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Ventilationshearing - Gymnasiebyn Lulea
Wibergsgarden, kl. 13°°-16°O, 8 okt.1997

Lulea tekniska universitet, SE-97187 Lulea

Forord

I Lulea kommun pagan arbetet med att bygga en ny samlad gymnasieskola, Lulea Gymnasieby,

i centrum av stan med ett totalt elevantal av ca 3000 eleven. I den systemutredning som gjor-

des i projektets inledningsskede foreslogs en ny typ av ventilationssystem s.k. tilluftsventila-

tion.

Foreslaget ventilationssystem tycktes genom sin enkelhet ha Hera fordelar mot konventionella

losningar. Eftersom tidigare erfazenheter av systemet saknades beslutade Bengt Johanson vid

Lulea Fastigheter att en ventilationshearing skulle anordnas vid Lulea tekniska universitet.

Bo Nordell vid LTLT Fick uppdraget att samla ett antal lampliga ventilationsexperter for att

forutsattningslost "ventilera" foreslaget system vid en hearing som agde rum den 8 oktober

1997. Efter detta mote skickades fyra fragor till experterna for att men specifikt kunna formu-

lera deras uppfattning om foreslaget system.

Derma rapport refererar och sammanfattar experternas uppfattning om tilluftsventilation vid
Lulea Gymnasieby.

Lulea den 3 mazs 1998

Bo Nordell



Ventilationshearing - Gymnasiebyn Lulea

Bo Nordell och Signhild Gehlin
Wibergsgarden, kl. 13~~-16~~, 8 okt.1997
Lulea tekniska universitet, SE-97187 Lulea

Narvarande•
BJ Bengt Johanson, LK, motesordforande MH Mane Hult, arkitekt Whites arlatekter AB
BN Bo Nordell, lektor LTU motessekreterare PG Per Grankvist, Boverket
DS David Sodergren, konsult SS Seppo Setata, WS-expert LK
HB Hugo Brannstrom, konsult SG Signhild Gehlin, doktorand LTU
JG Jan Gusten, lektor CTH TG Tina Grahn, studerande LTU
KA Karin Ahlgren, studerande LTLT TA Tommy Anderson, miljoansvarig LK
KJ Kurt Jonsson, konsult TGr Tommy Gabrielsson, LK
LM Linda Marto, studerande LTU

LTU =Line$ tel~iska universitet; CTH =Chalmers Tekniska Hogskola, LK =Lulea kommun

BJ Ha]sade alla valkomna till dagens ventilarionshearing och beskrev det overgripande ma-
let med Gymnasiebyn - En samlad gymnasieskola med basta miljo och bra totalekono-
mi. Samtliga deltagare presenterade sig sjalva och sift intresse for dagens sammantrade.

BN Bakgrunden till dagens hearing ar att Gymnasiebyns MiljonolicX angav att en S sy tem_
utrednin~ skulle genomforas for aft beskriva floden rill - inom - fran Gymnasiebyn. BN
ansvarade dar for uppvaazmning, kylning och ventilarion. Den i systemutredningen fore-
slagna tilluftsventilationen var oprovad och kontroversiell och BJ foreslog d'ar£or att en
ventilarionshearing med Sveriges venrilationsexperter skulle anordnas for att belysa for
och nackdelar med foreslaget system. ~

Uppvarmning
• Gymnasiebyn ansluu till fjarivarmenatet vacs varme i huvudsak producera~ av over-

skottsgas fran SSAB. Varmeatervinning ej onskvard p.g.a. overskott av varme.

• Vattenburet lagtemperatursystem, t.ex. golwaazme (30-35~C).

• Koksverket kommer sannolikt att awecklas i framtiden, kanske pa 20 ars sikt. Forbered
for framrida solvarme - sasongsvarmelagring i borrhalslager for att successivt byta
fjatrvaazme till solfangare. Lagringskostnad ca 10 ore/kWh.

Kylning
• Vissa lokaler behover kylning aret om. Gymnasiebyn ar en halvo dar omgivande vatten
(Cole alv) ar +0,02~C sa Lange alven ar istackt (ca 7 manader). Sommartid ar temperatu-
ren maximalt 17-18~C. For kylning kommer alwatten att anvandas.

Ventilation
• For Gymnasiebyn foreslogs ett tilluftssystem (T-system) utan varmeatervinning. V'azme-

atervinning kan irate moriveras ur miljosynpunkt med Luleas story overskott av spillvar-
me. Eftersom LKs fjaazrvarme baseras pa industriell spillvarme firms inga krav pa atervin-
ning. Problemariken med foreslaget T-system ar att det befaras ge overtryck i byggna-
dema vilket skulle kunna medfora kondensarion och darmed sammanhangande fukt-
problem i klimatskarmen.

BN Det firms irate nagon prestige i forslaget, utan motets diskussion bor Leda rill en forut-
samungsfri diskussion och en rekommendation fran experterna hur venrilarionssystemet
bor utformas for Lulea Gymnasieby.

BJ Onskar belysa ekonomin. Aven om det firms ett ove~kott av spillvarme i kommunen sa
kommer energipriset aft sriga i Lulea, varmekosmaden kommer aft blir hogre utan var-
meaten~inning i ventilationen.
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Fordelar och nackdelar med tilluftsventilation

HB Visaz OH om Tilluftssystem kontra Franluftssystem (F-system)

Fordelar

~ Inga varmare vid yttervaggar

~ Luftutslappen kan placeras "var som heLst"

~ Endast ett varmebatteri (pa tilluften)

~ Tilluften kan kylas cenualt

~ Inga „kalldrag„

~ Inga insug av fororeningar (tex i markniva)

~ Endast ett filter (att skota.)

Fragetecken

~ Overtrycket forhindrar emission av skadliga amnen
flan yttervaggar att komma in i byggnaden?

~ Drift och underhall billigare?

~ Installarionskosmad jamforbar?

~ Problem med luftfordelning jamforbar?

~ Hur ordnas franluft fran kok o.d.?

