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Förord 

 

Tillväxtverket beviljade 2017-12-07 Region Västernorrland stöd ur den Europeiska 

regionala utvecklingsfonden för projektet ”Energieffektiv och flexibel ventilation vid 

Sundsvalls sjukhus” (E-flex). Projektbudget har varit 21,1 miljoner kronor med ett EU-

stöd på 50% (10,5 miljoner kronor). Projektet startade 1 januari 2018 och slutfördes 31 

oktober 2021. 

 
I arbetet med det fysiska installationsprojektet har förutom interna resurser extern expertis anlitats samt 

entreprenörer upphandlats. Projektorganisation: 

 

Intern Projektledning RVN: 

• Huvud- och delprojektledning (Regionfastigheter) 

• Ekonomi och kommunikation 

• Teknikspecialister VVS, Styr och Automation (Regionfastigheter) 

Extern expertis: 

• Projekteringsledning och energisamordning: Sweco AB, Östersund 

• Projektering, kontroll och besiktning VVS: WSP Systems, Sundsvall 

• Projektering, kontroll och besiktning El o styr: Ramböll, Sundsvall 

• Projektering Brand: Bricon AB, Sundsvall 

• Extern utvärdering: ESAM, Umeå 

Entreprenörer: 

• Ventilation-, El- och Generalentreprenör (GE):  Miljöventilation AB, Sundsvall 

• Styr- och Automation: Schneider Electric, Sundsvall 

• Rör: Radiator AB, Sundsvall 

• Bygg: REKAB AB, Sundsvall 

 

För frågor relaterat till föreliggande rapport och/eller projektet E-flex hänvisas till 

undertecknad via mail: jan.lindberg1@rvn.se. 

 

Härnösand, 2021-10-29 

 

Jan Lindberg  

Energicontroller 

Regionfastigheter, Region Västernorrland 
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Sammanfattning 
Projektet ”Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus” (E-flex) har 

genomförts mellan 2018-01-01 och 2021-10-31 med huvudmålsättning om att utveckla 

ett generellt koncept för ombyggnation av komplexa ventilationssystem. En drivkraft och 

målbild har varit att konceptet ska resultera i energieffektiva ventilationssystemen med 

hög grad av inbyggd flexibilitet och generalitet.  

 

Inom ramarna för projektet har fem ventilationsgrupper (VG1-5) på Sundsvalls sjukhus, 

vårdblock 3, byggts om. En mer långtgående ombyggnation har genomförts för två av 

ventilationsgrupperna (VG1 och VG2), med åtgärder både på våningsplanen och i 

aggregat, medan ombyggnationer på resterande tre ventilationsgrupper (VG3 - 5) primärt 

omfattat aggregaten. 

 

Projektet har genererat en kunskapsuppbyggnad i projektgruppens alla led avseende 

hållbara byggnader, samt ökad förståelse för ventilationssystemens centrala roll i det 

utmanande arbetet med att renovera och uppgradera ett äldre fastighetsbestånd för att 

möta dagens och morgondagens krav. Engagemanget har ökat i Region Västernorrlands 

beställar- och driftorganisation samtidigt som en förbättrad samverkan växt fram mellan 

expert-, entreprenad- och leverantörsled. 

 

Som ett resultat av projektet beräknas energianvändningen att reduceras med cirka 1 000 

MWh, fördelat på 150 MWh el och 850 MWh värme, vilket i sin tur bedöms ge en 

minskad koldioxidbelastning 200 ton CO2-ekvivalenter.  För VG1 och VG2, med en mer 

omfattande ombyggnation än för övriga tre ventilationsgrupper som ingått i projektet, 

beräknas elanvändning till fläktdrift kunna reduceras med cirka 40 till 50 % och 

fjärrvärmeanvändning för eftervärme av ventilationsluft kunna reduceras med över 80 %. 

 

 

  



   
 

 Datum  Sida  
 2021-10-29  5(39)  

 

 

 

 

Innehåll 

 
Sammanfattning ................................................................................................................ 4 

1 Inledning ................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 7 

1.2 Syfte ................................................................................................................... 7 

1.3 Målsättning ........................................................................................................ 7 

1.4 Målgrupper ......................................................................................................... 7 

2 Sundsvalls sjukhus .................................................................................................... 9 

2.1 Systematiskt energiarbete .................................................................................. 9 

2.2 Uppbyggnad ..................................................................................................... 10 

2.3 Klimathållningssystem ..................................................................................... 11 

2.3.1 VG1 - 5 ..................................................................................................... 12 

2.4 Inomhusklimat ................................................................................................. 13 

3 Ombyggnad av ventilationssystem – vårdblock 3 .................................................. 16 

3.1 Bakgrund .......................................................................................................... 16 

