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Sammanfattning 
Energiförluster via spillvattenventilation är i dagens läge ett mycket outforskat område. 

Detta arbete fokuserar därför på att fastställa storleken och betydelsen av dessa 

energiförluster, då energieffektivisering har ett stort fokus i dagens samhälle.  

 

Arbetet är en undersökning av energiförluster via spillvattenventilation, där en fallstudie 

på spillvattenventilationen i byggnaden Freja, Hus 99 på Högskolan i Gävle, har utförts. 

En litteraturgranskning av tidigare forskning inom området har gjorts, där det 

konstaterades att ingen tidigare forskning gällande energiförluster via 

spillvattenventilation finns. Arbetet fokuserar därför på att undersöka hur stora 

energiförlusterna via spillvattenventilationen i Hus 99 är, samt hur användning av stor 

och liten spolning kan påverka dessa eventuella energiförluster.  

 

Genom mätningar utförda på spillvattensystemet i Hus 99 och beräkningar baserade på 

litteratur om värmeöverföring har resultat uppnåtts. Resultaten visade att ungefär 800 

kWh förloras genom spillvattenventilationen från byggnaden årligen i Hus 99, varav ca 

110 kWh förloras vid spolning. Både mätresultaten och beräkningarna påvisar att det 

finns en skillnad gällande energiförluster vid användning av stor och liten spolning. Av 

resultaten dras slutsatsen att energiförlusterna via spillvattenventilationen är mycket 

låga, trots att undersökningen utförts på ett stort spillvattensystem. 



Abstract 
Energy losses through wastewater ventilation are an unexplored subject. This 

dissertation focuses therefore on determining how much heat the building loses through 

the wastewater ventilation and if this subject is worth a closer investigation. 

 

This dissertation is an investigation regarding energy losses transferred through 

wastewater ventilation, it is a case study regarding the wastewater ventilation at 

Building 99 at the University of Gävle. A literature review has been made, which led to 

the conclusion that there is no previous studies within this subject. This dissertation 

focuses therefore on investigating how big the energy losses through the wastewater 

ventilation in Building 99 are. Differences in energy loss through the ventilation while 

using large and small flush on the toilets are also an element in this dissertation.  

 

Through measurements of the system in Building 99 and calculations based on literature 

regarding heat transfer the desired results were achieved. The results showed that 

around 800 kWh transfers through the wastewater ventilation in Building 99 annually, 

where 110 kWh of the total amount occurs while flushing. The results from both 

measurements and calculations show that there is a difference between usage of large 

and small flush regarding energy losses. Based on the results the conclusion is drawn 

that the total energy loss through wastewater ventilation is very low, despite that the 

investigation involves a big sewage system.  
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Teckenförklaring 
q = värmeflöde [W] 

k = värmekonduktivitet [W/m, °C] 

L = längd [m] 

T = temperatur [°C] 

ri = inre radie [m] 

ry = yttre radie [m] 

h = värmeövergångskoefficient [W/m, °C] 

A = area [m2] 

σ = Stefan-Boltzmann konstant [W/m2, K4] 

ε = emissivitet 

Mu = medelvärde lufthastighet [m/s] 
u = lufthastighet [m/s] 
n = antal medelvärden [st] 
MT = medelvärde temperatur [°C] 
𝛒 = densitet [kg/m3] 

c = luftens värmekapacitet [kJ/kg, K] 

f = luftflöde [m3/s] 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
De flesta byggnader kräver något slags avloppssystem för att avlägsna avloppsvattnet från 

byggnaden. Abelson och Avén (1982) skriver att avloppsvatten är en gemensam benämning 

på spillvatten, dräneringsvatten och regnvatten, där spillvatten definieras som kemiskt, 

fysikaliskt eller termiskt förorenat vatten inifrån byggnaden, och det är även den del av 

avloppsvattnet som inkluderas i detta arbete.  

 

Spillvattensystemet i en byggnad är uppbyggt av anslutningsledning, samlingsledning samt 

huvudledning (Abelson & Avén 1982; Warfvinge & Dahlblom 2010). Enligt Warfvinge och 

Dahlblom (2010) är anslutningsledningen röret från en avloppsenhet, och rör som samlar upp 

spillvatten från flera anslutningsledningar kallas för samlingsledningar. Samlingsledningarna 

förbinds ofta i källarplan med en huvudledning (Abelson & Avén 1982).  

 

Fokus i denna uppsats är spillvattensystemets ventilation, som är kopplad till en vertikal 

samlingskanal, även kallad avloppsstam. Spillvattenventilationen, eller avloppsluftningen, är 

en förlängning av stammen upp mot taket med en direkt öppning till utemiljön (Warfvinge & 

Dahlblom 2010). Ett exempel på hur detta kan se ut åskådliggörs i Figur 1.1 nedan. 

Ventilationsledningens öppning placeras antingen ovanför taket eller i byggnadens 

vindsutrymme och har som huvudsaklig uppgift att utjämna undertrycket som skapas i 

systemet vid exempelvis spolning skriver Warfvinge och Dahlblom (2010).  

 

 
Figur 1.1. Skiss av ett exempel på ett avloppssystems uppbyggnad och 

spillvattenventilationens placering ovanför tak. 
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Utan spillvattenventilationen kan undertrycket som skapas vid spolning påverka 

avloppssystemet genom att vattnet i så kallade vattenlås sugs bort och därmed är 

avloppsledningen öppen mot interna rum i byggnaden. Utan vatten i vattenlåset sprids dålig 

lukt och gaser som bildas i spillvattenledningarna lätt in till rummen i byggnaden (Warfvinge 

2007). Men med en direkt öppning mellan spillvattenledningarna och uteluften utjämnas 

dessa tryckförändringar genom att luft sugs in genom spillvattenventilationen istället för att 

tömma vattenlåset menar Warfvinge och Dahlblom (2010). Detta betyder att genom att det 

skapas ett undertryck i systemet genererar det ett luftflöde in genom spillvattenventilationen, 

och ledningarna innehåller därför delvis kall uteluft. Eftersom den kalla uteluften flödar i 

avloppsledningar som är inbyggda i husets väggar kan detta leda till att energi från 

byggnadens uppvärmning transporteras till ledningarna för att utjämna temperaturskillnaden. 

Det är denna eventuella energiförlust den här uppsatsen fokuserar på.  

 

1.2 Tidigare forskning inom området 

1.2.1 Luftflöde i avloppsledningar 

Den eventuella energiförlust via spillvattenventilationen som undersöks i detta arbete beror 

delvis på luftflödet i avloppssystemets ledningar. Flera tidigare studier behandlar just flödet 

av luft i avloppsledningar, trots att fokus i dessa studier ligger på utsläpp av partiklar och 

föroreningar och inte energiförluster, som denna uppsats fokuserar på.  

 

En studie gjord av Pescod och Price (1982) sammanfattar främst fem faktorer som påverkar 

luftflödet i spillvattensystemets ledningar utöver det undertryck som skapas vid spolning som 

Warfvinge och Dahlblom (2010) nämner. Dessa är;  

 

 Spillvattnets hastighet  

 Vindpåverkan 

 Temperaturdifferens mellan luften i avloppssystemet och utomhustemperaturen 

 Lufttrycket 

 Höjning och sänkning av spillvattennivån i rören.  

 

Pescod och Price (1982) förklarar att spillvattnets hastighet ”drar” med luft på grund av 

friktion mellan vattenytan och luften. De skriver även att en temperaturdifferens mellan luft i 

avloppsledningen och uteluftens temperatur utgör en drivkraft, då detta skapar en 

densitetsskillnad som i sin tur generar luftrörelser i avloppsrören. Vidare menar Pescod och 

Price (1982) att exempelvis en sänkning av spillvattennivån i ledningarna skapar ett 

undertryck och luft sugs in i avloppssystemet. De tester som Pescod och Price (1982) har 

utfört för studien är dock baserad på en mindre modell och inte ett fullskaligt avloppssystem.  

