-Norr 

Figur B16. Pensionsmyndigheten-Plan 2-Öster 
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Figur B17. Pensionsmyndigheten-Plan 2-matsal 

Figur B18. Pensionsmyndigheten-Plan 2-Sydöst 
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Figur B19. Försäkringskassan-Plan 2-Nordväst 

Figur B20. Försäkringskassan-Plan 2-Sydväst 
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Figur B21. Försäkringskassan-Plan 3-Norr 

Figur B22. Försäkringskassan-Plan 3-Väst 
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Figur B23. Försäkringskassan-Plan 3-Söder 

Figur B24. Arbetslivsresurs-Plan 4 
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Figur B25. Matsalen på plan 4-Norr 

 

Figur B26. Matsalen på plan 4-Söder, loggen sattes upp i taket. 
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Teknisk specifikation
Objekt Konturen (Studentarbete) Gävle 
Atmosfärstryck 101325 Pa
Luftdensitet 1.200 kg/m³
Ljudeffekt till kanal uppmätt enligt ISO 5136
Insättningsdämpningar medräknade till kanal.
Ljudeffekt till omgivning uppmätt enligt ISO 3741
Komponenter ordnade efter luftriktningen

07
0.500 m³/s

Pa
200 Pa

0.500 m³/s

SILVER C Arbets. 
SILVER C RX 
Tillverkad av Swegon 
Aggregatstorlek 
Tilluftsflöde
Statisk tryckfall

Uteluftskanal 
Tilluftskanal 

Frånluftsflöde 
Statisk tryckfall

Frånluftskanal 200 Pa
Avluftskanal Pa

Dimensionerande utetemperatur, sommar 26.0 °C
Lägsta dimensionerande uteluftstemperatur -24.0 °C
Tilluftstemperatur, sommar 25.7 °C
Tilluftstemperatur, vinter 16.0 °C
Specifika fläkteleffekten, SFPv (rena filter) 1.39 kW/(m³/s)

Eurovent energieffektivitetsklass A+ 2016

Kontroll mot kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014

Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2016
Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2018

Paneler 52 mm med mellanliggande isolering av mineralull

Tilluft

1 Anslutningsgavel, uteluftsida

Swegon AB Telefon
BOX 975 026-647160 leif.hammarstrom@swegon.se
801 33 GÄVLE Telefax

026-647165 www.swegon.se

Bilaga 10. Swegons dokument för de nya aggregaten
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Statisk tryckfall 11 Pa

1 Luftbehandlingssystem SILVER C, SILV07ERX

1 Filter
Filterklass F7
2x(440x515x370-7)mm
Hastighet i filtersektionen 1.08 m/s
Rek. dim.tryckfall 71 Pa
Begynnelsetryckfall 38 Pa
Sluttryckfall 104 Pa

1 Roterande värmeväxlare
Roterande värmeväxlare av typen RECOnomic
Standard aluminium
Varvtalsreglerad
Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V ±15%, Max försäkring 6 A, 45 W
Tryckfall, tilluft 106 Pa
Tryckfall, frånluft 106 Pa
Extra tryckfall på frånluftssidan (spjäll) för
att säkerställa rätt läckageriktning 0 Pa
Renblåsningsflöde inkl. läckage 0.053 m³/s
Tilluftens temperaturverkningsgrad (85.6% vid lika luftflöden) 85.5 %
Årlig energiverkningsgrad, torra förhållande 96.5 %
Tilluftens fuktverkningsgrad, vinter 43.5 %
 Tilluftens entalpiförhållande, vinter 78.5 %
Tilluftens fuktverkningsgrad, sommar 0.0 %
 Tilluftens entalpiförhållande, sommar 34.0 %

Tilluftssida, vinter In Ut
Lufttemperatur -24.0 15.4 °C
Relativ fuktighet 80 18 %
Effekt 26.20 kW

Frånluftssida, vinter In Ut
Lufttemperatur 22.0 -17.4 °C
Relativ fuktighet 25 100 %