3.2 Grundförutsättningar för projektet ................................................................... 17 

3.3 Ventilationskonceptets målbild ........................................................................ 17 

3.4 Vald tekniklösning – systemval VG1 – 5 ........................................................ 18 

3.4.1 Ventilationsflöden .................................................................................... 18 

3.4.2 Utetemperaturkompensering av flöden på våningsplan (VG1 - 2)........... 19 

3.4.3 TTR – Börvärdesoptimering ..................................................................... 20 

3.5 Värmeåtervinning ............................................................................................ 21 

3.6 Fläktväggar ...................................................................................................... 22 

3.7 Luftläckage – täthetsprovningar ...................................................................... 24 

3.8 Projektekonomi ................................................................................................ 27 

4 Resultat och uppföljning energiprestanda .............................................................. 28 

4.1 VG1 – SFP ....................................................................................................... 28 

4.2 VG1 - Test av värmeåtervinningssteg 1 och 2 ................................................. 30 

4.3 VG1 - erfarenheter från sommardrift ............................................................... 33 

4.4 Beräknad energibesparing VG1 - 5 ................................................................. 34 



   
 

 Datum  Sida  
 2021-10-29  6(39)  

 

 

 

 

4.5 Jämförelse av tekniklösningar för VG1 - 5 ...................................................... 34 

5 Diskussion .............................................................................................................. 36 

6 Slutsatser ................................................................................................................. 37 

6.1 Behov för fortsatta utredningar ........................................................................ 37 

Referenser ....................................................................................................................... 39 

 

  



   
 

 Datum  Sida  
 2021-10-29  7(39)  

 

 

 

 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Region Västernorrland (RVN) är ägare av ett fastighetsbestånd på ca 500 000 m2 

bruksarea bestående av byggnader från i huvudsak 1950- till 1980-tal, vilka nu är i stort 

behov av ombyggnad och renovering. Att utarbeta metoder och modeller för att ur ett 

helhets- och hållbarhetsperspektiv bygga om sitt befintliga fastighetsbestånd är av största 

vikt. En central fråga i detta systematiska arbete är att utveckla och installera högeffektiva 

ventilationslösningar som skapar förutsättningar för att möta dagens och morgondagens 

krav med låg energi-, miljö och klimatbelastning samt hög grad av flexibilitet för 

anpassning till framtida behov. En viktig komponent blir här att i ett demonstrations-

projekt utveckla och installera högeffektiva ventilationslösningar för en tredjedel av 

vårdblocket vid Sundsvalls sjukhus. 

 

1.2 Syfte 

Projektets syfte har varit att uppnå hög energieffektivitet, bra inomhusklimat med låg 

miljö- och klimatbelastning samt skapa förutsättningar för att bibehålla rätt ventilations-

flöden vid framtida lokalombyggnader och renoveringsarbeten. 

 

1.3 Målsättning 

Projektets mål har varit att 

• utveckla en metod vilken ska leda fram till ett energieffektivt, generellt och 

flexibelt ventilationskoncept som ska kunna användas av RVN och andra 

fastighetsägare som en standardlösning 

• i ett demonstrationsprojekt reducera elanvändning till fläktdrift med 40 % och 

fjärrvärmeanvändning till uppvärmning av ventilationsluft med 50 % i de berörda 

ventilationssystemen 

• sprida kunskapen om arbetsmetodik och lösningar till projektets målgrupper  

• systemlösningen genom energieffektivisering bidrar till att uppnå miljömålen 

begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. 

 

1.4 Målgrupper 

För projektet finns fyra målgrupper 

 

• Region Västernorrland 
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• Regioner och andra fastighetsägare med komplexa lokaler och fastigheter 

• entreprenörer och projektörer inom installations- och byggnadssektorn 

• studenter med energiinriktning på universitet och högskolor. 

 

Åtgärden är av stort strategiskt värde för Region Västernorrland där de förväntade 

resultaten kan växlas upp och användas som en standardlösning vid framtida 

ventilationsombyggnader. 
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2 Sundsvalls sjukhus 

2.1 Systematiskt energiarbete 

RVN har under lång tid arbetat med energieffektiviseringar och utökat användande av 

förnybar energi i egna fastigheter. Resultaten efter 25 års arbete är långt bättre än 

förväntat där den specifika energianvändningen i snitt för hela fastighetsbeståndet 

reducerats med 45 %. De goda resultaten beror till stor del på riktade åtgärdsinsatser på 

ventilations-, värme- kyl- och belysningssystem i kombination med drift-

optimeringsinsatser samt där det varit möjligt förbättringar i byggnadernas klimatskal i 

samband med större ombyggnationer. 

 

Arbetet med energieffektivisering vid Sundsvalls sjukhus har här starkt bidragit till 

resultatet där energianvändning halverats under perioden 1995 - 2020. Vid sjukhuset 

bidrar egen solelproduktion med ca 1,5 % av total elanvändning. 

 

 
Figur 1. Utveckling i specifik energianvändning för Sundsvalls sjukhus mellan år 1995 

och 2020.  