 

Tata, Witherspoon & Lue-Hing (2003) menar att ovan nämnda faktorer kan ha motsatt effekt 

gentemot varandra. Bland annat skapar spillvattnets hastighet ett luftflöde in genom 

avloppsluftningen, medan vinden kan suga ut luft genom spillvattenventilationens öppning 

(Tata et al. 2003). Även en höjning av spillvattennivån, som Pescod och Price (1982) nämner, 

bör också resultera i att luft trycks ut ur avloppskanalerna och genererar ett motsatt flöde.  

 

Enligt en studie utförd av Corsi, Olson och Rajagopalan (1997) är densitetsskillnaden i luften 

och vindpåverkan de två överlägsna påverkande faktorerna, åtminstone för industriella 

avloppssystem. Corsi et al. (1997) menar vidare att även om både densitetsskillnaden i luften 

och vindpåverkan skapar ett flöde i samma riktning, är dessa inte direkt additiva med 

varandra. Även när densitetsskillnaden och vindpåverkan arbetar mot varandra, utgör dessa 
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faktorer ändå större påverkan på luftflödet än exempelvis spillvattnets hastighet (Corsi et al. 

1997).  

 

Parker och Ryan (2001) visar i sin studie att luftens hastighet i avloppsrören varierar kraftigt 

med tid och plats i ledningen. De kunde dock inte finna något mönster i variationerna och 

konstaterar, liksom Corsi et al. (1997), att vindens påverkan har stor påverkan på luftflödet i 

spillvattenledningarna.  

1.2.2 Värmeöverföring 

Trots att luftflödet har betydelse för det här arbetet, har en stor del av tidigare studier 

fokuserat på partiklar och föroreningar från avloppssystem. Det här arbetet inriktar sig mot 

vad detta flöde kan innebära för eventuella energiförluster från byggnadens uppvärmning. 

 

Holman (2010) skriver att energi transporteras från områden med hög temperatur mot 

områden med låg temperatur. Detta kan resultera i att energi från byggnadens varma väggar 

och inomhusmiljö transporteras mot det kalla luftflödet i spillvattensystemets 

ventilationsledning eftersom spillvattensystemets ledningar ofta är inbyggda i husets väggar. 

Men spillvattenledningarna innehåller även spillvatten, som enligt Cipolla och Maglionico 

(2013) kan ha hög temperatur då 60 % av vattnet som används i en byggnad värms upp och 

minst 15 % av den värme som förser en byggnad förloras via spillvattnet. Detta kan leda till 

antaganden om att luften i ledningarna värms upp av det varma spillvattnet. Men Cipollas och 

Maglionicos (2013) undersökning om möjligheter för värmeväxling i spillvattensystem, visar 

dock att spillvattnets temperatur hålls stabil trots varierande utomhustemperatur. Att 

spillvattnets temperatur inte sjunker trots att luften som sugs in i ledningarna är mycket kall 

kan betyda att det inte är någon större värmeöverföring mellan spillvattnet och luften i 

ledningarna eftersom vattnets temperatur påverkas mycket lite. Hamer et al. (2011) nämner att 

om luften i ledningarna transporteras med samma hastighet som vattnet är friktionen mellan 

vattenytan och luften låg, vilket dock är resultat som påvisats genom forcerad ventilation till 

skillnad från Cipollas och Maglionicos (2013) studie. Men en lika hög hastighet hos de båda 

fluiderna kan möjligtvis vara en orsak till den låga värmeöverföringen mellan luften och 

vattnet i spillvattenledningarna som Cipolla och Maglionico (2013) antyder.  

 

Värmeöverföring kan ske genom ledning, strålning samt konvektion (Holman 2010). Ledning 

sker från byggnadens rum, genom byggnadsmaterial och luft, till luften som flödar i 

spillvattenledningarna. Strålning sker från alla ytor med en temperatur ovanför 0 Kelvin, där 

strålningen sker från varmare till kallare ytor (Holman 2010). Konvektiv värmeöverföring 

sker mellan fluid och fast material.  Konvektiv värmeöverföring kan även ske mellan fluider, i 

det här fallet eventuellt mellan spillvattnet och luften i ledningarna. Mer om värmeöverföring 

återfinns under avsnitt 2 Teori.  
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1.3 Objektbeskrivning 
Detta arbete är en fallstudie som behandlar en byggnad tillhörande högskolan i Gävle. 

Byggnaden kallas för Freja men betecknas även Hus 99. Byggnaden Freja byggdes färdigt år 

1999 och är sex våningsplan hög.  

 

Byggnadens spillvattenventilation består av två luftningskanaler och de är placerade ovanför 

yttertaket. Avloppsledningarna består av gjutjärn, är inbyggda i schakt och omges av 

gipsskivor. Schakten är stora och innehåller även ventilationskanaler. Ledningarna är inte 

isolerade, har en inre diameter på 100 mm och en yttre diameter på 107 mm. 

Inomhustemperaturen i Hus 99 hålls till 21 °C och luften inuti schakten antas även hålla 

denna temperatur.  

 

Toalettstolarna i Hus 99 är utrustade med både stor spolning och liten spolning, se Figur 1.2. 

Detta innebär att vid stor spolning spolas en större vattenmängd ner i systemet än vid 

användning av liten spolning. Mätning av luftflödet kommer att ske vid både stor och liten 

spolning för att undersöka om mängden spillvatten utgör någon större betydelse för luftflödet 

genom spillvattenventilationen.  

 

 
Figur 1.2. Stor och liten spolning på toalettstol i Hus 99. 
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1.4 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att öka kunskapen inom det aktuella området, då det i dagsläget är ett 

outforskat område med just energiförluster via spillvattenventilation samt hur dessa påverkas 

av spolning i spillvattensystemet.  

Energi från byggnaden kan åtgå till att värma upp den kalla luft som sugs in i byggnaden på 

grund av undertrycket som skapas i spillvattensystemet. Målet med arbetet är att besvara 

problemformuleringarna som lyder; 

 

 Hur mycket energi förloras för att värma upp den kalla uteluft som sugs in i 

byggnaden via spillvattenventilationen vid spolning? 

 

 Hur påverkar användning av stor eller liten spolning på toalettstolarna 

energiförlusterna via spillvattenventilationen? 

 

 Hur mycket energi förloras via spillvattenventilationen då ingen spolning sker i 

systemet? 

  

1.5 Avgränsningar 
Detta arbete behandlar ett specifikt objekt, och är därför avgränsat till just den specifika 

utformningen av avloppssystemet samt det uppmätta flödet i denna byggnad. Totala luftflödet 

genom spillvattenventilationen i byggnaden beror bland annat på ventilationsledningens 

dimension, hur stort undertrycket av spolningen blir samt hur länge en spolning påverkar 

luftflödet genom spillvattenventilationen.  

Att undersöka Hus 99 innebär även avgränsningar genom att luftningen endast sker ovanför 

yttertaket och inte i vindsutrymme samt hur luftningsledningen är omgiven av övriga 

byggnadsmaterial.  

 

Beräkningarna som krävs för att uppnå resultat kommer även att göras för hand, vilket ger ett 

antal begränsningar i jämförelse med datoriserad beräkning då förenklingar krävs.  

 

Resultatet kommer att baseras på en mätning gjord under dagtid i mars månad, vilket inte 

kommer att utgöra maximal effekt då det inte var som kallast under året vid mättillfället. 

Detta val har gjorts eftersom målet med arbetet endast är att undersöka om de eventuella 

energiförlusterna är av betydelse för fortsatt arbete gällande energiförluster via 

spillvattenventilation, då det idag inte finns någon tidigare forskning inom detta område, samt 

eventuella åtgärder om energiförlusterna är av större karaktär.  