Tilluftssida, sommar In Ut
Lufttemperatur 26.0 25.1 °C
Relativ fuktighet 50 53 %

Frånluftssida, sommar In Ut
Lufttemperatur 25.0 25.9 °C
Relativ fuktighet 50 48 %

1 Fläktdel
Fläkt av typen Wing+
Direktdrift med varvtalsstyrd EC motor
Standardstos inv.
Vibrationsisolatorer av gummi
Tilluftsflöde 0.500 m³/s
Statisk tryckfall, kanal 200 Pa
Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda

Swegon AB Telefon
BOX 975 026-647160 leif.hammarstrom@swegon.se
801 33 GÄVLE Telefax

026-647165 www.swegon.se
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Statisk trycksökning (torra förhållande) (Rent filter: 368 Pa) 401 Pa
Temperaturhöjning p.g.a. fläkt 0.6 °C
Varvtal (Min 500, Max 3380, Rent filter 2383 varv/min) 2441 varv/min
Eleffekt till motor/-er (Rent filter: 0.33 kW) 0.35 kW
Märkuteffekt 0.80 kW
Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 4,3 A nominell
Motoralternativ 1
Motorbeteckning DOMEL 746.3.392
Antal fläktar/motorer i luftström 1
Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet 57.0 %
Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 88%) 93 %
FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr 74 %
Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad 66 %
Specifik fläkteleffekt 0.65 kW/(m³/s)
Ljudeffektnivå

Frekvensband  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Alla
Till tilluftskanal 76 72 69 69 70 68 64 61 dB 75 dB(A)
Till uteluftskanal 70 67 60 59 48 46 40 39 dB 59 dB(A)
Till omgivning 65 58 46 48 37 35 30 30 dB 49 dB(A)
Till omgivning inkl. frånl. 69 62 50 52 41 39 34 34 dB 53 dB(A)

1 Anslutningsgavel, tilluftsida
Statisk tryckfall 13 Pa

Frånluft

1 Anslutningsgavel, frånluftsida
Statisk tryckfall 11 Pa

(Luftbehandlingssystem SILVER C)

1 Filter
Filterklass F7
2x(440x515x370-7)mm
Hastighet i filtersektionen 1.08 m/s
Rek. dim.tryckfall 71 Pa
Begynnelsetryckfall 38 Pa
Sluttryckfall 104 Pa

(Roterande värmeväxlare)
Tillbehör och teknisk data, se tilluft

1 Fläktdel
Fläkt av typen Wing+
Direktdrift med varvtalsstyrd EC motor
Standardstos inv.
Vibrationsisolatorer av gummi
Frånluftsflöde 0.500 m³/s
Statisk tryckfall, kanal 200 Pa
Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda
Statisk trycksökning (torra förhållande) (Rent filter: 368 Pa) 401 Pa
Temperaturhöjning p.g.a. fläkt 0.6 °C
Varvtal (Min 500, Max 3380, Rent filter 2509 varv/min) 2563 varv/min

Swegon AB Telefon
BOX 975 026-647160 leif.hammarstrom@swegon.se
801 33 GÄVLE Telefax

026-647165 www.swegon.se
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Eleffekt till motor/-er (Rent filter: 0.37 kW) 0.40 kW
Märkuteffekt 0.80 kW
Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 4,3 A nominell
Motoralternativ 1
Motorbeteckning DOMEL 746.3.392
Antal fläktar/motorer i luftström 1
Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet 56.0 %
Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 88%) 93 %
FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr 74 %
Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad 66 %
Specifik fläkteleffekt 0.74 kW/(m³/s)
Ljudeffektnivå

Frekvensband  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Alla
Till frånluftskanal 72 69 62 61 50 48 42 41 dB 61 dB(A)
Till avluftskanal 78 74 71 71 72 70 66 63 dB 76 dB(A)
Till omgivning 67 60 48 50 39 37 32 32 dB 50 dB(A)