 

Under projektets genomförandetid, 2016 - 2020, har den totala reduktionen i energi-

användning varit 6 500 MWh. Orsakerna till minskningen är flera, där bland annat ett nytt 

energieffektivt operationscentrum byggts och drifttagits i ny- och ombyggda lokaler samt 

att ett flertal ventilationsprojekt och renoveringsinsatser utförts i flera servicedelar (S06, 

S07 och S08). Resultatet från det specifika ventilationsprojektet ”E-Flex”, redovisas i 

Kapitel 4. 
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2.2 Uppbyggnad 

Sundsvalls sjukhus var färdigställt 1975 och har i dagsläget en bruksarea på totalt 205 

566 m2. Sjukhusets huvudbyggnad är uppdelad i mottagnings-, service- och vårddelar. 

Infektions-, barn- och rehabavdelning utgörs av egna byggnadsdelar. Produktionsköket 

ligger något avskilt, i denna byggnad ligger även ambulansgaraget. Bilden i Figur 2Figur 

2 ger en översikt över sjukhusets uppbyggnad. 

 
Figur 2. Översiktbild över Sundsvall sjukhus. 

  

Höghusdelen med sina vårdblock V01, V02 och V03, består av vårdavdelningar i sju plan 

(plan 11 - 17). Bottenvåningen kallas plan 10 och vinds-/teknikvåning plan 18 där 

ventilationsaggregaten VG1 - 15 är placerade. V01, V02 och V03 består även av en 

källar- och sutterängvåning på plan 08 och 09.  

 

På bilden i Figur 3 är vårdbyggnad 3 (V03), som är fokus i detta projekt, inringad. De 

fem ventilationsaggregaten (VG1 - VG5) som försörjer V03 och mottagningarna M07, 

M08 och M09 med ventilationsluft (och värme) är placerade på vinden, plan 18. 
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Figur 3. Vårdbyggnad 3 inringad, vy från väst, baksidan av sjukhuset. I förgrunden till 

höger i bild ses sjukhusets snölager som försörjer sjukhuset med hållbar kyla. 

 

 

2.3 Klimathållningssystem 

Sundsvalls sjukhus värms primärt via luftburen värme. Vid ombyggnation installeras som 

oftast radiatorer som då ersätter värme via ventilationen. På sjukhuset finns ett 40-tal 

ventilationsaggregat där värmeåtervinningen antingen består av roterande värmeväxlare 

eller vätskekopplad återvinning. Efter värmeåtervinningen eftervärms utomhusluften i ett 

första steg med vätskekopplade värmebatterier och värms sedan slutligen med värmare 

som sitter i direkt anslutning till tilluftsdonen. På många avdelningar sitter de 

ursprungliga elektriska eftervärmarna från när sjukhuset byggdes kvar, medan de på andra 

ombyggda avdelningar har ersatts med vätskeburna kombibatterier, eller 

komfortmoduler, för värme och kyla. Sjukhuset försörjs med fjärrvärme via fyra 

undercentraler. Kyla produceras på sjukhusområdet via snökyla, frikyla samt 

kompressorkyla. Ett stor antal ventilationsaggregat på sjukhuset saknar centralt kyld 

tilluft vilket innebär att huvuddelen av ej ombyggda avdelningar helt saknar komfortkyla.   
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Figur 4. De ursprungliga elektriska eftervärmarna i tilluftdonens anslutningslåda 

(vänster), från när sjukhuset byggdes är fortsatt i drift på många av sjukhusets 

avdelningar. Fyra ledplåtar i metall, direkt ovan den perforerade plattan (höger) kan 

fällas ner och därmed påverka strömningsmönster och inblåsningen i rummet. 

 

Fönstren på Sundsvalls sjukhus är så kallade frånluftsfönster. I de flesta rum så går delar 

av frånluften via frånluftsfönster och delar av frånluften via ett traditionellt frånluftsdon 

i tak. Fönstren har en slits i fönsterbågens nedre del där frånluften tas in. Frånluften 

passerar mellan de två inre av fönstrets tre glasrutor och passerar ut genom spalt i båge 

och karm i fönstrets överdel och vidare in i frånluftskanal. Under stora delar av året 

värmer frånluften upp glasrutorna vilket resulterar i att yttemperaturen på den inre 

glasrutan ligger relativt nära lufttemperaturen i rummet. Därmed minskar dels risken för 

kallras i närområdet av fönstret, dels strålningsförlusterna från människa till fönsterglas. 

Vid soligt väder tar frånluften upp delar av värmen från solen och bidrar till att reducera 

kylbehovet i rummet. Frånluftsfönstren är dessutom utrustade med mellanglaspersienn. 