 

1.6 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet är att undersökningen kommer att påvisa en låg andel av 

energiförlust från byggnaden via dess spillvattenventilation. Det förväntas finnas 

energiförluster via spillvattenventilationen då den är kopplad till en oisolerad ledning som går 

genom byggnaden med direkt kontakt till utomhusmiljön. Energiförlusterna anses vara låga 

eftersom flödet i ledningen påverkas främst av naturlig konvektion större delen av tiden, 

vilket förväntas att skapa ett lågt flöde och därmed låga energiförluster. 
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2 Teori 
I detta arbete krävs både mätningar och beräkningar för att uppnå önskat resultat. De 

beräkningar som används i detta arbete är baserade på boken Heat Transfer av Holman 

(2010).  

 

Värmeöverföring mellan den luft som omger spillvattenledningarna och ledningarnas yttre yta 

är lika stor som värmeöverföringen mellan ledningarnas inre yta och luften som flödar inuti 

ledningarna. Ett ekvationssystem som bygger på detta kommer att ställas upp eftersom 

ledningarnas temperatur på ytan är okänd i detta fall och behöver därför beräknas fram.  

 

Enligt Holman (2010) sker värmeledningen i ett rör, vars längd anses vara mycket större  

än dess diameter, endimensionellt i radiell riktning enligt Ekvation 1 nedan. I detta fall 

påverkas även värmeöverföringen av konvektion. Den konvektiva värmeöverföringen och 

värmeledningen kombineras i Ekvation 2. Den totala värmeöverföringen påverkas även av 

strålning, vilket beskrivs av Ekvation 3. Denna ekvation kräver att temperaturer anges i 

Kelvin. Dessa tre ekvationer beskriver värmeöverföringen mellan ledningarnas inre yta och 

luftflödet inuti ledningarna, där Ekvation 2 och Ekvation 3 kommer att utgöra det vänstra ledet 

i ekvationssystemet.   

 

 

𝑞 =
2𝜋𝑘𝐿(T1−T2)

ln(
𝑟𝑦

𝑟𝑖
)

   [W] (1) 

 

 

 

𝑞 =
𝑇1−𝑇2

1

ℎ𝐴
+
ln(

𝑟𝑦
𝑟𝑖
⁄ )

2𝜋𝑘𝐿

  [W] (2) 

 

 

 

𝑞 = 𝜎₁𝐴𝜀₁(𝑇₁4 − 𝑇₂⁴) [W] (3) 

 

 

 

Ekvation 4 beskriver konvektiv värmeöverföring från en yta, som då gäller för rörets yttre yta 

och omgivande luft. Egentligen gäller denna ekvation mellan två plana ytor, och 

spillvattenledningarna är cirkulära. Ett samband för konvektiv värmeöverföring mellan en 

cirkulär yta inuti en rektangel med plana ytor har inte hittats, därför görs denna förenkling 

gällande värmeöverföring mellan två plana ytor.  För strålning vid ledningarnas utsida gäller 

Ekvation 3. Detta medför att ekvationssystemets högra led utgörs av Ekvation 3 och Ekvation 

4. 

 

 

𝑞 = ℎ𝐴(𝑇𝑦 − 𝑇𝑙)  [W] (4) 
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Vidare krävs framtagning av den konvektiva värmeövergångskoefficienten, vilket är ett 

motstånd för värmeöverföringen mellan fluid och yta. Den konvektiva 

värmeövergångskoefficienten betecknas h. Enligt Holman (2010) kan h beräknas för en 

vertikal cylinder på två olika sätt, beroende på om flödet är turbulent eller laminärt. Flödets 

karaktär beror bland annat på cylinderns längd i kubik. I detta fall sträcker sig 

spillvattenledningen över sex våningsplan, med en estimerad höjd på 3 meter per våningsplan. 

Detta ger en längd på 18 meter totalt. Tyvärr har exakt längd på ledningarna inte varit 

tillgänglig. 

 

Eftersom flödets karaktär beror på längden kommer en så lång cylinder att utgöra ett turbulent 

flöde, både innanför och utanför spillvattenledningarna. Mer utförligt om detta återfinns i 

Bilaga 1. Ett turbulent luftflöde kring en vertikal cylinder leder till Ekvation 5.  

 

 

  ℎ = 1.31(𝑇1 − 𝑇2)
1
3⁄   [W/m, °C] (5) 

 

 

 

Genom ovan nämnda ekvationer skapas balansen i Ekvation 6 nedan, där h har ersatts med 

Ekvation 5. Ekvation 6 är alltså baserad på Ekvation 2-5. Övre ledet i ekvationssystemet står 

för värmeöverföring på insidan av spillvattenledningen och nedre ledet står för utsidan av 

ledningen. Detta betyder att samma mängd värme som transporteras från rummet mot 

ledningens utsida, måste också transporteras från ledningens insida till det kalla luftflödet. 

Vid lösning av balansen i nedanstående ekvation har alla temperaturer angetts i Kelvin, då 

ekvationen baserad på strålning kräver detta. Areor i ekvationen gäller inre och yttre 

mantelarea för ledningen.   

 
 

 

𝑇𝑦𝑡𝑎 − 𝑇𝑓𝑙ö𝑑𝑒

1

𝐴𝑖 (1.31(𝑇𝑦𝑡𝑎 − 𝑇𝑓𝑙ö𝑑𝑒)
1
3⁄ )

+
ln (

𝑟𝑦
𝑟𝑖⁄ )

2𝜋𝑘𝐿

+ 𝜎𝜖𝐴𝑖(𝑇𝑦𝑡𝑎
4 − 𝑇𝑓𝑙ö𝑑𝑒

4 ) 

      (6) 

= 

 

𝐴𝑦 (1.31(𝑇𝑟𝑢𝑚 − 𝑇𝑦𝑡𝑎)
1
3⁄ ) (𝑇𝑟𝑢𝑚 − 𝑇𝑦𝑡𝑎) + 𝜎𝜖𝐴𝑦(𝑇𝑟𝑢𝑚

4 − 𝑇𝑦𝑡𝑎
4 )   
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Ekvation 7 har sedan använts för att beräkna den värmeeffekt som transporteras från 

byggnaden till den uppvärmda luften i spillvattenledningen då ingen spolning sker i systemet. 

Enheten för denna värmeeffekt blir Watt.  

 

 

 

 𝑞1 =
𝑇𝑦𝑡𝑎−𝑇𝑓𝑙ö𝑑𝑒

1

𝐴𝑖(1.31(𝑇𝑦𝑡𝑎−𝑇𝑓𝑙ö𝑑𝑒)
1
3⁄ ))

+
ln(

𝑟𝑦
𝑟𝑖
⁄ )

2𝜋𝑘𝐿

+ 𝜎𝜖𝐴(𝑇𝑦𝑡𝑎
4 − 𝑇𝑓𝑙ö𝑑𝑒

4 ) [W] (7) 

 

 

 

Ovan nämnda beräkningar kommer att användas för att få fram energiförlusterna via 

spillvattenventilationen då ingen spolning sker i systemet. När spolning sker kommer 

beräkningarna att baseras på de insamlade mätvärdena. Dessa kommer att sättas in i Ekvation 

8 nedan. Genom denna ekvation framgår hur mycket energi som krävs för att värma upp den 

mängd luft som strömmar in vid spolning, från utomhustemperatur till medelvärdet av de 

uppmätta temperaturerna då luften flödar ut ur ledningen.  

 

 

 

 𝑞1 = 𝜌𝑐𝑓(𝑇𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)   [W] (8) 

 

 

 

2.1 Framtagning av medelvärden 
För att uppnå ett medelvärde för luftflödet genom spillvattenventilationen måste först 

ventilationsledningens tvärsnittsarea beräknas. Detta har utförts enligt Ekvation 9 nedan, där 

radien för ventilationsledningen är 50 mm.  

 

 

   𝐴 = 𝜋𝑟2  [m2] (9) 

 

 

 

Medelvärde för lufthastighet, Mu, beräknades genom Ekvation 10.  