1 Anslutningsgavel, avluftsida
Statisk tryckfall 13 Pa

Swegon AB Telefon
BOX 975 026-647160 leif.hammarstrom@swegon.se
801 33 GÄVLE Telefax

026-647165 www.swegon.se
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Objekt: Inspektionssida

Aggregat:
Konturen (Studentarbete) Gävle 
SILVER C Arbetslivsresurs

Storlek: 07
Total vikt: 309 kg
Bredd, nominellt: 995 mm
   Max: 995 mm
Anslutningsmått:  Diameter (mm)
  Anslutningsgavel, uteluftsida Ø 400
  Anslutningsgavel, tilluftsida Ø 400
  Anslutningsgavel, frånluftsida Ø 400
  Anslutningsgavel, avluftsida Ø 400

Swegon AB Telefon
BOX 975 026-647160 leif.hammarstrom@swegon.se
801 33 GÄVLE Telefax

026-647165 www.swegon.se
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Teknisk specifikation
Objekt Konturen (Studentarbete) Gävle 
Atmosfärstryck 101325 Pa
Luftdensitet 1.200 kg/m³
Ljudeffekt till kanal uppmätt enligt ISO 5136
Insättningsdämpningar medräknade till kanal.
Ljudeffekt till omgivning uppmätt enligt ISO 3741
Komponenter ordnade efter luftriktningen

14
1.400 m³/s

Pa
200 Pa

1.400 m³/s

SILVER C Matsal 
SILVER C RX 
Tillverkad av Swegon 
Aggregatstorlek 
Tilluftsflöde
Statisk tryckfall

Uteluftskanal 
Tilluftskanal 

Frånluftsflöde 
Statisk tryckfall

Frånluftskanal 200 Pa
Avluftskanal Pa

Dimensionerande utetemperatur, sommar 26.0 °C
Lägsta dimensionerande uteluftstemperatur -24.0 °C
Tilluftstemperatur, sommar 25.8 °C
Tilluftstemperatur, vinter 15.1 °C
Specifika fläkteleffekten, SFPv (rena filter) 1.51 kW/(m³/s)

Eurovent energieffektivitetsklass A+ 2016

Kontroll mot kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014

Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2016
Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2018

Paneler 52 mm med mellanliggande isolering av mineralull

Tilluft

1 Anslutningsgavel, uteluftsida

Swegon AB Telefon
BOX 975 026-647160 leif.hammarstrom@swegon.se
801 33 GÄVLE Telefax

026-647165 www.swegon.se
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Statisk tryckfall 7 Pa

1 Luftbehandlingssystem SILVER C, SILV14ERX

1 Filter
Filterklass F7
2x(592x592x520-10)mm
Hastighet i filtersektionen 1.76 m/s
Rek. dim.tryckfall 97 Pa
Begynnelsetryckfall 59 Pa
Sluttryckfall 135 Pa

1 Roterande värmeväxlare
Roterande värmeväxlare av typen RECOnomic
Standard aluminium
Varvtalsreglerad
Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V ±15%, Max försäkring 6 A, 45 W
Tryckfall, tilluft 161 Pa
Tryckfall, frånluft 161 Pa
Extra tryckfall på frånluftssidan (spjäll) för
att säkerställa rätt läckageriktning 0 Pa
Renblåsningsflöde inkl. läckage 0.098 m³/s
Tilluftens temperaturverkningsgrad (83.6% vid lika luftflöden) 83.5 %
Årlig energiverkningsgrad, torra förhållande 94.9 %
Tilluftens fuktverkningsgrad, vinter 42.5 %
 Tilluftens entalpiförhållande, vinter 76.5 %
Tilluftens fuktverkningsgrad, sommar 0.0 %
 Tilluftens entalpiförhållande, sommar 33.0 %

Tilluftssida, vinter In Ut
Lufttemperatur -24.0 14.5 °C
Relativ fuktighet 80 19 %
Effekt 71.70 kW