Mätningar genomförda vid Falu lasarett sommaren 1968 (Södergren, 1970) visade en 

reduktion i instrålad solvärmeeffekt på 80 % jämfört med ett tvåglasfönster utan 

solavskärmning för ett frånluftsfönster med en ljus persienn i luftspalten samt ett 

frånluftsflöde på 60 m3/h per m fönsterbredd (dagmått). Kombinationen frånluftsfönster 

och luftburen värme med elektriska värmebatterier gav på 70-talet, när sjukhuset 

byggdes, en enkel värmeinstallation med relativt låg investeringskostnad och godtagbar 

termisk komfort utan behov för radiatorer eller andra värmare under fönster.   

 

2.3.1 VG1 - 5 

De fem ventilationsgrupperna VG1 - 5 var innan ombyggnation, precis som resterande 

tio ej ombyggda ventilationsgrupper (VG6 – 15) med aggregat belägna på våning 18 

överst på vårddelsbyggnaden, relativt identiskt uppbyggda och med de flesta ursprungliga 

komponenter från byggnadsår bevarade och fortsatt i drift: 
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• Två roterande värmeväxlare i parallell. Temperaturverkningsgrader uppmättes 

2016 till mellan 65 % och 70 %, korrigerat för obalans mellan till- och 

frånluftsflöde (mätt med spårgas). Denna mätning inkluderade temperaturhöjning 

över fläkt vilket gör att verkningsgraden i realiteten låg något lägre.  

• Filter på tilluft. Inget filter på frånluft. Detta bidrar till att rotorytor blir smutsiga. 

• Remdrivna radialfläktar med trefas asynkronmotor. Motorerna har kompletterats 

med frekvensomformare.  

• Flödesreglering via konstanttryckhållning. Tryckgivare placerad i flödesriktning 

direkt efter (tilluft) respektive före (frånluft) aggregatet.  

• Eftervärmningsbatterier på respektive stamkanal vilket möjliggör olik 

tilluftstemperatur till olika delar av V03. Tilluften är uppdelade med separata 

stamkanaler för kärna och för olika fasader (i huvudsak öst- och västfasad). Vid 

låg utomhustemperatur räcker inte kapaciteten till för att höja tilluftstemperaturen 

till önskad nivå vid ursprungligt dimensionerande flöde. Mottagningsdelar (M07, 

M08 och M09), som har större transmissionsförluster än vårdavdelningarna, har 

vätskekopplade värmebatterier på grenkanaler ute på avdelningarna för att 

ytterligare kunna höja tilluftstemperaturen fram till sista värmesteget som är 

värmarna i direkt anslutning till tilluftsdonen. På ett fåtal avdelningar har de 

elektriska värmarna vid tilluftsdonen ersatts med vätskeburna kombibatterier 

/komfortmoduler. I övrigt, vilket utgör huvuddelen av försörjningsområdet för 

VG1 – 5, är de ursprungliga elvärmarna vid tilluftsdonen behållna.     

• Spjäll på varje plan/avdelning möjliggör individuellt anpassade drifttider efter 

varje avdelnings verksamhetstider. För avdelningar med dagdrift öppnar dessa 

spjäll under helg och natt om referensgivare för rumstemperatur faller under 

inställd nivå för att säkerhetsställa en acceptabel temperatur vid arbetsdagens 

start. Spjällen är antingen öppna eller stängda och används alltså inte för 

flödesreglering. Mätningar har visat att stängning av ett eller flera spjäll på 

påverkar ventilationsflödet på andra avdelningar. Därmed resulterar inte stängd 

avdelning i önskvärd flödesreduktion genom aggregatet. 

 

2.4 Inomhusklimat 

Mätningar och loggning av inomhusklimatrelaterade parametrar (lufttemperaturer, 

globtemperatur, lufthastighet, koldioxidhalt) har genomförts på ett flertal avdelningar, 

både under vinter- och sommarförhållanden. Klagomål på inomhusklimatet förekommer 

både under uppvärmningssäsong och sommartid. Som tidigare nämnt finns ingen 

komfortkyla på stora delar av sjukhuset. Det gäller även V03. Det blir därmed varmt i 

rum mot fasad under perioder med höga utomhustemperaturer och soligt väder. Klagomål 

om dålig luftkvalitet förekommer ibland. Stickprovsmätningar av koldioxidhalt har visat 

låga nivåer, vilket är förväntat då luftflödena på sjukhuset generellt sett är höga på grund 

av att ventilationen är dimensionerad för att värma sjukhuset. Dessa klagomål kan vara 
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relaterad till hög inomhustemperatur då luftens entalpi (temperatur och fuktinnehåll) 

påverkar den upplevda luftkvaliteten. Mest frekvent är emellertid klagomålen vintertid. 

Mätningar har visat att dessa som oftast sannolikt orsakas av: 

 

• För låg inomhustemperatur tidigt på morgonen när ventilationen inte upprätthållit 

en tillräckligt hög temperatur under natt eller helg. 

• Köldbryggor som exempelvis pelare och sockel.  

• Kallt nära golv och stor temperaturgradient mellan nedre och övre del av 

vistelsessonen i rum med luftburen värme. 