   

 

 

  Mu= 
∑ (u1
n
1 +u2+u3…+un)

n
  (10) 

 

 

 

Där u1 står för mätvärde 1 för lufthastighet. Medelvärdet för lufthastigheten då ingen spolning 

sker i systemet baseras på de 54 mätvärden som registrerades vid mättillfället. Dessa återfinns 

under Resultat i Tabell 4.1. Antal mätvärden, n, är i detta fall 54.  
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Ekvation 10 användes även vid beräkning av medelvärdet för lufthastighet vid stor och liten 

spolning. Där registrerades 25 mätvärden vardera och medelvärdet är baserat på dessa. 

Mätvärden återfinns under Resultat i Tabell 4.2 och 4.3.  

 

Medelvärde för temperatur, MT, beräknades enligt Ekvation 11. Medelvärden är beräknade 

vid ingen spolning, stor spolning och liten spolning på samma vis som är beskrivet ovan.  

 

 

 

MT= 
∑ (T1
n
1 +T2+T3…+Tn)

n
  (11) 

 

 

 

Medelvärde på luftflöde är beräknat genom multiplikation av medelvärdet på lufthastigheten 

och ventilationsledningens tvärsnittsarea.  
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3 Metod och genomförande 
Metoden till detta arbete är av kvantitativ form. Insamling av data baseras på både praktiska 

mätningar och litteratur.  

  

Mätning av lufthastigheten genom spillvattenventilationen har utförts då spolning i toastol 

sker genom både stor och liten spolning. Dessutom har hastigheten mätts då ingen spolning 

sker.  

Luftflödet har tagits fram genom resultatet från hastighetsmätningen och med hjälp av 

ventilationsledningens tvärsnittsarea. Luftflödet är en del av grunden för de energiberäkningar 

som kalkylerats, tillsammans med andra faktorer som antingen baserats på litteratur eller 

estimerade värden. 

 

Luftflödesmätningen var nödvändig för arbetet då flödet delvis beror på systemets utformning 

som skiljer sig från byggnad till byggnad. Flödet är svårt att estimera och det har inte hittats 

några standardvärden i litteratur, därför var luftflödesmätningen ett nödvändigt moment till 

detta arbete.  

 

Inomhustemperaturen i Hus 99 är ställd till 21 °C. Beräkningarna som utförs kommer att leda 

till energiförlust per år via spillvattenventilation. Dessa beräkningar kommer att baseras på 

mätvärden insamlade under mars månad, vilket inte kommer att utgöra något exakt resultat 

men kommer att ge svar på om dessa energiförluster är av betydelse för vidare undersökning. 

Mer ingående om metodiken återfinns nedan. 

 

3.1 Insamling av mätdata 
Hastighets- och temperaturmätningen utfördes med en Swema Air 300-mätare, se Figur 3.1, 

den 17 mars 2016.  

 

 

 

Figur 3.1. Hastighets- och temperaturmätare för luft, Swema Air 300. 
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Mätaren är en termoanemometer och har en mätosäkerhet med 95 % täckningssannolikhet. 

Mätarens display visar luftens hastighet i m/s och temperatur i °C, dessa mäts med hjälp av en 

teleskopantenn. Teleskopantennen har två öppningar längst ut där luften flödar igenom och 

utgör själva mätpunkten, se Figur 3.2.  

 

 
Figur 3.2. Mätinstrumentets antenn, där instrumentets mätpunkt är markerad (Swema). 

 

För att undvika för stor påverkan av vind vid mätningen borrades ett hål, i storlek med 

mätantennen, i ventilationsledningen enligt Figur 3.3. Pilen markerar spillvattenventilationens 

öppning.  

 

 
Figur 3.3. Mätantennens placering i ventilationsledningen. 
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Mätpunkten placerades i mitten av ventilationsledningen och mätningen påbörjades. Luftens 

hastighet och temperatur registrerades då ingen spolning i systemet gjordes. Värden 

registrerades var femte sekund och 54 mätvärden registrerades totalt.  

 

Därefter användes stor spolning på en toalettstol på både våning 5 och våning 3 vid olika 

tillfällen.  Samtidigt som spolningen utfördes registrerades luftens hastighet och temperatur 

med jämna mellanrum, vilket resulterade i fem mätvärden per spolning och fem spolningar 

utfördes. Även hur länge spolningen skapade ett luftflöde in genom spillvattenventilationen 

registrerades. 

Den uppmätta hastigheten vid denna mätning är nödvändig för att beräkna luftflödet, som 

senare används i energiberäkningarna. Även den registrerade temperaturen kommer att 

användas i dessa beräkningar.  

 

Därefter upprepades samma procedur vid användning av liten spolning, på samma sätt 

användes en toalettstol både på våning 5 och våning 3 växelvis. Flera spolningar utfördes men 

alla gav inte utslag på hastighetsmätaren och på grund av detta har dessa spolningar inte tagits 

med i arbetet, då de inte ger något resultat att redovisa.  

 

3.2 Beräkningar 
För att utföra energiberäkningarna som krävs i arbetet gjordes en sammanställning av all 

insamlad mätdata. Därefter användes dessa mätvärden på luftens hastighet och temperatur för 

framtagning av medelvärden genom Ekvation 10 och Ekvation 11. Tvärsnittsarean på 

spillvattenventilationens öppning beräknades, och användes sedan för att ta fram ett 

medelvärde på luftflödet vid ingen, liten och stor spolning i systemet. Detta gjordes genom 

multiplikation av tvärsnittsarean och medelvärdet på lufthastigheten.  

 

Energiberäkningarna startades för då ingen spolning sker i systemet. För att utföra 

beräkningarna då ingen spolning sker krävs ett uttryck för den konvektiva 

värmeövergångskoefficienten. Detta uttryck togs fram enligt Bilaga 1 och ersatte h i Ekvation 

6.   

 

Eftersom temperaturen på luftningsledningens ytor är okänd, användes därför balansen i 

Ekvation 6 för att lösa ut yttemperaturen. För att lösa balansen i Ekvation 6 och få fram ett 

resultat på temperaturen på ledningarnas yta krävdes att olika temperaturer testades i 

ekvationen. Med detta menas att ett värde på temperaturen uppskattades, och placerades sedan 

in i ekvationen tillsammans med övriga värden. Efter att flertal temperaturer testades stämde 

slutligen det högra med det vänstra ledet, det vill säga samma värde på värmeeffekten 

framtogs ur båda leden.  

 

Vid detta läge är alla värden som krävs för energiberäkningarna givna. Ekvation 7 användes 

sedan för att beräkna det värmeflöde som transporteras från byggnaden till luften i 

spillvattenledningen. Detta värmeflöde är alltså den värme som transporteras till luften i 

spillvattenledningarna då ingen spolning sker i systemet och värmer upp luften i ledningarna. 

 

Den värmeeffekt som åtgår till att värma upp den kalla uteluft som sugs in i ledningarna då 

spolning sker i systemet beräknades sedan enligt Ekvation 8. Detta gjordes först för stor 

spolning, då medelvärdet för luftflödet vid stor spolning användes i beräkningen. 

Temperaturskillnaden baserades på skillnaden mellan temperaturen på luftflödet då uteluften 

sugs in i ledningen och temperaturen då den sedan stiger uppåt och ut ur ledningen då ingen 
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spolning sker. Proceduren upprepades på samma sätt för liten spolning, med de uppmätta 

värdena som registrerades för detta tillfälle.  

 

Med värmeeffekten framtagen då både spolning inte sker och då spolning sker kan 

energiförlusterna beräknas. För att kunna beräkna energiförlusterna då spolning sker, måste 

den tid då spolning sker uppskattas. I Hus 99 vistas ca 800 personer dagligen, vilket baseras 

på antalet platser i föreläsningssalar samt kontor i byggnaden. En person använder toaletten 

ungefär 6 gånger per dag (Wostman u.å.). Hus 99 används i stort sett endast kontorstimmar, 

därför reduceras detta till 2 gånger per person och dag. Det leder till ett antagande om 1600 

spolningar i Hus 99 dagligen.  

Den tid som en spolning skapar ett luftflöde kommer att multipliceras med antal spolningar. 