~ Kondens i klimatskarmen?

Nackdelar

~ Varmeatervinning av franluften ej mojlig

~ Erfarenhet saknas

MH Onskar klarlaggande om var luften ska ut och hur hogs. forester etc som ar planerat.

BN Vi har foreslagit oppningar (slitsar) under forester.

DS Gar igenom HBs OH. Fr$getecknen Forst:
Overtryck forhindrar formodligen inte emission etc. Emissionerna fran vaggmaterial in-
nanfor fuktsparr ar troligen lika store. Man behover fuktsparr for bads alternaaven. Drift
och underhall. Enkla installationer ar billigt. Troligen kan systemen utforas lika enkla.
Luftfordelning. Varm loft rninskar risken for drag i rummen, en fordel for tilluftssystem-
et. FrSnluft fran kok och toalett? Franluftsflaktaz lar behovas. Vazmeatervinning flan
koksluft ar svart och underhallskravande - bor undvikas.

JG I Systemutredningen (s. 43) sags "Man ska se till att inte overtrycket blir for stort." Man
kan aven ~ problem vid sma tryckdifferenser om dessa far verka under lang tid. En
overtrycksventilarion staller krav pa den byggnadstekniska utformningen. Annars kan
fuktproblemen bli stora. Man maste tanks igenorn ansvarsfragan; krav pa byggnadstek-
nisk lufttathet kontra projektering utifran foreskriven venrilarionsprincip.

KJ Fororeningar fran rum overFors i overtryckssystem (OT-system) till andra rum och kor-
ridorer. Omtalar erfarenheter fran for stort overtryck. Bankskrapa i Stockholm fick pro-
blem pa 70-talet med att fasadelement lossnade efrersom kondensvattnet fros rill is och
pressade loss fasadelementen. Partialtrycksskillnad skapar problemen. Problernen dock
mindre nu eftersom man inte langre som pa 70-talet har fuktad loft inomhus. KJ re-
kommenderar FT-system for att lattare kunna anpassa sig for vad som hander i framri-
den.
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DS Erfarenheter Fran overtrycksbyggnader:
Hoghus i Stockholm. Fukt kondenserade mot ytterfasad (pl$t eller marmor) och vatten
rann innanfor ytterbekladnaden. Problemet lostes med att tats pa insidan (fuktsparr),
saint att ev. vatten fordes ut vaningsvis. Dena har fungerat bra.
Flake kontor i Nacka: D$lig persiennkonsmikrion med hal genom innerbagen medfor-
de kondens mellan rutoma pa ovre vaningen. Detta lostes med tatning. Overtryck ska-
par inga problem om man tatar nogg. Det ar olampligt att forutsatta och konstruera hus
for undertryck eftersom man allrid far overtryck i oversta vaningarna i hoghus.

PG Instammer med DS. I Kanada har man oftast overtryck i byggnaderna. Man kan idag
astadkomma tekniska losningar sa att det inte blir nags problem. Vad skiljer svensk och
kanadensisk byggteknik? Foreslar litteraturstudie - t.ex. i form av ett examensarbete.

MH Saknar funktionsprogram for inomhusklimatet. Vilket klimat will man skapa? Driftsfall?
Overnattning? Kvallsjobb? Byggnaden stangd over natten? Hur ser byggnadskroppen ut?
Galler samma for bade befintligt och nybyggnad? Kan man utnyttja ternuk och wind?

BJ Bryter in om forutsattningama for bygget: 70-75% befintliga byggnader. Tunga byggna-
der med sjalvdrag. Miljoforutsamungar: Bra studiemiljo, 20-22~C, kondirionerad left.
Poangterar att projektet ar dynamiskt och forutsamningama kan komma att andras med
tiden, varf'or det ar onskvart med flexibilitet. Byggnadema ar 3-4 vaningar. Elevhem ska
inga i separat del. Nyttjanderiden ska heist vara dygnet om. Takhojder: 5 m i botten, se-
dan 4 m och 4-5 m i overvaningen. Nyttjanderid? Dygnet runt yore bra - kl. 8~~_22~~ ar
troligare dvs en oppen skola aven pa kvallsrid. Elevhemmen kommer att byggas i gamla
sjukhuset.

JG Det ar klart alt man kan astadkomma overtrycksventilation. Delta staller krav pa en~kva-
lificerad projektering och minskar antalet mojliga projektoier och entreprenorer. Ska-
defall som kan relateras rill invandigt overtryck firms dokumenterade, ex H'arnosand,
Kungaly. Ett FT-system kan forberedas for varmeatervinning.

KJ Idag firms krav pa energiatervinning. KJ foresprakar balanserat system.

BN Detta galler inte fornyelsebar energi - fjarrvarme/spillvaazme fran koksverket i Lulea rak-
nas som fomyelsebar. -

PG Gor en tillbakablick pa OVK-resultaten (Obligatoriska Ventilarions Kontrollen). Basta
resultaten har FT-system p$ daghem. (51% godkannandegrad). For sjukhus ar godkan-
nandegraden 32%. Sjukhus byggs for att andr~s hela riden och WS hinner inte med.
Hur large ska verksamheten halls? Her 1'ange ska WS halls? PG foresprakar modulsys-
tem. Byggnadens livstid ca 100 ar.

MH Visar losning av byggnad av skolor - projekt i Noakoping (folkskolor fran 1900-talet)
F-system med lagt tryckfall. Tilluft, passivt system. Luften tas in centralt i bottenplanet
och fa.r hjalp av termik. Flakt anvands da termik inte kan utnyttjas. Nar husen byggdes
var kraven pa luftombyten lagre. Batterivarmevaxling ar forberedd men ej installerad i
dessa skolor.