 

  
 

Figur 5. Rökförsök på expedition längs norrfasad med luftburen värme och olika 

inställningar på tilluftsdon. Rök tillfördes i kanal före tilluftsdonet. Till vänster: Ingen 

av ledplåtarna (se Figur 4) nedfällda. Till höger: Tre av de fyra metallflärparna 

nedfällda. (Olsson, 2019) 

 

Parallellt med projektet har två examensarbeten utförts med mätningar i olika rum på 

sjukhuset. I det första examensarbetet (Wickström, 2017) undersöktes ventilationsluftens 

spridning i ett kontorsrum med luftburen värme med hjälp av rök. Dessutom mättes 

temperaturen i olika höjder över golv vid olika tilluftsflöden samt fördelning (%) av 

frånluft mellan frånluftsfönster och frånluftsdon. I det andra examensarbetet genomfördes 

liknande försök dels på en expedition med luftburen värme, dels på en ombyggd 

expedition där den luftburna värmen ersatts med radiatorer och fått nytt tilluftsdon. Vidare 

genomfördes mätningar av både lufttemperaturer i olika höjder från golv samt 

yttemperaturer, bland annat på rummens fönster. Temperaturmätningarna användes till 

kalibrering av en simuleringsmodell i programvaran IDA-ICE (4.8) som sedan användes 

till att simulera energianvändning och inomhusklimat vid olika driftfall. Några av de 

konklusioner som kunde dras från examensarbetena samt andra mätningar på sjukhuset 

är att reduktion av de ursprungligt projekterade ventilationsflödena verkar resultera i: 

 

• Tillförd värmeeffekt kommer i högre grad vistelsessonen tillgodo (mätt som så 

kallat lokalt temperaturindex). 
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• Mindre skiktning (lägre temperaturgradient mellan ankel- och huvudhöjd). 

• Lägre värmeförluster (ventilation + transmission i frånluftsfönster). Figur 6 visar 

hur värmeförlusten relaterat till ventilation och frånluftsfönster avhänger av 

ventilationsflöde för ett rum vid olik temperaturverkningsgrad på återvinning (0 

%, dvs ingen återvinning, 30 %, 60 % respektive 90 %). Med en hög 

temperaturverkningsgrad upp mot 90 % finns en gräns då det inte lönar sig mer 

att gå ner i flöde (under ca 50 m3/h), då transmissionsförlusterna genom fönstret 

ökar mer än ventilationsförlusterna minskar.   

 

 
Figur 6. Värmeförlusttal F som funktion av ventilationsflöde och värmeåtervinningens 

temperaturverkningsgrad (ηt). (Olsson, 2019) 
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3 Ombyggnad av ventilationssystem – vårdblock 3 

3.1 Bakgrund 

Som ett led i RVNs arbete och strävan mot mer hållbara byggnader är högeffektiva 

ventilationslösningar en förutsättning. Detta demonstrationsprojekt syftar till att ta fram 

ett generellt och flexibelt ventilationskoncept som kan skalas upp och användas i framtida 

ombyggnadsinsatser. 

 

I Figur 7 illustreras den del av vårdblocket som försörjs av VG1 - 5 som är placerade på 

vindsvåning (plan 18).  

 

 
Figur 7. Försörjningsområden för VG1 - 5, totalt 24 740 m2 (BRA), sett från sjukhusets 

entrésida (vy från nordöst).  

 

En stor utmaning och en grund för detta projekt, är att tillskapa en ventilationslösning 

som kan bibehålla rätt luftflöden ut på respektive plan i samband med ombyggnationer 

och renoveringsinsatser på delar av den stora huskroppen. Att bygga om och renovera en 

vårdavdelning i ett plan ska inte förändra förutsättningarna för övriga avdelningar. Detta 

illustreras av ett utsnitt i ett fiktivt exempel i Figur 8. Exemplet visar en strategisk 

ombyggnad av en vårdavdelning innehållande en konvertering till vattenburet 

värmesystem (radiatorer) och förbättringsåtgärder i byggnadens klimatskal. Med 

kontrollerade luftflöden till respektive plan och avdelning kan byggnaden byggas om i 

etapper med full verksamhet i lokalerna. 
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Figur 8. Utsnitt av en fiktiv ombyggnad av en vårdavdelning på plan 16, V03. 

 

3.2 Grundförutsättningar för projektet 

Projektets grundförutsättningar och utmaningar kan sammanfattas till 

 

 sjukhuset färdigställdes 1975 med dåtidens förutsättningar som grund 

 luftburen värme, frånluftfönster och eleftervärmare i tilluftdon 

 dåligt klimatskal med bristfällig isolering och ”köldbryggor” 

 varierande och låg nivå på återvinningsgrad av värme 

 interna luftläckage i ventilationssystemen 

 dålig kontroll på fördelning av luftflöden på avdelningar och plan 

 klagomål från verksamhet på inomhusklimat 

 hög belastning på driftorganisation på grund av akuta åtgärdsinsatser. 