Frånluftssida, vinter In Ut
Lufttemperatur 22.0 -16.5 °C
Relativ fuktighet 25 100 %

Tilluftssida, sommar In Ut
Lufttemperatur 26.0 25.2 °C
Relativ fuktighet 50 53 %

Frånluftssida, sommar In Ut
Lufttemperatur 25.0 25.8 °C
Relativ fuktighet 50 48 %

1 Fläktdel
Fläkt av typen Wing+
Direktdrift med varvtalsstyrd EC motor
Standardstos inv.
Vibrationsisolatorer av gummi
Tilluftsflöde 1.400 m³/s
Statisk tryckfall, kanal 200 Pa
Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda

Swegon AB Telefon
BOX 975 026-647160 leif.hammarstrom@swegon.se
801 33 GÄVLE Telefax

026-647165 www.swegon.se
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Statisk trycksökning (torra förhållande) (Rent filter: 437 Pa) 475 Pa
Temperaturhöjning p.g.a. fläkt 0.6 °C
Varvtal (Min 300, Max 2250, Rent filter 1941 varv/min) 1977 varv/min
Eleffekt till motor/-er (Rent filter: 1.00 kW) 1.08 kW
Märkuteffekt 1.60 kW
Elanslutning 3-fas, 4-ledare, 400V -10/+15%, 2,8 A nominell
Motoralternativ 1
Motorbeteckning DOMEL 748.3.292
Antal fläktar/motorer i luftström 1
Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet 62.0 %
Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 92%) 94 %
FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr 74 %
Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad 67 %
Specifik fläkteleffekt 0.72 kW/(m³/s)
Ljudeffektnivå

Frekvensband  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Alla
Till tilluftskanal 85 81 78 78 79 77 73 70 dB 83 dB(A)
Till uteluftskanal 79 76 69 68 57 55 49 48 dB 68 dB(A)
Till omgivning 74 67 55 57 46 44 39 39 dB 57 dB(A)
Till omgivning inkl. frånl. 78 71 59 61 50 48 43 43 dB 61 dB(A)

1 Anslutningsgavel, tilluftsida
Statisk tryckfall 10 Pa

Frånluft

1 Anslutningsgavel, frånluftsida
Statisk tryckfall 7 Pa

(Luftbehandlingssystem SILVER C)

1 Filter
Filterklass F7
2x(592x592x520-10)mm
Hastighet i filtersektionen 1.76 m/s
Rek. dim.tryckfall 97 Pa
Begynnelsetryckfall 59 Pa
Sluttryckfall 135 Pa

(Roterande värmeväxlare)
Tillbehör och teknisk data, se tilluft

1 Fläktdel
Fläkt av typen Wing+
Direktdrift med varvtalsstyrd EC motor
Standardstos inv.
Vibrationsisolatorer av gummi
Frånluftsflöde 1.400 m³/s
Statisk tryckfall, kanal 200 Pa
Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda
Statisk trycksökning (torra förhållande) (Rent filter: 437 Pa) 475 Pa
Temperaturhöjning p.g.a. fläkt 0.7 °C
Varvtal (Min 300, Max 2250, Rent filter 2023 varv/min) 2057 varv/min
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Eleffekt till motor/-er (Rent filter: 1.11 kW) 1.18 kW
Märkuteffekt 1.60 kW
Elanslutning 3-fas, 4-ledare, 400V -10/+15%, 2,8 A nominell
Motoralternativ 1
Motorbeteckning DOMEL 748.3.292
Antal fläktar/motorer i luftström 1
Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet 60.0 %
Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 92%) 94 %
FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr 74 %
Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad 67 %
Specifik fläkteleffekt 0.79 kW/(m³/s)
Ljudeffektnivå

Frekvensband  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Alla
Till frånluftskanal 80 77 70 69 58 56 50 49 dB 69 dB(A)
Till avluftskanal 86 82 79 79 80 78 74 71 dB 85 dB(A)
Till omgivning 75 68 56 58 47 45 40 40 dB 59 dB(A)