JG Man kan garna slappa kravet p3 varme$tervinning men det ar bra alt bygga system som
kan fungerar aver om de energitekniska forutsattningarna forandras. Systemutredningen
praglas av att venrilarionssystem fungerar daligt och skapar problem. Det ar sant att det
firms mangy daligt fungerande system men detta behover inte beryda alt ventilations-
principerna ar fel. Det firms saval valutbildade som erfama ventilarionstekniker alt rillga.
Utredningen har last sig rill ett system. Dena minskar mojligheten rill ands lampliga
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tekniska losningar. Vi ar nu inne pa tekniska losningar. En krayspecifikation ar mer an-
gelagen an en teknikspecifikarion, jamfor MHs inlagg.

BN Fraga till JG: Beror inte allergiproblem pa inomhusklimatet? Ar daliga ventilarionssystem
en delforklaring?

JG Det finns inget underlag for att ventilarionssystem skulle skapa allergiproblem.

DS Hitrills har alltid byggama fatt ansvaret for fuktskadorna och inte WS-teknikerna. DS
skulle inte tveka att prova OT. Tycker OT ar en bra losning. Det ar dock klokt att ha
avluftskanaler rill hog hojd (dvs franluftskanaler och ej luftspalter) for att forhindn att
"det blaser igenom huset".

KJ OH om en byggnads livsrykel. Idag tendens val av ventilationssystem baseras pa syste-
mets LCC-kosmader, vilket medfor att man planerar for 50 ar. Vikrigt ar att uppfylla
kraven p$ god inomhusmiljo. Basta rystemet ar det som mest uppfyller kraven pa inne-
klimatet rill lagsta livscykelkosmad. Hanvisade rill ENEU 94 - anvisningar for upphand-
ling av eleffektiva anlaggningar.

BJ Erfarenhet fr$n egna skolfasrigheter. Budget for 1997 LK fastigheter: Kapitalkosmad:
59%; Driftskosmad 28%. Underhall ca 11%, Administrarion 2%. Driftskosmaden for-
vantas oka men kanske inte i procent.

MH Sammanfattar vad vi kommit fram rill (sa langt):
Stall krav pa inomhusklimatet. Man bor kunna variera luftflodet pga olika behov i tiden
etc. Krav pa generalitet. Zonindelat uppvarmningssystem. Franluftskanaler. Foresprakar
flexibilitet och olika losningar. Filter ar bra.
Vid val av system:

~ Prova de foreslagna systemen (undersok fuktproblemariken)

~ Klimat vid olika drifrsfall

~ Livscykelkostnad

~ Underhall/drift

HB Franluftsventilarion (FTX) fungerar perfekt i teorin men inte i prakriken. Systemen har
blivit alltfor komplicerade. Instrukrionerna blir darmed ocksa komplicerade och folk kan
ej satta sig in i och skota systemen val. Vi maste fa enklare system.

KJ Allergier: Branschorganisationen och Folkhalsoinstitutet samarbetar. Stor littenrurstudie.
Resultat -man maste narma sig problemet medodmjukhet p.g.a. att vi vet sa valdigt li-
te. Vi maste fa mer kunskap vad g'aller allergi - venrilation.

KAFFEPAUS 1430 _ 1500

DS Venrilarionskraven i skollokaler ar forhallandevis val kanda. (Vicar OH pa COz-halt i
klassrum), 9 1/elev,s. Snala ej pa luftflodet -spas pa installarionskosrnader och energi
genom att minska flodet pa vintern.

BJ Fordela med tilluft - varierande lufrmangd. 7-81/s,m'-. Vilka ar normerna for rilluft?

PG Normerna sager; %z luftvaxling/h (baserad pa 2,5 m takhojd) och 0,35 1/s,m3.

• Konrinuerlig vaxling da luften anvands

• Flodeskriteriet

• Dragkriteriet

• Energikriteriet dvs varmeatervinning (galler ej Lulea)
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PG laser upp rekommenda.rioner for smahus. Boverket ar ̀ systemneutralt' (men will inte
ha sjalvdrag). Boverket har ingen uppfattning om T-system.

BJ Den stora fordelen med T-ventilation ar att man kan variera luftmangd efter behov,
enligt Boverkets rekornmendation 71/s,mz. Far man sanka delta ventilarionsflode?

PG Man kan varies ventilatioruflodet om man haller sig inom Boverkets kray. En %2 luft-
vaxling per rimme ar absolut minimum men Byggnadsnamndema bestammer i enskilda
arenden.

HB COz-koncentrarionema okay med hojd Fran golvet. Inverkan av takhojd? Volymen
firms inte 1'angre med i normerna.

MH Visar Elias Heimans tabell over rumsvolym och kondirionering. Oka.d rumsvolym
minskar venrilationskravet.

Klassrumsvenrilation

Rumsvolym/elev (~ 5 6 7 S 9 10

Ventilation/elev (m3/h) 30 28 26 24 22 20

JG Okad rumsvolym ar posirivt med del beror pa hur lokalema anvands -del kan fungera i
klassrum med regelbundna raster. Systemutredningen sager "Inget flode krays nar an-
laggningen ej ar i drifr". Det ar tveksamt rill att stanga av ventilarionen natterid. Re-
kommenderar litet gzundflode.

KJ Visar OH om behovsstyrd ventilarion. Qarla Skola). Dar ar normalflodet 225 1/§ (9
1/s,m2; 25 elever). Grundflodet ar 28 1/s.

KJ Ni bor undersoka behovsstyrd ventilarion kontra varmeatervinning.

BN Det kan vary svart att stanga hell. Luft har hog viskositet, dvs ar segt, vilket betyder alt
del kan to lang tid att starts upp korrekt venrilarion efter ett stopp.

PG Kontinuerlig luftvaxling. Laser ur byggreglerna. Vilket ar att foredra. Strypa eller inter-
mittent drift? Om azea kontra volym: Det fines svensk standard fran 1989 (SS201052).
Man har raft att minska flodet da lokalerna ej anvands.

MH
1 Nattaystangning maste utprovas och bor utredas fran fall till fall. Ofta OK om man draz

igang flalcten ett par rimmar finnan verksamheten startar.
2 Behoven skiljer mellan olika byggnader.
3 Behovet av ventilation natterid beror pa byggnadens verksamhet (risk for okontrollerad

luftlackning mellan smutsiga och rena rum om den slangs av), fuktforhallanden, emis-
sioner mm.