Hälften av spolningarna antas vara liten spolning och hälften stor spolning. I praktiken 

kommer en del av dessa spolningar att ske samtidigt, och därmed ge ett högre luftflöde genom 

spillvattenventilationen. Detta bortses från i det här arbetet, alla spolningar kommer att antas 

ske vid enskilda tillfällen.  

 

Energin som förloras under uppvärmningssäsong vid en spolning är värmeeffekten 

multiplicerat med den totala tid som spolningen skapar ett luftflöde in genom 

ventilationsöppningen. Uppvärmningssäsongen består av 7 månader under året.  

 

Energin som förloras under uppvärmningssäsong då ingen spolning sker är värmeeffekten 

multiplicerat antal timmar per månad då ingen spolning sker, det vill säga total tid för 

uppvärmningssäsong subtraherat med totala tiden för spolning.   

 

Energiförlusterna som beräknats med ovan nämnda ekvationer inkluderar endast en 

spillvattenledning. Som tidigare nämnt har Hus 99 har två luftningsledningar och på grund av 

detta multiplicerades resultatet från energiberäkningarna med två.  

 

 

 

  



 

14 

 

4 Resultat och analys 
4.1 Insamlad mätdata  

4.1.1 Data från mätning utan spolning 

Tabell 4.1  nedan visar mätdata från lufthastighets- och temperaturmätning då ingen spolning 

sker i systemet. Mätningarna är tagna med 5 sekunders mellanrum och 54 mätvärden 

registrerades totalt. Luftens riktning är ut genom spillvattenssystemets ventilationsledning.   

 

Tabell 4.1. Mätdata över lufthastighet och lufttemperatur i spillvattenventilationen utan 

spolning. Hastighet anges i m/s och temperatur i °C.  

Mätning Lufthastighet Temperatur Mätning Lufthastighet Temperatur 

1 0,23 15,9 28 0,36 17,5 

2 0,34 16,6 29 0,48 16,5 

3 0,51 16,9 30 0,12 15,2 

4 0,37 14,7 31 0,13 15,2 

5 0,62 15,6 32 0,24 15,6 

6 0,40 16,8 33 0,35 16,1 

7 0,59 15,0 34 0,52 18,7 

8 0,47 16,2 35 0,27 17,1 

9 0,49 16,2 36 0,15 15,5 

10 0,56 13,6 37 0,30 17,4 

11 0,48 14,3 38 0,30 18,7 

12 0,31 16,1 39 0,33 15,3 

13 0,25 14,7 40 0,20 17,4 

14 0,23 14,7 41 0,37 17,5 

15 0,40 17,4 42 0,34 16,1 

16 0,27 15,6 43 0,53 15,8 

17 0,32 15,4 44 0,48 16,9 

18 0,43 16,2 45 0,36 16,2 

19 0,20 14,9 46 0,16 15,8 

20 0,19 15,6 47 0,11 15,3 

21 0,28 15,6 48 0,13 18,6 

22 0,26 15,6 49 0,44 15,5 

23 0,38 16,2 50 0,43 15,5 

24 0,49 17,7 51 0,49 17,9 

25 0,51 14,1 52 0,63 15,6 

26 0,25 17,2 53 0,50 18,5 

27 0,34 15,4 54 0,45 18,6 
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4.1.2 Data från mätning vid stor spolning 

Tabell 4.2 visar mätdata från fem spolningar vid användning av stor spolning. Spolningar 

skapade ett luftflöde genom spillvattenventilationen som varade ungefär 15 sekunder per 

spolning. Mätningar registrerades var tredje sekund och därmed registrerades fem värden på 

hastighet och temperatur vid varje spolning. Luftens riktning är in genom 

spillvattenventilationen.  

 

Tabell 4.2. Mätdata från fem spolningar vid användning av stor spolning.  

Spolning 1 Spolning 2 Spolning 3 Spolning 4 Spolning 5 
m/s °C m/s °C m/s °C m/s °C m/s °C 

1,73 8,0 0,58 10,2 0,90 9,3 0,49 13,3 0,84 10,5 

1,83 7,9 0,71 10,0 1,95 9,8 1,66 12,0 1,42 10,2 

2,21 8,0 1,81 9,6 2,01 9,5 1,93 11,2 2,03 9,6 

2,37 8,0 2,03 9,4 2,03 9,6 1,42 11,1 1,61 9,4 

2,23 7,9 0,89 9,3 1,61 9,4 1,06 11,2 1,01 9,3 

 

Tiden för luftflöde in genom ventilationsöppningen vid stor spolning är 15 sekunder. Som 

tidigare nämnt antas antal stora spolningar i Hus 99 att vara 800 stycken. Detta betyder att 

under 3,3 timmar av dygnet används stor spolning. Det utgör 66 timmar per månad och 462 

timmar under hela uppvärmningssäsongen.  

4.1.3 Data från mätning vid liten spolning 

Tabell 4.3 visar mätdata från fem spolningar vid användning av liten spolning. Spolningarna 

skapade ett flöde genom spillvattenventilationen som varade ungefär 10 sekunder per 

spolning.  Mätningar registrerades varannan sekund och därmed registrerades fem mätvärden 

vid varje spolning. Luftens riktning är in genom spillvattenventilationen.  

 

Tabell 4.3. Mätdata från fem spolningar vid användning av liten spolning.  

Spolning 1 Spolning 2 Spolning 3 Spolning 4 Spolning 5 
m/s °C m/s °C m/s °C m/s °C m/s °C 

0,79 10,4 0,80 13,7 0,63 10,5 0,72 12,9 0,77 13,6 

1,10 10,4 0,94 14,1 0,91 10,7 0,70 12,0 0,82 13,6 

1,01 10,0 1,33 14,7 1,09 10,4 0,79 11,6 0,81 13,7 

0,98 9,8 1,28 14,6 1,29 10,2 0,86 11,7 0,87 13,7 

1,03 9,9 0,99 14,7 1,29 10,3 0,75 11,9 0,81 13,7 

 

Tiden för luftflöde in genom ventilationsöppningen vid liten spolning är 10 sekunder. Som 

tidigare nämnts antas antal små spolningar i Hus 99 att vara 800 stycken. Detta betyder att 

under 2,2 timmar av dygnet används liten spolning. Detta utgör 44 timmar per månad och 308 

timmar under hela uppvärmningssäsongen.  
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4.2 Beräkningar 

4.2.1 Medelvärden 

Ekvation 9 gav en tvärsnittsarea för ventilationsledningen på 7.85*10-3 m2. 

 

Beräknade medelvärden för lufthastighet, lufttemperatur och luftflöde redovisas i Tabell 4.4 

nedan. Tecken på hastighet och flöde anger luftens riktning, där negativt tecken är ut ur 

ventilationsöppningen och positivt tecken betyder att luften transporteras in genom 

ventilationsöppningen.  

 

Tabell 4.4. Beräknade medelvärden för hastighet, temperatur och flöde vid ingen spolning, 

stor spolning samt liten spolning.  

Medelvärde Ingen spolning Stor spolning Liten spolning 

Lufthastighet [m/s] – 0,36 1,53 0,93 

Temperatur [°C] 16,2 9,7 12,1 

Luftflöde [l/s] – 2,83 12,02 7,30 

 

4.2.2 Energiberäkningar 

Resultat från energiberäkningarna åskådliggörs i Tabell 4.5 nedan. Resultatet redovisas i den 

ordning de har utförts. Eftersom Hus 99 har två luftningsledningar, har resultaten 

multiplicerat med två och de resultat som redovisas i tabellen är för båda 

luftningsledningarna.  

 

Tabell 4.5. Beräkningsresultat för båda luftningsledningarna i Hus 99.   