1 Anslutningsgavel, avluftsida
Statisk tryckfall 10 Pa
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Objekt: Inspektionssida

Aggregat:
Storlek:
Total vikt:

Konturen (Studentarbete) Gävle 
SILVER C Matsal
14
625 kg

Bredd, nominellt: 1400 mm
   Max: 1400 mm
Anslutningsmått:  Diameter (mm)
  Anslutningsgavel, uteluftsida 1000 400
  Anslutningsgavel, tilluftsida 1000 400
  Anslutningsgavel, frånluftsida 1000 400
  Anslutningsgavel, avluftsida 1000 400
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Teknisk specifikation
Objekt Konturen (Studentarbete) Gävle 
Atmosfärstryck 101325 Pa
Luftdensitet 1.200 kg/m³
Ljudeffekt till kanal uppmätt enligt ISO 5136
Insättningsdämpningar medräknade till kanal.
Ljudeffekt till omgivning uppmätt enligt ISO 3741
Komponenter ordnade efter luftriktningen

35
3.800 m³/s

Pa
200 Pa

3.800 m³/s

SILVER C Försäk. 
SILVER C RX 
Tillverkad av Swegon 
Aggregatstorlek 
Tilluftsflöde
Statisk tryckfall

Uteluftskanal 
Tilluftskanal 

Frånluftsflöde Statisk 
tryckfall

Frånluftskanal 200 Pa
Avluftskanal Pa

Dimensionerande utetemperatur, sommar 26.0 °C
Lägsta dimensionerande uteluftstemperatur -24.0 °C
Tilluftstemperatur, sommar 26.1 °C
Tilluftstemperatur, vinter 14.2 °C
Specifika fläkteleffekten, SFPv (rena filter) 2.11 kW/(m³/s)

Eurovent energieffektivitetsklass B 2016

Kontroll mot kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014

Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2016

Paneler 52 mm med mellanliggande isolering av mineralull

Tilluft

1 Anslutningsgavel, uteluftsida
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Statisk tryckfall 13 Pa

1 Luftbehandlingssystem SILVER C, SILV35ERX

1 Filter
Filterklass F7
3x(592x592x520-10), 3x(592x287x520-10)mm
Hastighet i filtersektionen 2.24 m/s
Rek. dim.tryckfall 120 Pa
Begynnelsetryckfall 74 Pa
Sluttryckfall 166 Pa

1 Roterande värmeväxlare
Roterande värmeväxlare av typen RECOnomic
Standard aluminium
Varvtalsreglerad
Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V ±15%, Max försäkring 6 A, 90 W
Tryckfall, tilluft 229 Pa
Tryckfall, frånluft 229 Pa
Extra tryckfall på frånluftssidan (spjäll) för
att säkerställa rätt läckageriktning 29 Pa
Renblåsningsflöde inkl. läckage 0.197 m³/s
Tilluftens temperaturverkningsgrad (81.1% vid lika luftflöden) 81.0 %
Årlig energiverkningsgrad, torra förhållande 93.4 %
Tilluftens fuktverkningsgrad, vinter 41.0 %
 Tilluftens entalpiförhållande, vinter 74.0 %
Tilluftens fuktverkningsgrad, sommar 0.0 %
 Tilluftens entalpiförhållande, sommar 32.0 %

Tilluftssida, vinter In Ut
Lufttemperatur -24.0 13.3 °C
Relativ fuktighet 80 20 %
Effekt 189.00 kW

Frånluftssida, vinter In Ut
Lufttemperatur 22.0 -15.3 °C
Relativ fuktighet 25 100 %

Tilluftssida, sommar In Ut
Lufttemperatur 26.0 25.2 °C
Relativ fuktighet 50 52 %

Frånluftssida, sommar In Ut
Lufttemperatur 25.0 25.8 °C
Relativ fuktighet 50 48 %