BJ Fortfarande inget sear pa fragan om hur folja Boverkeu krav och spars energi? Hur kan
vi spars energi i ett T-system?

KJ T-system och energiatervinning kanske "mission impossible". Behovssryming? Man
kanske bor valja FT-system och forbereda for andrade foruuamungar?

MH Boverkets minimikrav om 0,35 1/s,m'" ar lagt. Yrkesinspekrionen har gransen hogst
1000 ppm COz-halt vilket i skolor innebar 8 ca 1/s,person. Boverket och Yrkesinspek-

tionen har olika regler men man far dock ga ±15% av flodet (pga matfel). I sjalvdrags-
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skolor dar lufiflodet bestams av hur man oppnar lanterniner och fasadfonster ar ventila-
tionen "manuellt behovsstyrd", dvs man anpassar efter antalet narvarande elever och
stanger nar klassrummet inte anvands.

JG Ventilationen ar aven ett pedagogiskt problem (lasa in raster etc.). Ventilarionsbehovet
varierar mellan enkel och dubbellektioner, dvs om man har rant eller ej mellan tva lek-
rioner

DS Vi har endast snuddat vid en losning. Behovsstyming ger bra besparing. Det gar troligen
att stanga av flaktarna helt pa natten om ventilationen startar nags rimmar fore oppnan-
det. Man borde kunna s'anka flodet till ca 71/s,elev nar det ar rikrigt kallt. En annan bra
mojlighet ar COz-styrning av flaktar.

MH Passivt rilluftssystem och F-ventilarion som anvands nar termiken inte Tacker rill kan
vary en bra losning forutsatt val rilltagna tilluftskanaler. Dena ger lagt tryckfall och dar-
med ocksa lagre elkosmader. Dessutom ger det lags tryckfallet lag ljudniva. Man bor ut-
nyttja den Tanga tidskonstanten i tunga byggnader - en rung stomme och lagre tempe-
ratur pa natten, vilket kan ge ytterligare energibesparing..

KJ Effektivisering - studera NUTEK-rapport "Eleffektiva filter Qan. 1997)".

DS Har kort prow pa landets fyra storsta filtertillverkare. Alla har numera laga tryckfall.

PG Hall er rill regelverket. Ska bli spannande art se hur ni loser delta problem med T-
ventilation. Viss verksamhet (laboratorielokaler etc.) kraver annan losning an T-system.

JG Ni bor ha stora kanaler och stora aggregat. ~

BJ Vi hade tankt alt under dagen fa en rekommendation fran e~erterna pa hur vi bor ut-

forma Gymnasiebyns venrilarionssystem. Kan vi fortsatta med T-systemet? Byggstart ar
planeras redan november 1997. Start i en befintlig byggnad. Huvuddelen ska vaza byggd
ar 2002. Gymnasiebyn ska vara fardigstalld 2006.

DS En losning kan vara: Tilluft - Stora kanaler - Behovsstyrning - Overluft till korridorer -
Franluft fran toalett - Kanaler for avluft till hog hojd.

BN Skall kontakta samtliga experter per brew. Brevet kommer alt innehalla ett ramanus till
Pro Memoria over dagens hearing saint nags fr$gor som besvaras av samdiga experter.
Forutom dessa sear kommer vi art forvanta oss alt ni justerar Pro Memorian.

Det slutliga dokumentet (Pro Memorian) inkluderande era rekommendationer kommer
alt tryckas och skickas ut rill samtliga deltagare.

BJ Sammantradet ayslutades med alt deltagarna tackades for ett trevligt och 1'arorikt semi-
narium.
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Sammanfatming av experternas sear pa de fyra fragorna

1 /Kan ett tilluftssystem genomforas i en befintlig, bvggnad, fysiskt, ekonomiskt?
Expertgruppen var overrens om att det ar tekniskt mojligt att bygga ett ventilations-
system med ovemyck (tilluftssystem). Den ar ocksa overens om vikten av att byggna-
den ar nagorlunda tat sa att franluften trycks ut genom kanaler aysedda for franluft.
Riskerna for fuktproblem bedoms olika men arses vary storst vid ombyggnad. Ekono-
min bedoms olika - fran att medfora merkostnader till att bli billigare

2/ Ar det totalekonomiskt mojligt att bye en ny bY~ ad an~assad for tilluft utan
ener~;iatervinning HansXn maste tas till att anlag~n'ngen inte ar i drift juni -auk
Varmeatervinningens lonsamhet ar beroende av energipriset. Med ett lagt energipris ar
det sannolikt battre ekonomi att aysta fran vazmeatervinning. Varmeatervinning orsakar
dessutom stone elforbrukning. I Lulea Kommun kan varmeatervinning ifiagasattas.
FT-systemet med varmeatervinning blir uppskamungsvis drygt dubbelt sa dyrt i instal-
lationskostnad i jamforelse med ett T-system. Ett T-system kan ur ekonomisk synvin-
kel vary motiverat. Varmeatervinning flan avluften ar knappast tillamplig vid ett T-
system. Derma nackdel maste vagas mot fordelar i fraga om livstidskostnadema.

3/ Finns det konkreta miljovinster som kan motives en eventuellt hogre totalkostnad
med ett tilluftssystem?
Jamfort med ett konventionellt franluftssystem blir innemiljon battre med T, dell ge-
nom att T kan forces med effektiva filter och dels att tilluften kan vaanas finnan den
tillfores. Svart att se fordelarna med ett tilluftssystem - latt att se riskema. ForeslaF att
man testar T-system i begransad skala. Eventuella miljovinster ar marginella. Svagheten
med systemutredningen (ayser endast aysnittet ventilation) ar att den tycks utga flan att
"det firms problem med dagens ventalationsteknik". I aysikt att undvika problem fore-
slas darfor en ventilationsprincip som kan ~a. ett antal negativa konsekvenser.