Beräkning av: Resultat: 

Yttemperatur [°C] 18,7 

Värmeeffekt, ingen spolning [W] 160 

Värmeeffekt, liten spolning [W] 72 

Värmeeffekt, stor spolning [W] 188 

Energiförlust, ingen spolning [kWh/år] 691 

Energiförlust, liten spolning [kWh/år] 22 

Energiförlust, stor spolning [kWh/år] 87 

Total energiförlust [kWh/år] 800 

 

 

Eftersom tiden för stor spolning beräknas vara 462 timmar och liten 308 timmar per 

uppvärmningssäsong, blir tiden då ingen spolning sker i spillvattensystemet 4952 timmar. 

Indata för alla beräkningar återfinns i Bilaga 2.  
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4.3 Analys 
Resultatet av insamlad mätdata skapar tydliga mönster i hur flödet varierar då ingen spolning 

sker i jämförelse med när spolning sker i spillvattensystemet. Även en liten skillnad kan ses 

mellan användning av stor spolning och liten spolning på toalettstolen, där stor spolning 

skapar nästan dubbelt så stor lufthastighet och luftflödet in genom spillvattenventilationen 

pågår även under en längre tid. Dessutom visar temperaturmätningen att den luft som stiger 

upp ur spillvattenventilationen har högre temperatur än temperaturen på den uteluft som sugs 

in i spillvattenventilationen. Luften sugs in med en medeltemperatur på ca 11 °C baserat på 

mätvärdena för både stor och liten spolning, och utomhustemperaturen under mätdagen var 

ungefärligen 10 °C, vilket stämmer bra överens. Den luft som stiger upp genom 

spillvattenventilationens öppning har en temperatur på ca 16 °C, vilket betyder att luftens 

temperatur höjts med ca 5 °C då den passerat genom ledningen. Denna temperaturökning som 

redovisats baserat på de insamlade mätvärdena bekräftar den misstänkta energiförlusten 

inifrån byggnaden. 

 

Värden på lufthastighet registrerade då ingen spolning gjordes i systemet tycks dock vara 

något höga eftersom luften ur avloppssystemet i stort sett endast stiger på grund av 

densitetsskillnad mellan uteluft och luften i ledningarna. En låg temperaturskillnad på ca 5 °C 

bör inte skapa en hastighet av den storleken. Dock är det svårt att säga hur stor påverkan de 

faktorer som Pescod och Price (1982) nämner hade vid mättillfället. Exempelvis var det 

ganska blåsigt vid mättillfället och därför misstänks vinden haft en stor påverkan på 

mätresultatet.   

 

Resultatet från energiberäkningarna visar att trots att den största värmeeffekten flödar ut 

genom byggnaden då stor spolning sker, ger detta inte högst energiförlust då det inte pågår 

under en sådan stor del av tiden under hela uppvärmningssäsongen. Istället förloras mest 

energi då det inte sker någon spolning i systemet, hela 86,4 % av totala energiförlusterna sker 

under denna tid, detta beror på att spillvattensystemet mestadels är stilla eftersom spolning 

endast sker under kontorstimmar. Det som är intressant med resultaten är att det påvisar att 

det finns en skillnad gällande energiförlusterna mellan användning av stor och liten spolning. 

Av resultatet att döma är dock förlusterna i sin helhet ändå mycket låga.  

 

4.4 Felkällor 
Då mätningarna utfördes var det blåsigt uppe på taket till Hus 99. Vinden kan ha påverkat 

mätresultaten, trots att ett försök på att undvika detta gjordes genom att borra hål längre ner i 

ventilationsledningen och mäta längre ner i röret istället för direkt vid öppningen. Trots detta 

är det svårt att säga hur mycket vinden påverkade insamlad mätdata.  

 

Ytterligare felkälla är att under mätning var övriga toaletter inte avstängda. Detta innebär att 

det är svårt att veta med säkerhet om övriga tappställen i huset spolades vid samma tillfälle, 

utöver den toastol som användes vid mätning.  
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5 Diskussion och slutsats 
5.1 Diskussion 
Den valda metoden har i sin helhet fungerat bra, även om den har medfört ett antal 

begränsningar som kan påverka det slutliga resultatet. En av de begränsningar den valda 

metoden har är till att börja med mätinstrumentet. Trots kalibrering finns alltid en risk att den 

kan ge ett något felaktigt värde. Men på grund av antalet mätvärden som insamlats för arbetet 

anses ändå de framtagna medelvärdena vara av god kvalitet.  

 

För ytterligare noggrannhet gällande mätdata hade en möjlighet varit att utföra fler spolningar 

vid både stor och liten spolning. Dock utfördes fler spolningar än de fem som redovisats i 

denna rapport och som har använts vid beräkningar. Dessa spolningar gav av någon anledning 

mycket lågt utslag på hastighetsmätaren och på grund av detta gjordes valet att inte använda 

dessa spolningar i arbetet, utan endast de spolningar som gav ett märkbart utslag på mätaren 

har använts. Detta val gjordes då det var svårt att urskilja det luftflöde som spolningen 

skapade, eftersom flödet konstant fluktuerade vid mätningen.  

 

Enligt studien gjord av Pescod och Price (1982) ökar luftflödet i spillvattenledningar med 

ökad temperaturdifferens mellan utomhustemperaturen och lufttemperaturen i kanalen då 

densitetsskillnaden genererar luftrörelser. Mätningarna har gjorts i mitten på mars och 

utomhustemperaturen är därför inte som kallast under året. Detta kan påverka flödet.  

 Det hade varit optimalt med mätning tidigare under året, exempelvis under januari månad, för 

att uppnå maximala luftflöden. Dessutom nämner Pescod och Price (1982) samt Corsi et al. 

(1997) att vindens påverkan kan ha stor betydelse för flödet genom spillvattenventilationen, 

och vid mättillfället var det ganska blåsigt. Det är svårt att säga hur stor inverkan detta hade 

på mätningarna av lufthastigheten i spillvattenventilationen. Dock skulle vindpåverkan kunna 

förklara de spolningar som inte gav utslag på hastighetsmätaren. Med detta menas att vid 

spolning kan vinden ha påverkat med motsatt verkan och därmed minskat luftflödet in genom 

spillvattenventilationen.  

 

Mätningarna utfördes även under dagtid och Hus 99 på högskolan används i stort sett endast 

under kontorstimmar. Detta gör att de uppmätta temperaturerna gäller främst för då spolning 

sker, då detta görs under dagtid när människor vistas i byggnaden.  

Det bör dock tilläggas att de energiförluster som beräknats då ingen spolning sker i systemet, 

händer under dygnets alla timmar. Trots detta är mätvärdena som är insamlade under dagtid 

även använda för denna beräkning då mätning under nattetid inte utförts. För att få ett bredare 

omfång på mätvärdena hade ett alternativ varit att utföra mätningar vid olika tider på dygnet.   

 

Ytterligare en begränsning med arbetet och val av metod är dess storlek, eftersom tiden blir 

begränsad har inte fler mätningar kunnat utföras. För mer noggrant resultat skulle 

mätningarna ha utförts vid flertal tillfällen under hela uppvärmningssäsongen istället för vid 

ett mättillfälle. Dessutom bör mätningarna ha utförts vid olika tidpunkter på dygnet.  

Den valda mätmetoden anses ändå fungerat väl för arbetet, då relevanta mätdata för arbetets 

ändamål har kunnat insamlas.   
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Utöver tidigare nämnd begränsning gällande mätinstrumentet finns det även begränsningar 

med handgjorda beräkningar, då de då kräver förenkling för att utföras.  

De beräkningar som använts i arbetet är framtagna med hjälp av både estimerade värden och 

förenklande antaganden och alla är baserade på teori om värmeöverföring. Exempel på 

förenklingar är bland annat det faktum att schaktet har antagits hålla samma temperatur som 

rummen i byggnaden, eftersom dessa är oisolerade och omges endast av gipsskivor. I 

verkligheten skapar ändå dessa gipsskivor en isolerande verkan och temperaturen i schakten 

kan skilja sig något från aktuell rumstemperatur.  

  

Ännu en förenklig var val av Ekvation 4 som bygger på konvektiv värmeöverföring mellan 

två plana ytor, trots att ledningen är cirkulär och omges av rektangulära schakt.  