1 Fläktdel
Fläkt av typen Wing+
Direktdrift med varvtalsstyrd EC motor
Standardstos inv.
Vibrationsisolatorer av gummi
Tilluftsflöde 3.800 m³/s
Statisk tryckfall, kanal 200 Pa
Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda
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Statisk trycksökning (torra förhållande) (Rent filter: 532 Pa) 578 Pa
Temperaturhöjning p.g.a. fläkt 0.9 °C
Varvtal (Min 250, Max 1740, Rent filter 1598 varv/min) 1619 varv/min
Eleffekt till motor/-er (Rent filter: 3.75 kW) 3.95 kW
Märkuteffekt 5.00 kW
Elanslutning 3-fas, 4-ledare, 400V -10/+15%, 8,9 A nominell
Motoralternativ 2
Motorbeteckning DOMEL 749.3.393
Antal fläktar/motorer i luftström 1
Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet 55.5 %
Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 91%) 94 %
FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr 69 %
Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad 67 %
Specifik fläkteleffekt 0.99 kW/(m³/s)
Ljudeffektnivå

Frekvensband  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Alla
Till tilluftskanal 87 82 84 86 83 82 80 80 dB 90 dB(A)
Till uteluftskanal 82 81 81 70 62 59 55 58 dB 75 dB(A)
Till omgivning 76 68 61 65 50 49 46 49 dB 64 dB(A)
Till omgivning inkl. frånl. 80 72 65 69 54 53 50 53 dB 67 dB(A)

1 Anslutningsgavel, tilluftsida
Statisk tryckfall 16 Pa

Frånluft

1 Anslutningsgavel, frånluftsida
Statisk tryckfall 13 Pa

(Luftbehandlingssystem SILVER C)

1 Filter
Filterklass F7
3x(592x592x520-10), 3x(592x287x520-10)mm
Hastighet i filtersektionen 2.24 m/s
Rek. dim.tryckfall 120 Pa
Begynnelsetryckfall 74 Pa
Sluttryckfall 166 Pa

(Roterande värmeväxlare)
Tillbehör och teknisk data, se tilluft

1 Fläktdel
Fläkt av typen Wing+
Direktdrift med varvtalsstyrd EC motor
Standardstos inv.
Vibrationsisolatorer av gummi
Frånluftsflöde 3.800 m³/s
Statisk tryckfall, kanal 200 Pa
Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda
Statisk trycksökning (torra förhållande) (Rent filter: 560 Pa) 606 Pa
Temperaturhöjning p.g.a. fläkt 0.9 °C
Varvtal (Min 250, Max 1740, Rent filter 1669 varv/min) 1689 varv/min
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Eleffekt till motor/-er (Rent filter: 4.27 kW) 4.48 kW
Märkuteffekt 5.00 kW
Elanslutning 3-fas, 4-ledare, 400V -10/+15%, 8,9 A nominell
Motoralternativ 2
Motorbeteckning DOMEL 749.3.393
Antal fläktar/motorer i luftström 1
Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet 54.0 %
Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 91%) 94 %
FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr 69 %
Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad 67 %
Specifik fläkteleffekt 1.12 kW/(m³/s)
Ljudeffektnivå

Frekvensband  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Alla
Till frånluftskanal 83 82 82 71 63 60 56 59 dB 76 dB(A)
Till avluftskanal 88 83 85 87 84 83 81 81 dB 91 dB(A)
Till omgivning 77 69 62 66 51 50 47 50 dB 65 dB(A)

1 Anslutningsgavel, avluftsida
Statisk tryckfall 16 Pa
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Objekt: Inspektionssida