  

 

3.3 Ventilationskonceptets målbild 

Att ta fram ett generellt ventilationskoncept har varit centralt i projektet. En drivkraft och 

en målbild har varit att ventilationssystemen ska vara  

 

 robusta med hög redundans 
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 flexibla och lätt anpassningsbara vid framtida ombyggnationer 

 applicerbara och skalbara i RVNs fastigheter 

 resurseffektiva genom nyttjande av redan inbyggda material där så är möjligt 

 energieffektiva med låg miljö- och klimatbelastning 

 behovsanpassade med full flödeskontroll 

 förberedda för resurseffektiv grundkyla 

 anpassade för ”rätt” tryckbalanser med avseende på ”rena” luftvägar 

 anpassade för att skapa ”rätt” inneklimat och goda förutsättningar för vården. 

 

3.4 Vald tekniklösning – systemval VG1 – 5 

Inom projektets tids- och ekonomiska ramar har en ombyggnation av samtliga fem 

ventilationsgrupper som försörjer vårdblock 3 (V03) varit möjlig, dock med en mer 

långtgående ombyggnation av två av ventilationsgrupperna, VG1 och VG2, som därav i 

större utsträckning än för VG3 – 5 möter upp mot den målbild som satts upp för 

sjukhusets ventilationskoncept. För samtliga fem ventilationsaggregat har fläktarna bytts 

ut och värmeåtervinningen förbättrats. VG1 och VG2 har dessutom byggts ut med 

indirekt evaporativ kyla samt möjlighet att styra varje avdelnings ventilationsflöden 

individuellt. 

3.4.1 Ventilationsflöden  

Eftersom sjukhuset vid byggnationen i mitten av 70-talet fullt ut baserade, och  fortsatt i 

huvudsak baserar, uppvärmningen av lokalerna på luftburen värme via ventilationen var 

de ursprungligt projekterade flödena höga, speciellt i förhållande till vad som kan anses 

vara normala genomsnittliga hygienflöden i moderna sjukhusbyggnader, men även i 

förhållande vad som skulle krävas vid luftburen värme för nybyggnation idag då 

nuvarande U-värden och transmissionsförluster är väsentligt lägre än för byggnader från 

70-talet.  

 

Som den vänstra blå stapeln i diagrammet i Figur 9 visar är VG1 – 5 totalt sett 

projekterade för ett flöde på knappa 80 m3/s, cirka 15 m3/s per aggregat, bortsett från VG3 

som har ett något högre flöde. Baserat på erfarenhet har driftorganisationen provat sig 

fram och gradvis sänkt flödena på sjukhuset vilket har resulterat i minskad 

energianvändning. Flödena har länge haft, och har fortsatt, en viss grad av 

årstidsanpassning genom utetemperaturkompenseringskurvor. Dessa kompenserings-

kurvor har varierat genom åren och mellan aggregaten. Driftorganisationen har kommit 

fram till att en sänkning till ca 70 % av ursprungligt projekterat flöde har gett mindre 

klagomål och en bättre termisk komfort. Mätningar, bland annat i form av 

examensarbeten (se även Kapitel 2.4), har indikerat att ytterligare sänkning bör vara 

möjlig under stora delar av året med förbättring både av energiprestanda och 

inomhusklimat som följd. Utredningar har dessutom påbörjats för att komma fram till 
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bättre styrstrategier för ventilation natt och helg för de avdelningar som har enbart 

dagverksamhet.  

 

 

 
 

Figur 9. Ursprungliga och projekterade flöden vid ombyggnation av VG1 – 5.   

 

De nya fläktarna har dimensionerats för ett maximalt flöde på ca 70 % av ursprungligt 

projekterat flöde. För VG1 och VG2 har ett grundflöde beräknats som är tänkt kunna 

användas stora delar av året när varken kylbehov föreligger eller det finns ett behov för 

forcering för att få ut tillräckligt med värme och reducera förluster genom frånluftsfönster 

vid låga utomhustemperaturer. De gula staplarna för VG1 och VG2 i Figur 9 visar 

grundflödet om samtliga avdelningar är i drift. Grundflödet kan tyckas lågt i förhållande 

till ursprungligt projekterat flöde men är fortsatt långt över det som för de flesta av 

sjukhusets rum kan betraktas som ett hygienflöde ur luftkvalitetshänseende. Diagrammet 

till höger i Figur 9 visar flöden i l/s per m2 utslaget för hela VG1:s försörjningsområde. 

 

3.4.2 Utetemperaturkompensering av flöden på våningsplan (VG1 - 2) 

På VG1 och VG2 har flödesreglerande spjäll installerats på varje avdelning, ett per 

grenkanal, vilket möjliggör individuellt årtids- och verksamhetsanpassade flöden. 