Dessutom har temperaturen i röret då uteluft sugs in genom ventilationsöppningen antagits till 

samma temperatur i hela ledningen. Detta är inte helt korrekt då luften värms upp desto längre 

in i ledningen den transporteras och skapar en temperaturgradient genom ledningen. Med 

lägre temperaturskillnad minskar också drivkraften för värmeöverföringen. Denna 

temperaturgradient som skapas genom spillvattenledningen har bortsetts ifrån i detta arbete.  

 

Med detta i åtanke tycks ändå den valda beräkningsmetoden ha fungerat väl för arbetet och 

inte utgjort någon större påverkan på resultatet då de antaganden och förenklingar som gjorts 

anses logiska och relevanta för handberäkningarna. Vid datoriserad beräkning hade möjligtvis 

dessa antaganden inte varit nödvändiga och resultatet hade möjligen kunnat uppnå högre 

noggrannhet.  

 

I sin helhet anses metoden varit passande för att sätta grunden för en undersökning om 

energiförluster via spillvattenventilationen. Då det inte finns någon tidigare forskning inom 

området, var det av intresse att ta reda på om dessa energiförluster var av betydelse för vidare 

studier. Metoden anses ha fungerat väl för detta ändamål.  

 

Insamlad mätdata visar tydliga skillnader mellan luftflödet då ingen spolning sker och när 

spolning sker. Detta tydliggörs i Tabell 4.4, där en skillnad på luftflödet vid olika tillfällen 

åskådliggörs. Tabellen redovisar även temperaturskillnaden mellan uteluften som sugs in i 

ledningen och luften som stiger upp ur ledningen. Det visar därmed redan efter mätningarna 

att flödet ut genom spillvattenventilationen har en högre temperatur än det luftflöde som 

transporteras in genom ventilationsöppningen. Detta betyder att det sker en energiförlust via 

spillvattenventilationen som misstänkt. Detta resultat är av betydelse då det bekräftar att 

luften i ledningarna faktiskt värms upp från byggnaden.  

 

Vidare påvisar resultatet från beräkningen av medelvärdet en skillnad mellan användning av 

stor och liten spolning. Liten spolning utgör en hastighet i spillvattenventilationens ledning 

som nästan är hälften så stor som vid stor spolning. Detta är även tydligt märkbart av 

resultatet från energiberäkningarna, då det skiljer över 100 W i värmeflöde mellan stor och 

liten spolning. Det bör dock tilläggas att även temperaturen som är uppmätt vid liten spolning 

är högre än den för stor spolning. Rimligen är detta bara variationer i lufttemperaturen som 

åstadkommit denna skillnad, eftersom det i båda fallen är uteluft som sugs ner i 

ventilationsledningen och bör därför ha ungefär lika temperatur. Detta medför att 

värmeeffekten som beräknats vid liten spolning även blir lägre på grund av att 

temperaturskillnaden är mindre än vid stor spolning, vilket nödvändigtvis inte behöver vara 

fallet.  
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Vidare visar resultatet från energiberäkningarna att störst energiförlust sker då ingen spolning 

i systemet utförs. Detta beror på att tiden då systemet är stilla, i jämförelse med tiden för 

spolning, är mycket längre. En spolning skapar endast ett luftflöde som varar mellan 10 och 

15 sekunder, vilket utgör mycket lite tid sett över en hel uppvärmningssäsong trots att det 

vistas mycket människor i Hus 99 dagligen. Tiden för spolning kan förstås skilja sig från 

verkligheten eftersom antalet människor samt antalet toalettbesök per person har uppskattats 

baserat på antalet platser i föreläsningssalar och antalet kontor i byggnaden.  

 

Vid stor spolning skapas dock största värmeflödet från byggnaden till luften i 

spillvattenledningarna. Detta beror på att luftflödet i ledningarna är som störst då och stor 

luftmängd värms upp, på grund av detta blir värmeeffekten stor under dessa tillfällen.   

 

Total energiförlust via spillvattenventilationen för Hus 99 på Högskolan i Gävle under ett år 

är alltså ungefär 800 kWh, varav ca 110 av dessa förloras vid spolning. Det förväntade 

resultatet var att undersökningen skulle påvisa en låg energiförlust via spillvattenventilationen 

och resultatet bekräftar hypotesen.  

 

En annan svaghet detta arbete har är att både data och beräkningar är ganska grova. Med detta 

menas att ett mycket noggrant resultat inte kunnat uppnås och möjlighet att höja denna 

noggrannhet finns, förslag på detta följer under avsnitt 5.3 Framtida studier.  

Sammanfattningsvis har arbetet fungerat bra. Trots begränsningar med metod och utförande 

har målet med arbetet kunnat uppnås.  

 

5.2 Slutsats 
Av litteraturöversikten konstaterades att ämnet i fokus, energiförluster via 

spillvattenventilation, är ett outforskat område. På grund av detta utfördes denna 

undersökning för att ta reda på om detta område är av betydelse för vidare studier.  

 

Metoden för arbetet anses ge mycket grova resultat, och möjlighet att höja noggrannheten 

finns. Trots detta anses metoden ha fungerat väl för arbetet och dess ändamål.  

 

Redan av mätresultaten påvisas en energiförlust via spillvattenventilationen, då en 

temperaturökning registrerats mellan inkommande och utgående luft genom 

spillvattenventilationens öppning. Mätresultaten visar även en märkbar skillnad i luftflödet 

mellan stor och liten spolning.     

 

Resultatet från energiberäkningarna visar att ungefärligen 800 kWh förloras via 

spillvattenventilationen årligen i Hus 99, varav ca 110 kWh förloras vid spolning i systemet. 

Även resultaten från beräkningarna påvisar att det finns en skillnad gällande energiförluster 

mellan stor och liten spolning, där stor spolning skapar ett värmeflöde på 100 W mer än vid 

liten spolning.  

Eftersom Hus 99 är en stor byggnad med mycket personer som vistas där dagligen, med 

många avloppsenheter och två luftningskanaler, och trots detta har så låga energiförluster via 

spillvattenventilationen dras slutsatsen att dessa energiförluster är av låg betydelse för vidare 

studier gällande åtgärder. 
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5.3 Framtida studier 
Trots att slutsatsen av arbetet är att energiförlusterna är mycket låga finns det ändå möjlighet 

att höja noggrannheten på arbetet och möjligen få ett annorlunda resultat, på grund av detta 

följer här ett antal förslag på fortsatta studier inom ämnet. 

 

En möjlig metod hade varit att utföra en kontinuerlig mätning av flödet under en längre tid. 

Optimalt hade varit att placera mätinstrumentet i spillvattenventilationen under exempelvis en 

månad eller längre. På så vis ger detta ett medelvärde med större omfång och 

energiförlusterna hade möjligtvis sett något annorlunda ut. Dock blir detta medelvärde mer 

generellt än vid den metod som valdes till detta arbete då enskilda spolningar inte kan 

registreras, men flöde och temperatur kan registreras under både dag och natt samt vid olika 

utomhusförhållanden.  

 

Ytterligare metod hade varit att utföra mätningarna på samma vis som i detta arbete, men göra 

fler mätningar, både vid olika tidpunkter under uppvärmningssäsongen och vid olika 

tidpunkter under dygnet. På detta vis kan ändå enskilda spolningar registreras, men skillnader 

i temperatur och hur detta påverkar flödet fås med i resultatet. Detta ger ett jämnare 

medelvärde med bredare omfång, och felkällor såsom vindpåverkan kan minimeras.  

 

Utöver detta hade det möjligtvis också varit intressant att utföra en datoriserad beräkning för 

att undersöka om noggrannheten på resultatet kunnat höjas. Eventuellt en simulering över 

systemet, med luftflöden och värmeflöden hade kunnat öka förståelsen för detta.  