Aggregat:
Konturen (Studentarbete) Gävle 
SILVER C Försäkringskassan

Storlek: 35
Total vikt: 1120 kg
Bredd, nominellt: 1990 mm
   Max: 1990 mm
Anslutningsmått:  Diameter (mm)
  Anslutningsgavel, uteluftsida 1400 600
  Anslutningsgavel, tilluftsida 1400 600
  Anslutningsgavel, frånluftsida 1400 600
  Anslutningsgavel, avluftsida 1400 600
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Teknisk specifikation
Objekt Konturen (Studentarbete) Gävle 
Atmosfärstryck 101325 Pa
Luftdensitet 1.200 kg/m³
Ljudeffekt till kanal uppmätt enligt ISO 5136
Insättningsdämpningar medräknade till kanal.
Ljudeffekt till omgivning uppmätt enligt ISO 3741
Komponenter ordnade efter luftriktningen

14
1.400 m³/s

Pa
200 Pa

1.400 m³/s

SILVER C Pensions. 
SILVER C RX 
Tillverkad av Swegon 
Aggregatstorlek 
Tilluftsflöde
Statisk tryckfall

Uteluftskanal 
Tilluftskanal 

Frånluftsflöde Statisk 
tryckfallFrånluftskanal 200 Pa

Avluftskanal Pa
Dimensionerande utetemperatur, sommar 26.0 °C
Lägsta dimensionerande uteluftstemperatur -24.0 °C
Tilluftstemperatur, sommar 25.8 °C
Tilluftstemperatur, vinter 15.1 °C
Specifika fläkteleffekten, SFPv (rena filter) 1.51 kW/(m³/s)

Eurovent energieffektivitetsklass A+ 2016

Kontroll mot kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014

Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2016
Luftbehandlingsaggregatet uppfyller krav 2018

Paneler 52 mm med mellanliggande isolering av mineralull

Tilluft

1 Anslutningsgavel, uteluftsida
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Statisk tryckfall 7 Pa

1 Luftbehandlingssystem SILVER C, SILV14ERX

1 Filter
Filterklass F7
2x(592x592x520-10)mm
Hastighet i filtersektionen 1.76 m/s
Rek. dim.tryckfall 97 Pa
Begynnelsetryckfall 59 Pa
Sluttryckfall 135 Pa

1 Roterande värmeväxlare
Roterande värmeväxlare av typen RECOnomic
Standard aluminium
Varvtalsreglerad
Elanslutning 1-fas, 3-ledare, 230 V ±15%, Max försäkring 6 A, 45 W
Tryckfall, tilluft 161 Pa
Tryckfall, frånluft 161 Pa
Extra tryckfall på frånluftssidan (spjäll) för
att säkerställa rätt läckageriktning 0 Pa
Renblåsningsflöde inkl. läckage 0.098 m³/s
Tilluftens temperaturverkningsgrad (83.6% vid lika luftflöden) 83.5 %
Årlig energiverkningsgrad, torra förhållande 94.9 %
Tilluftens fuktverkningsgrad, vinter 42.5 %
 Tilluftens entalpiförhållande, vinter 76.5 %
Tilluftens fuktverkningsgrad, sommar 0.0 %
 Tilluftens entalpiförhållande, sommar 33.0 %

Tilluftssida, vinter In Ut
Lufttemperatur -24.0 14.5 °C
Relativ fuktighet 80 19 %
Effekt 71.70 kW

Frånluftssida, vinter In Ut
Lufttemperatur 22.0 -16.5 °C
Relativ fuktighet 25 100 %

Tilluftssida, sommar In Ut
Lufttemperatur 26.0 25.2 °C
Relativ fuktighet 50 53 %

Frånluftssida, sommar In Ut
Lufttemperatur 25.0 25.8 °C
Relativ fuktighet 50 48 %