4/ Hur erhalls energivinster i ett tilluftssXstem utan varmeatervinning nar B ~,~~normen
maste foljas? _
Om franluften dras samman i avluftsschakt med varmeatervinningsbatterier kan termis-
ka stigkrafter i avluftsschaktet kompensera luftmoutandet i atervinningsutrustningen. I
ett T-system ar behovsanpassning av tilluftsflodet en lamplig atgard. Den ends ener-
givinst jag kan tanks mig for ett tilluftssystem och i jamforelse med ands system ar att
det mojliggor en sankning av innetemperaturen med 1-2 °C fran normala 22-23 °C
och med bibehallen termisk komfort.

Oaysett vilken principlosning som kommer att bli aktuell bor utredningsarbetet to ett
steg tillbaka (vilket kommer att inneban ett steg framat) och utgaende fran verksam-
heten och byggnadens forutsamunga.r formulera en kvalificerad krayspecifikation. Dar-
efter kan kravens konsekvenser saval energitekniskt som ekonomiskt varderas och om-
sattas i tekniska losningar. Ett tilluftsystem ar betydligt billigare an ett konventionellt
system som livstidskostnad. De (vanliga) tillampningar av tillufrsystem som firms i Ka-
nada borde undersokas noggrant.

Bilaga 1: Brev, 19 november 1997, till ventilarionsexperterna innehallande Tyra fragor
om Gymnasiebyns venrilarionssystem

Bilaga 2: Experternas svaz p$ fr$gorna i brevet
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Phone: +46 920-916 46. Fax: +46 920-916 97
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OF TECHNOLOGY

Bengt Johanson, Line$ Kommun Fastigheter, 971 85 Lute$
David Sodergrea, Theorells Ing. Byrl, Ankdammsgatan 25, 171 43 Solna
Hugo Branns~om, R.adiomasten 11, 973 43 Lulea
Jan Gusten, Installationsteknik CTH, 41296 Goteborg
Kurt Jonsson, Angsvagen 9, 745 99 (?) Enkoping
Mane Hult, White arkitekter AB, Box 1218, 11182 Stockholm
Per Grankvist, Boverket, Box 534, 37123 Karlskrona

Hej alla och tack for senast.

Ni maste ursakta mig for det langa drojsmalet med Pro Memorian fran vart ventila-
tionshearing iLulea den 8 oktober 1997. Nu ar det i alla fall klart - det ar narrnast ett
referat av vad som diskuterades. Dena PM kommer att tryckas upp efter det att ni gett
era kommentarer. Dessutom kommer mina fragor och era sear att bilaggas sist i doku-
mentet. ~

Det ar av stor vikt for oss (och er) att ni noggrant 1'aser och kommenterar PM:et, ni
kommer alla att betraktas som justerare av dokumentet. Det ar ocksa viktigt att ni be-
svarar de fyra fragorna nedan sa kort och koncist som mojligt.

Fragor till Ventilationsexperterna gallande tilluftsventilation/overtrycksventilation i
Lulea Gyiruiasieby.

1. Kan ett tilluftssystem genomforas i en befintlig byggnad, fysiskt, ekonomiskt?
2. Ar det totalekonomiskt mojligt att bygga en ny byggnad anpassad for tilluft utan

energiatervinning. Hansyn maste tas till att anlaggningen irate ar i drift juni - aug.
3. Finns det konkreta miljovinster som kan motives en eventuellt hogre totalkostnad
med ett tilluftssystem?

4. Hur erhalls energivinster i ett tilluftssystem utan varmeatervinning nar Byggnormen
maste foljas?

Skicka kommentarer pa PM och svaren pa fragorna sa snart som mojligt till mig!

Halsningar flan Lulea

Bo Nordell
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David Sodergren

1/ Kan ett tilluftssystem genomforas i en befintli~byg~na~ siskt,
ekonomiskt?
Ja, men det ar nodvandigt att byggnaden ar nagorlunda tat sa att franluften trycks ut
genom de don och kanaler som ar aysedda. for franluft. Om byggnaden ar gametal och
ota.t behover den tatas genom att exempelvis invandigt klas med diffussionstatande
skikt (kan ev kombineras med en forbattrad varmeisolering). Dorrar och forester beho-
ver sannolikt forces med nya tamingslister. Om sa bedoms vary nodvandigt kan toalet-
ter och kemilokaler forces med flaktutsugning.

2/ Ar det totalekonomiskt mojh~Xg~,a en n~ygQnP ad an~assad for
tilluft uta.n energiatervinning Hansyn maste tas till att anla~~nin~en inte ar
i drift juni -auk.
Ekonomin med varmeatervinning ar beroende av energipriset. Installationskosmaden
for varmeatervinningsutnutningen kan bli hog och skall betalas av den energi som kan
sparas. Med ett lagt pris pa energin (aven pa lang sikt med varmelagring) ar det sanno-
likt battre ekonomi att aysta fran varmeatervinning. Vazmeatervinning orsakar dess-
utom luftnzotstand som kraver hogre tryck av flaktama och darmed stone elforbruk-
ning.

3/ Finns det konkreta mil,~ovinster som kan morivera en eventuellt ho~re
totalkostnad med ett tilluftssystem? ~
Om tilluftsystemet jamfors med ett konventionellt franluftssystem ar det latt att pasta att
innemiljon blir battre med T. Tva faktorer paverkar miljon pa ett positivt salt. Till-
luftsystemet kan forces med effektiva filter, som latt kan skotas vuvid inneluftkvaliteten
forbamas. Genom att tilluften pa ett enkelt och effektivt salt kan varmas finnan den
tillfores lokalema ar risken for ett besvannde drag Fran tilluftsventiler aysevart reduce-
rad.