Spjällen mäter och reglerar flödet baserat på ultraljudsteknik. Kompenseringskurvan 

anpassas efter verksamhetsbehov och hur den zon som grenkanalen försörjer är 

lokaliserad i byggnaden, det vill säga hur mycket den påverkas av utomhusklimatet. Figur 

10 visar hur en kompenseringskurva för en zon kan tänkas se ut med forcering sommartid 

för att dels bära fram mer kyla, dels minska den solinstrålning som når lokalerna genom 

fönstren då detta är flödesberoende för frånluftsfönster. De mätinsatser som genomförts 
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för att studera flödets påverkan på värmeförluster och termisk komfort har i liten grad 

täckt perioder med riktigt kall väderlek. Det är därav lite osäkert vilken kompensering 

som kan krävas vid låga utomhustemperaturer, något som bör följas upp under kommande 

vinter. 

 
Figur 10. Exempel på kompenseringskurva för ventilationsflöde för en avdelning på V03. 

 

Utöver de flödesreglerande spjällen på grenkanalerna har nya zonspjäll med tillhörande 

konstanttryckhållning installerats på varje stamkanal. Detta har genomförts inte bara på 

VG1 och VG2 utan även på VG3 – 5 för att reducera den påverkan som stängning av en 

avdelning har på flödet på andra avdelningar. 

 

Installation av flödesreglerande spjäll på våningsplanen på VG1 och VG2 bör förutom 

reducerad energianvändning och förbättrat inomhusklimat underlätta vid 

ombyggnationer, då det är lättare att säkerhetsställa att önskat flöde upprätthålls på en 

avdelning/zon oavsett vad som sker på/i andra våningsplan/avdelningar/zoner. Om det 

vid ombyggnation dessutom satsas på behovsstyrning på rumsnivå, vilket idag saknas, 

gör både de flödesreglerande spjällen på avdelningarna och zonspjällen på stamkanalerna 

att steget till ett väl fungerande fullt utbyggt behovsstyrt system på aktuell avdelning är 

mindre.   

 

3.4.3 TTR – Börvärdesoptimering 

I ett system med variabla flöden (VAV) hålls traditionellt ett konstant statiskt tryck efter1 

aggregatet och/eller en bit ut i kanalsystemet, med fasta börvärden oberoende av 

spjällpositioner och flöden i systemet. Kanalsystemets tryckfall (inklusive don) kan 

normalt sett utgöra ca 20 - 40 % (Maripuu, 2006) av det totala tryckfallet, inklusive 

aggregat. Detta tryck behövs enbart när flödet i den eller de delar av kanalsystemet som 

är dimensionerande för trycket i kanalsystemet når sitt maximala flödesbehov. Det 

 

 
1 På frånluft, i flödesriktning före aggregatet. 
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innebär att vid andra flödessituationer kommer fläktarna jobba för att upprätta ett tryck 

som är högre än vad som egentligen behövs för att få ut flödena. Om någon form av 

optimeringsfunktion istället appliceras som eftersträvar att hålla minst ett spjäll i närheten 

av fullt öppen spjällposition minskas trycken i systemet och fläktarnas effektbehov kan 

reduceras. I projektet har börvärdesoptimering implementerats genom en metod som 

kallas TTR (från engelskans Tiered Trim and Respond). I ett demonstrationsprojekt där 

TTR implementerats för tryckbörvärdesoptimering i fem militära byggnader i USA med 

VAV-system uppnåddes en besparing på mellan 15 och 35 % i elanvändning till fläktdrift 

i jämförelse med kontanttryckhållning utan optimeringsfunktionen aktiverad (Zhou m.fl., 

2017). I den samma studien refereras till andra publikationer som dokumenterat 

besparingar på mellan 30 – 50 % med tryckoptimeringsfunktion i VAV-system.  

 

3.5 Värmeåtervinning 

För samtliga av de ombyggda aggregaten har de roterande värmeväxlarnas hölje behållits, 

då de ansetts vara solida, av god kvalitet och fortsatt ha långt tid kvar av sin tekniska 

livslängd. Rotorer, tätningar och drivanordning har bytts ut. För samtliga aggregat har 

bypass-spjäll installerats på till- och frånluft för att möjliggöra att köra ventilationsluften 

runt rotorerna när de inte är i drift och därmed reducera tryckfall och elanvändning till 

fläktdrift. Dessa kan även användas för att reglera värmeåtervinningsgraden som 

alternativ till att reglera med rotorvarvtalet. 

 

VG1 och VG2 har kompletterats med en korsströmsväxlare i serie med rotorerna (två 

rotorer i parallell). Värmeväxlaren är utrustade med indirekt evaporativ kyla där vatten 

sprayas i frånluftsdelen av växlaren. På VG1 sitter de två dyrsrader, med fler dysor i den 

ena raden vilket resulterar i tre möjliga kylsteg för reglering av kyleffekt. VG2 har 

kompletterats med ytterligare en dysrad i tråget under växlaren där frånluften vänder efter 

att ha passerat halva växlarens längd. Även korsströmsväxlaren har bypass-spjäll både på 

till- och frånluft, dels för reglering av värmeåtervinningsgrad, dels för att kunna minska 

tryckfall när växlaren inte är i drift. Figur 11 visar en principskiss för VG1 och VG2. 
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Figur 11. Principskiss för VG1. VG2 är uppbyggd enligt samma princip. 