1 Fläktdel
Fläkt av typen Wing+
Direktdrift med varvtalsstyrd EC motor
Standardstos inv.
Vibrationsisolatorer av gummi
Tilluftsflöde 1.400 m³/s
Statisk tryckfall, kanal 200 Pa
Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda
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Statisk trycksökning (torra förhållande) (Rent filter: 437 Pa) 475 Pa
Temperaturhöjning p.g.a. fläkt 0.6 °C
Varvtal (Min 300, Max 2250, Rent filter 1941 varv/min) 1977 varv/min
Eleffekt till motor/-er (Rent filter: 1.00 kW) 1.08 kW
Märkuteffekt 1.60 kW
Elanslutning 3-fas, 4-ledare, 400V -10/+15%, 2,8 A nominell
Motoralternativ 1
Motorbeteckning DOMEL 748.3.292
Antal fläktar/motorer i luftström 1
Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet 62.0 %
Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 92%) 94 %
FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr 74 %
Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad 67 %
Specifik fläkteleffekt 0.72 kW/(m³/s)
Ljudeffektnivå

Frekvensband  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Alla
Till tilluftskanal 85 81 78 78 79 77 73 70 dB 83 dB(A)
Till uteluftskanal 79 76 69 68 57 55 49 48 dB 68 dB(A)
Till omgivning 74 67 55 57 46 44 39 39 dB 57 dB(A)
Till omgivning inkl. frånl. 78 71 59 61 50 48 43 43 dB 61 dB(A)

1 Anslutningsgavel, tilluftsida
Statisk tryckfall 10 Pa

Frånluft

1 Anslutningsgavel, frånluftsida
Statisk tryckfall 7 Pa

(Luftbehandlingssystem SILVER C)

1 Filter
Filterklass F7
2x(592x592x520-10)mm
Hastighet i filtersektionen 1.76 m/s
Rek. dim.tryckfall 97 Pa
Begynnelsetryckfall 59 Pa
Sluttryckfall 135 Pa

(Roterande värmeväxlare)
Tillbehör och teknisk data, se tilluft

1 Fläktdel
Fläkt av typen Wing+
Direktdrift med varvtalsstyrd EC motor
Standardstos inv.
Vibrationsisolatorer av gummi
Frånluftsflöde 1.400 m³/s
Statisk tryckfall, kanal 200 Pa
Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda
Statisk trycksökning (torra förhållande) (Rent filter: 437 Pa) 475 Pa
Temperaturhöjning p.g.a. fläkt 0.7 °C
Varvtal (Min 300, Max 2250, Rent filter 2023 varv/min) 2057 varv/min

Swegon AB Telefon
BOX 975 026-647160 leif.hammarstrom@swegon.se
801 33 GÄVLE Telefax

026-647165 www.swegon.se



Sida 19 av 20

ProUnit
2016-05-04 Version: 37 / 2016.4.21

c7c25aa5-6e0d-4119-9693-a069af8dbc96.pru

Eleffekt till motor/-er (Rent filter: 1.11 kW) 1.18 kW
Märkuteffekt 1.60 kW
Elanslutning 3-fas, 4-ledare, 400V -10/+15%, 2,8 A nominell
Motoralternativ 1
Motorbeteckning DOMEL 748.3.292
Antal fläktar/motorer i luftström 1
Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet 60.0 %
Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 92%) 94 %
FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr 74 %
Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad 67 %
Specifik fläkteleffekt 0.79 kW/(m³/s)
Ljudeffektnivå

Frekvensband  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Alla
Till frånluftskanal 80 77 70 69 58 56 50 49 dB 69 dB(A)
Till avluftskanal 86 82 79 79 80 78 74 71 dB 85 dB(A)
Till omgivning 75 68 56 58 47 45 40 40 dB 59 dB(A)

1 Anslutningsgavel, avluftsida
Statisk tryckfall 10 Pa
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Objekt: Inspektionssida

Aggregat:
Storlek:
Total vikt:

Konturen (Studentarbete)Gävle 
SILVER C Pensionsmyndigheten
14
625 kg

Bredd, nominellt: 1400 mm
   Max: 1400 mm
Anslutningsmått:  Diameter (mm)
  Anslutningsgavel, uteluftsida 1000 400
  Anslutningsgavel, tilluftsida 1000 400
  Anslutningsgavel, frånluftsida 1000 400
  Anslutningsgavel, avluftsida 1000 400
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