4/ Hur erhalls energivinster i ett tilluftssystem uta.n varmeatervinnin~n'ar
Bv~~normen maste foljas?
Enligt byggnormen fordras atervirming av varme ur franluften om entalpiskillnaden
mellan franluft och inkommande uteluft overstiger 2 MWh/ar. Sannolikt ar detta fallet
i alla aktuella byggnader. Om byggnaden ar tat kommer franluften att dras samman i
avluftsschakt vilka kan forces med vazmeatervinningsbatterier eller loft/loft varmevax-
lare. Termiska sugkrafter i avluftsschakt kan kompensera luftinotstandet i atervinnings-
utrusrningen. Med hansyn till principen for varmeforsorjningen forefaller det dock som
om nags formella krav pa vazmeatervinning irate foreligger.

Marie Hult

1 / Kan ett tilluftssystem genomforas i en befintlig by~Qnad, , siskt,
ekonomiskt?
Fysiskt: Jag anser att det firms raft stora risker for fuktproblem med ett ventilationssys-
tem som med hjalp av flaktar tillfors byggnaden kontinuerligt. Om franluftsdonen av

Ventilationshearing - Gymnasiebyn Lulea Bilaga 2



nagon anledning stangs, firms risk for diffusion i klimatskarmen. Sarskilt riskfyllt i
Norrlandsklimat!
Ekonomiskt: Kraver stor noggrannhet for att asta.dkomina en lufttat och angtat kli-
matskarm, dvs minutios kvalitetskontroll. Detta kan ocksa vary utseendemassigt / arki-
tektoniskt svart i en ganunal byggnad. Den ekonomiska vinst man skulle gory ar att
man slipper dragning av franluftskanaler och investering i varmevaxlare. Ofta fines
dock gart~la fianluftskanaler som skulle kunna anvandas. Det man forlorar ekonomiskt
ar extra kostnad for den varmeenergi man inte atervinner (sarskilt i Norrland), vilket

nomialt ar en stone kostnad an den el man winner pa att inte ha flakt pa franluften. I
livsrykelkosrnad kan det kanske bli billigare sa Lange som varmeenergin ar relativt bil-

lig. Investeringen for T-systemet ar ju ocksa billigare an FTX-systemet. Jag skulle gissa

att kostnaderna blir ganska likvardiga. Rakna ocksa med en viss extrakosmad for att
verkligen bygga tatt - och en viss risk for klimatproblem.

2/ Ar det totalekonomiskt mojli ~t att by~ga en ny bY~gnad an~assad for

tilluft utan energiatervinnin~Hansyn maste ta.s till att anlag~ngen inte ar

i drift juni -auk.
Det ar det nog, men jag har svart att se fordelama. Det blir knappast billigare an ett

FTX-system, kostnadema fordelar sig bars annorlunda. Avsal~ad av varmevaxling in-

nebar redan idag (trots koksverkets overskottsvarme) en hogre uppvaminingskostnad.

Nar koksverket laggs ned okar troligtvis derma kostnad. Det blir da ocksa en onodig

rniljobelastning.

3/ Finns det konkreta. miljovinster som kan morivera en eventuellt ho~re

totalkosmad med ett tilluftssystem?
Jag har svart att se fordelarna med ett tilluftssystem -men latt att se riskerna. Samtidigt
ar det ju ibland till synes "vansirmiga ideer" som leder utvecklingen fiamat, sa man ska

aldrig vara sa Baker.

Jag skulle foresla att man testar detta pa en liten, ny byggnad - alltsa i begransad skala.

Valj olika losningar for olika typer av byggnader inom gyinnasiebyn, alltefter deras spe-

cifika forutsattningar. T.ex. aldxe byggnader: Inventen befintliga ventilationskanaler
och berakna om dimensionerna Tacker for att bygga om med passiv tilluft (utan T-
flakt) och F-system med lags tryckfall. Tilluften kan da tas in centralt i bottenvaningen,
utnyttja termik, forvarmas och filtreras. Nar temliken irate Tacker kan F-flaktar satta
igang. I derma losning ar det dessutom mojligt att forbereda for installation av batteri-
vazmevaxlaze, som kan installeras direkt eller ear koksverket laggs ned.

Fordelar:

• Man winner minst lika mycket i elanvandning som i ett T-system

• Termik kan nyttjas ear det ar kallt ute, genom att tilluften tas in nertill och ut upp-

till. Luften Tor Big med ternziken, irate mot den.

• Varmevaxling ar mojlig.

• Man sakrar ett undertryck i byggnaden.

Nackdelar:

• Filtrering av tilluft ar irate lika enkel som i ett FTX-system. Det fines dock filter
idag med lags tryckfall.

• Man kan stota pa overraskningar ear man ska anvanda garnla ventilationskanaler.
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I nybyggnad kan ett forstarkt F-system med lags tryckfall utvecklas med annu bame
foruuamungar, da utrymine kan tillskapas for overdimensionerade kanaler och bra
flaktar. I 60-70-talsbyggnader kanske installation av ett bra behovsstyrt FTX-system ar
lattast. De laga takhojderna och ofta byggmaterial med emissioner, lite fruktproblem,
som brukar pragla byggnader fran derma tid, ger irate bra foruuamungar for mycket
experimenterande med ventilation.

4/ Hur erhalls energivinster i ett tilluftssystem utan varmeatervinning nar
Byggnormen maste foljas?
Jag har svart att se dessa vinster.

Kurt Jonsson

1 /Kan ett rilluftssystem genomforas i en befintlig by~~nad• , siskt,
ekonomiskt?
Allting ar mojligt. Kortsiktigt ar installationskostnaden for ett T-system lagre an kost-
naden for ett FT-system. Dena till trots ar FT-system langsiktigt att foredra framst av

foljande skal.