 

Påvisar dessa metoder en högre energiförlust som är av betydelse, skulle en undersökning av 

möjlig isolering av luftningsledningarna eller andra åtgärdsförslag vara intressant.  
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1 – Konvektiv värmeövergångskoefficient. 

Bilaga 2 – Indata vid beräkningar. 
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Bilaga 1 – Konvektiv värmeövergångskoefficient 

För laminärt flöde gäller 104 < Gr× Pr < 109 och för turbulent flöde gäller Gr× Pr > 109. 

 

Där Gr betyder Grashofs tal, som tillsammans med Prandtlnumret, Pr, beskriver ett flödes 

karaktär. Prandtlnumret för luft har i detta fall hämtats från Tabell A-5 i boken Heat Transfer 

av Holman (2010). Definitionen av Grashofs tal följer nedan.  

 

 

𝐺𝑟 =
𝑔𝛽(𝑇𝑦𝑡𝑎 − 𝑇𝑜𝑚𝑔.)𝐿

3

𝜗2
 

 

 

Där g = 9,82 m/s2 

ẞ = 1/Tomg = 1/293 K-1 

L = 18 m 

𝜗 = 15,6×10-6 m2/s 

Eftersom yttemperaturen är okänd, testades en låg temperaturskillnad på 1 ºC.  

 

 

𝐺𝑟 =
9.82 × (

1
293) × 1 × 183

(15.6 × 10−6)2
≈ 8,03 × 1011 

 

 

Enligt Holman (2010) är Prandtlnumret, för luft med en temperatur kring 300 Kelvin, ca 0,71. 

Detta leder till att Gr×Pr ≈ 5,7×1011. 

 

En låg temperaturskillnad ger ändå ett Grashofs tal i storleksordningen 1011, vilket är mycket 

större än gränsvärdet för turbulent luftström på 109. På grund av detta har antagande om 

turbulent strömning gjorts för både insida och utsida av spillvattenledningen.  

 

Enligt Holman (2010) utgör turbulent strömning kring en vertikal cylinder till ekvationen 

nedan för beräkning av värmeövergångskoefficienten, h.  

 

 

ℎ = 1.31(𝑇1 − 𝑇2)
1
3⁄  
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Bilaga 2 – Indata vid beräkningar 

Tvärsnittsarea 

Beräkning enligt Ekvation 9. 

Indata: 

Inre radie, r = 50 mm = 0,05 m.  

 

Medelvärden 

Lufthastighet, ingen spolning: 

Beräkning enligt Ekvation 10.  

Indata: 

Mätvärde hastighet, u1-u54 = Samtliga 54 mätvärden för lufthastighet som redovisats i Tabell 

4.1.  

Antal mätvärden, n = 54 st.  

 

Lufttemperatur, ingen spolning: 

Beräkning enligt Ekvation 11.  

Indata: 

Mätvärde temperatur, T1-T54 = Samtliga 54 mätvärden för lufttemperatur som redovisats i 

Tabell 4.1.  

Antal mätvärden, n = 54 st.  

 

Luftflöde, ingen spolning: 

Enligt Mf = A×Mu 

Indata: 

Tvärsnittsarean, A= 7.85*10-3 m2. 

Medelvärde lufthastighet, Mu= 0,36 m/s.  

Luftflödet har sedan multiplicerats med 1000 för att få enheten l/s istället för m3/s, då flödet är 

mycket litet.  

 

Lufthastighet, stor spolning: 

Beräkning enligt Ekvation 10.  

Indata: 

Mätvärde hastighet, u1-u25 = Samtliga 25 mätvärden för lufthastighet som redovisats i Tabell 

4.2.  

Antal mätvärden, n = 25 st.  

 

Lufttemperatur, stor spolning: 

Beräkning enligt Ekvation 11.  

Indata: 

Mätvärde temperatur, T1-T25 = Samtliga 25 mätvärden för lufttemperatur som redovisats i 

Tabell 4.2.  

Antal mätvärden, n = 25 st.  
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Luftflöde, stor spolning: 

Enligt Mf = A×Mu 

Indata: 

Tvärsnittsarean, A= 7.85*10-3 m2. 

Medelvärde lufthastighet, Mu= 1,53 m/s.  

 

Lufthastighet, liten spolning: 

Beräkning enligt Ekvation 10.  

Indata: 

Mätvärde hastighet, u1-u25 = Samtliga 25 mätvärden för lufthastighet som redovisats i Tabell 

4.3.  

Antal mätvärden, n = 25 st.  

 

Lufttemperatur, liten spolning: 

Beräkning enligt Ekvation 11.  

Indata: 

Mätvärde temperatur, T1-T25 = Samtliga 25 mätvärden för lufttemperatur som redovisats i 

Tabell 4.3.  

Antal mätvärden, n = 25 st.  

 

Luftflöde, liten spolning: 

Enligt Mf = A×Mu 

Indata: 

Tvärsnittsarean, A= 7.85*10-3 m2. 

Medelvärde lufthastighet, Mu= 0,93 m/s.  

 

Yttemperatur 

Beräkning enligt Ekvation 6.  

Indata: 

Testad yttemperatur, Tyta = 291,7 K (18,7 ºC). 

Temperatur luftflöde, Tflöde = 289,2 K (16,2 ºC). 

Inre mantelarea, Ai = 5,65 m2. 

Yttre radie, ry = 0,0535 m. 

Inre radie, ri =0,05 m.  

Värmekonduktivitet, k = 73 W/m, K.  

L = 18 m. 

Stefan-Boltzmann konstant, σ = 5,67×10-8 W/m2, K4. 

ε = 0,7.  

Yttre mantelarea, Ay = 6,05 m2. 

Trum = 294 K (21 ºC).  
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Värmeeffekt 

Ingen spolning 

Beräkning enligt Ekation 7.  

Indata:  

Tyta = 291,7 K (18,7 ºC). 

Tflöde = 289,2 K (16,2 ºC). 

Ai = 5,65 m2. 

Yttre radie, ry = 0,0535 m. 

Inre radie, ri =0,05 m.  

Värmekonduktivitet, k = 73 W/m, K.  

L = 18 m. 

Stefan-Boltzmann konstant, σ = 5,67×10-8 W/m2, K4. 

ε = 0,7.  

 

Resultat multipliceras med 2, på grund av två luftningsledningar. 

 

Stor spolning 

Beräkning enligt Ekvation 8.  

Indata: 

Densitet, 𝛒 = 1,2 kg/m3. 

Luftens värmekapacitet, c = 1 kJ/kg, K. 

Luftflöde, f = 12,02 l/s. 

Temperatur luftflöde in,Tute = 16,2 ºC.  

Temperatur luftflöde ut, Tuppvärmd = 9,7 ºC.  

 

Resultat multipliceras med 2, på grund av två luftningsledningar. 

 

Liten spolning 

Beräkning enligt Ekvation 8.  

Indata: 

Densitet, 𝛒 = 1,2 kg/m3. 

Luftens värmekapacitet, c = 1 kJ/kg, K. 

Luftflöde, f = 7,3 l/s. 

Temperatur luftflöde in,Tute = 16,2 ºC.  

Temperatur luftflöde ut, Tuppvärmd = 12,1 ºC.  

 

Resultat multipliceras med 2, på grund av två luftningsledningar. 
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Energiförlust 

Beräkning enligt q × t. Division med 1000 har gjorts för att få enheten kWh/år.   

 

Ingen spolning 

Indata: 

Värmeflöde, q = 160 W.  

Tid per år, t = 4318 h (Beräknat enligt nedan).  

Sep: 720 h, Okt: 744 h, Nov: 720 h, Dec: 744 h , Jan: 744 h, Feb: 672 h och Mars: 744 h. 

Summa uppvärmningsperiod: 5088 h. 

Ingen spolning, total tid per år: 5088-462-308 = 4318 h.  

 

Stor spolning 

Indata: 

Värmeflöde, q = 188 W.  

Tid per år, t = 462 h.  

 

Liten spolning 

Indata: 

Värmeflöde, q = 72 W.  

Tid per år, t = 308 h.  