Ska11
Enligt planema skall Gymnasiebyn anslutas rill ett fjanvarmenat ears varme i huvudsak

produceras av overskottsgas Fran SSAB. Energipriset ar lagt jamfort med marknac~en i
ovrigt. Sjalvfallet skall Gymnasiebyn to till vary den i dagslaget radande energisituaao-
nen men langsiktigt skall systemvalet baseras pa en i framtiden forandrad situation med
hogre energipriser. For att i en salon situation gory det mojligt att komplettera ventila-
tionsanlaggningama med varmeatervinning skall FT-system valjas. Till en borjan in-
stalleras anlaggningarna utan varmeatervinning - ett utforande som bibehalls sa Lange

som SSAB kan leverera fjanvarme till ett for Gymnasiebyn acceptabelt energipris.
I praktiken innebar detta en flexibel mojlighet att anpassa anlaggningarna till framtida

forandringar i energisituationen.

Ska12:
Ett FT-system erbjuder battre mojligheter att varies tryckforhallandena mellan olika

lokaler i en byggnad. Som exempel kan namnas att en kemisal skall normalt ha under-
tryck i forhallande till narliggande skollokaler. Harigenom undviktes overforing av ir-
riterande fororeningar alstrade i kemisalen. I ett flexibelt FT-system ar ombalansering

en forhallandevis enkelatg'ard. Andra exempel dar en noggrann tryckbalansering ar

nodvandig ar slojdsalar, eventuella rokrum etc.
Som bekant lever vi i en foranderligt varld. Skolan i dag ser annorlunda ut an for 10 a.r

sedan. Hur det ser ut ar 2007 kan vi bars sia om. Ett ar dock sakert - behovet av

"funkrionsanonyma installationer" okar standigt och det ar nodvandigt att to han-

syn till att livslangden for Gymnasiebyn ar 50-100 ar! En lokal i skolan som idag ut-

nyttjas for kemilaborationer kommer kanske att om nags ar anvandas som bibliotek
eller datasal. Ett FT-system erbjuder en flexibilitet som mojliggor sadana forandringar.
Ett T-system gor det irate. Min rekommendation fran hearingen kvazstar darfor:
Valj FT- system for att kunna mots en forandrad energisituation och krav pa en flexi-
bel skola.
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2/ Ar det totalekonomiskt moiligt att bye a en nv bv~gnad anpassad for
tilluft utan energiatervinnin~ Hansvn maste tas till att anlaggnin~en irate
ar i drift juni - au~.
Det gar irate generellt att svara pa derma fraga da ekonomin ar beroende av anlaggning-
ens storlek, forvanta.d energiprisutveckling, geografiskt large mm. Om fragan ayser
specifikt Gyrnnasiebyn i Lulea och den ovanligt gynnsamma energisituation som rader i
Lulea Kommun sa kan ett T-system ur ekonomisk synvinkel vary motiverat. I ovrigt
hanvisar jag till mitt svar pa fraga 1.

3/ Finns det konkreta. miljovinster som kan motivera en eventuellt how
totalkostnad med ett tilluftssystem?
Eventuella miljovinster ar enligt min uppfatming marginella.

4/ Hur erhalls energivinster i ett tilluftssystem utan varmeatervinnin nar
Bv~~normen waste foljas?
Exempel pa mojligheter till energibesparing redovisade jag under hearingen. Vid om-
byggnad av Jarlaskolan i Stockholm installerade saval varmeatervinning sow behovs-
styrning av tilluftsflodet. I ett T-system ar behovsanpassning av tilluftsflodet en lamplig
atgard. Marknaden erbjuder standaxdiserade losningar dar tilluftsflodet antingen styrs av
en narvarogivare eller av en COz-givare strategiskt placerad i den lokal sow betjanas av
systemet

Jan Gusten

1/Kan ett tilluftssystem ~enomforas i en befintlig bvggnad, siskt,
ekonomiskt?
Det ar naturligtvis tekniskt mojligt att ventilera wed mekanisk tilluft, dvs skapa ett in-
temt overtryck, saval i en befintlig sow i en nyproducerad byggnad. R.isker for fuktbe-
tingade problem kan bli stone vid ombyggnad av en befintlig byggnad 'an vid nypro-
dukrion. I det senare fallet fines bate mojlighet att byggnadsteknisk utforn~a kli-
matskarmen s3 att t ex risken for fuktkonvektion kan minskas.

En overtrycksventilation kommer att

• Fordra ett omfattande byggnadstekniskt detaljlosningsarbete ayseende lufttathet

• fords klarlagda ansvarsgranser mellan byggnadsteknik och ventilationsteknik

• styra planlosningen, ayseende hur luften ska tas ut fran byggnaden

• paverka funktionen i de rumsvolymer sow ventileras wed traditionellt F-system.

2/ Ar det totalekonomiskt mojli ~t att by a en nv bv~~nad anpassad for
tilluft utan ener~iatervinning Hansen waste tas till att anlag~  gen irate
ar i drift juni -auk.
Val av systemlosning bor gora.s sa att saval behoven av varme sow el beaktas. Mojlighet
till varmeatervinning bor alltid vara utgangspunkt men ska varderas mot okat strorn-
ningsmotstand och darmed okat flaktarbete. Nar tillgang fines pa overskottvarme, sow
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i Lulea, kan varmeatervinning ifiagasattas. Det betyder irate att T-ventilation ar ett
battre alternativ an FT-ventilation. Ett traditionellt FT-system ger mojlighet till att i ett
senare skede, med nya forutsamungar, komplettera systemet med ett varmeatervin-
ningsaggregat.

3/ Finns det konkreta miljovinster som kan motivera en eventuellt ho~re
totalkostnad med ett tilluftssystem?
Fragestallningen nagot otydligt. Vad ayses med miljo - ar det god innemiljo eller mins-
kad miljobelastning foretradesvis genom minskad driftenergi?
Svagheten med systemutredningen (ayser endast aysnittet ventilation) ar att den tycks
utga flan att "det firms problem med dagens ventilationsteknik". I aysikt att undvika
problem foreslas darfor en ventilationsprincip som kan fa ett antal nega.tiva konsek-
venser.

En kvalificerad bedomning bor utga fran

• erforderliga lufifloden

• erforderlig luftbehandling (t ex ayseende lufifuktighet)

• behov av luftrening

• krav pa energieffektivitet

• krav pa driftsakerhet

• osv

4/ Hur erhalls ener~ivinster i ett tilluftssystem utan varmeatervinning nar
Bv~~normen maste folias? ~
Formuleringen irate belt lyckad. Byggregler ska irate ses som ett hinder for bra losning-
ar. Vidare kan irate energivinster forvantas fran nagot system. I ovrigt se punkt 2.

Sammanfattning
Jag rekommenderar irate ovemycksventilation av foljande skal (ej rangordnade)

• Minskad flexibilitet

• Fuktbetingade skaderisker

• Energiaspekter

Oaysett vilken principlosning som kommer att bli aktuell bor utredningsarbetet to ett
steg tillbaka (vilket kommer att innebara ett steg framat) och utga.ende fr3n verksam-
heten och byggnadens foruuamungar formulen en kvalificerad krayspeciSkation. Dar-
efter kan kravens konsekvenser saval energitekniskt som ekonomiskt varderas och om-
sattas i tekniska losningar.

Hugo Brannstrom

1/Kan ett tilluftssystem ~enomforas i en befintlig by~~nad, fvsiskt,
ekononuskt?
Swart att ge ett generellt sear da. forhallandena i en befintlig byggnad kan varies betyd-
ligt. Om del firms ett FT-system sedan tidigare med intakta kanalsystem bor problemen
vara relativt sma. Finns endast franluftsystem (sjalvdrag eller flaktstyrt) ar det tankbart
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att anvanda franluftskanalerna (efter ev. renovering) for ett tilluftsystem da. i princip
franluftskanalerna ar dragna fran respektive rumsenhet. Tilluftsaggregatet placeras da
fordelaktigast d'ar franluftsflakten sitter.
Ur investeringssynpunkt ar ett tilluftsystem billigare vid renovering an att aterstalla FT-
systemet. Med ett befintligt franluftsystem ar det aven billigare ur investeringssynpunkt
med ett tilluftssystem da jag forutsatter att vid renovering av franluftsystemet installeras
aven anordningar for all varma tilluften.
Framtida tillsyn och underhall ar aven i jamforelsen fordelaktig for tilluftsystemet.

2/ Ar det totalekonomiskt mojli~t att bygga en nv bvg iii ad anpassad for
tilluft utan energiatervinnin~ Hansyn waste tas till att anlaggnin~en irate
ar i drift juni - au~.
Fragar ar komplex att besvara sa till villa att jamforelse waste goras wed ands typer av
venrilationssystem t.ex. FT- respektive F-system.

• FT-systemet well varmeatervinning blir uppskattningsvis drygt dubbelt sa dyrt i in-
stallationskostnad i jamforelse well ett tilluftsystem.

~ Energiatervinsten vid ett FT-system blir i genomsmitt =65% for aret (under forut-
sattning att erforderlig tillsyn sker). Derma energiatervinst ska da stallas mot mer-
kostnaden for investeringen och ranteforluster pa investerade medel.

• Dartill blir drift och underhallskostnaderna betydligt dyrare for FT-systemet an for
T-systemet.

• Hur dessa kostnader slay i jamforelse vid ett aktuellt objekt waste givetvis bedomas i
slutandan.

• F-system well varmeatervinning (typ varmepump) flan avluften haz en atei'~in-

ningsgrad pa =50 %sett over aret. Den ventilationstekniska installationen (exkl.
varmepumpen) blir kostnadsmassigt likvardig well ett T-system men dyrare om till-
luften ska. varmas vid respektive luftinslapp.

• Ett F-system well varmeatervinning blir i alla ayseenden betydligt dyrare ar ett T-
system.

• Varmeatervinning fran avluften ar av praktiska skal ej tillamplig vid ett T-system. En
klar nackdel sow waste vagas mot fordelaz i fraga om livstidskostnadema.

3/ Finns det konkreta miljovinster sow kan motives en eventuellt ho~re,
totalkostnad well ett tilluftssystem?
Miljovinsterna handlar har narmast om innemiljon och i slutandan om det temuska
klimatet. Luftkvaliteten foruuatts kunna skapas likvardigt for de alternativa ventila-
tionssystemen.
For min del ar erfarenheterna av tilluftssystem nast intill obefintliga dock firms en erfa-
renhet sow kan vara yard att riamna i sammanhanget. Det galler "Kirunafallet" dar

Osten Sandberg i sparen av energisparande minskade pa franluftsmangden (stannade
franluftsflaktama) iKiruna Stadshus sa att overtryck skapades i huset (=tilluftsystem). I
det Pallet upplevde de "boende" en positiv kansla, n'amligen en jamn innetemperatur
och fianvaro av dragkansla.

4/ Hur erhalls ener~ivinster i ett tilluftssystem utan varmeatervinnin~ nar
Bv~~normen waste foljas?
Energiatervinning i Byggnormens mening, att atervinna energi fran avluften, ar ej
praktiskt (av kostnadsskal) mojlig i ett tillufrssytem. Den ends energivinst jag kan tanka

wig for ett tilluftssystem och i jamforelse well ands system ar att det mojliggor en
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sankning ar innetemperaturen med 1-2 °C fran normala 22-23 °C och med bibehallen
ternusk komfort.

Mitt sear pa stallda fragor kan sammanfattas i att livstidskostnaden for ett tilluftssystem

rimligen ar betydligt lagre an for ett konventionellt system. Energiate*~nn;ng enligt

Byggnormen ar ej tankbar men ett battre tem~iskt inneklimat kan forvantas. Som fram-

gatt firms inom landet ingen samlad erfarenhet av tilluftssystem men "daliga" erfaxen-

heter av konventionella ventilationssystem. Av detta kan en slutsats dras namligen att

skal firms att noggrant undersoka obeprovade system. Enligt Per Grankvist Boverket

firms tydligen tillampningar av tilluftsystem i Kanada. Da Gymnasiebyn byggs for

framtiden rekommenderas en serios undersokning av sanningshalten och eventuella

erfarenheter i Grankvists pastaende om Kanada.
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