 

3.6 Fläktväggar 

För att skapa redundans och ett fläktsystem med god flexibilitet har fläktväggar ersatt de 

ursprungliga fläktarna. Alla aggregat har tre fläktar på tilluft och tre på frånluft, förutom 

VG3 som på grund av ett något högre flöde har fyra fläktar per fläktvägg. För att uppnå 

redundans har fläktarna valts ut för att kunna täcka hela flödesbehovet även om en av 

fläktarna går sönder eller av annan anledning måste stoppas. En av fördelarna med 

fläktväggarna är att varje fläkt blir relativt liten vilket medför att servicevänligheten ökar. 

Vid ett utbyte är fläktarna lättare att transportera ut ur fläktrummet än för en stor fläkt.  
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Med en fläktvägg och möjlighet att variera antalet fläktar i drift skapas möjlighet att 

uppnå en god verkningsgrad inom hela fläktsystemets tänkta arbetsområde (tryck och 

flöde). Som nämnt tidigare, ersätts den luftburna värmen med radiatorer vid större 

ombyggnationer och ventilationsflödena kan därmed reduceras avsevärt. Vidare, satsas 

det vid ombyggnationer vanligtvis på större grad av behovsstyrd ventilation på rumsnivå 

än vad som är fallet idag då V03, med några få undantag, inte har behovsstyrd ventilation 

på rumsnivå. Detta kan medföra att den nedre nivån i det flödesintervall som ett aggregat 

som VG1 – 5 ska kunna hantera sänks i framtiden. Alla fläktar på VG1 - 5, både på till- 

och frånlufts, är av samma fabrikat och modell. Fläktmodellen som har använts på VG1-

5 har även använts på ombyggnationer av andra aggregat på sjukhuset. Blir en fläkt 

överflödig på grund av framtida ändringar kan den således flyttas och användas i 

ombyggnationer av andra aggregat eller eventuella nybyggnationer på sjukhuset.  

 

 
 

Figur 12. 3d-modell över VG1. Bypass över korsströmsväxlarens tilluftsida syns inte i 

bilden, vilken ligger i flödesriktningen till höger om växlaren som en stor kanal med 

samma höjd som växlaren. 

 

Av utrymmesskäl har tilluftsfläktarna placerats på uteluftssidan av de roterande 

värmeväxlarna och frånluftsfläktarna på avlutfssidan av de roterande värmeväxlarna, 

förutom på VG3 där tilluftsfläktarna sitter på tilluftssidan, det vill säga i flödesriktning 

efter rotorerna. Fördelen med denna placering är att det luftläckage som sker runt 

rotorerna sker från utelufts- och tilluftssidan över till frånlufts- och avluftssidan av 

rotorerna. Det enda läckaget via rotorn som kan ske fel väg, det vill säga från frånluft 
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över till tilluft är genom det så kallade medrotationsflödet. Effekten av medrotationsflödet 

kan begränsas med rotorns renblåsningssektor. Nackdelen är att läckageflödena kan bli 

stora, vilket leder till ökad energianvändning till fläktdrift. De stora tryckgradienterna 

som denna fläktplacering ger kan även tänkas bidra till att rotorn raskare blir skev vilket 

i sin tur kan ge ytterligare ökade läckageflöden.   

   

3.7 Luftläckage – täthetsprovningar 

VG1 var det första av ventilationsaggregaten som byggdes om och färdigställdes. Vid 

driftsättning uppdagades direkt stora läckageflöden genom att studera driftbilden för 

aggregatet och jämföra det beräknade totalflödet genom fläktarna med de summerade 

flödena för till- respektive frånluft på de flödesreglerande spjällen ute på våningsplanen. 

Vid ett totalt tilluftsflöde på drygt 5,8 m3/s och ett totalt frånluftflöde på drygt 5,6 m3/s 

ute på våningsplanen var totalflödet genom fläktarna drygt 10,5 m3/s (tilluft) respektive 

10,7 m3/s (frånluft), det vill säga ett läckage på ca 44 % (tilluft) respektive 48 % (frånluft). 

 

Ett utredningsarbete påbörjades där möjliga orsaker och felkällor identifierades, se Figur 

13, med misstanke om att läckaget i huvudsak kunde härledas till rotorerna.  

 

 
Figur 13. Möjliga felkällor och platser i systemet där luftläckage kunde tänkas föreligga. 

 

För att utesluta att flödesmätningarna var en bidragande felkälla kontrollerades flödena 

på våningsplanen (summering av flöden mätt i flödesreglerande spjäll) genom mätning 

med varmtrådsanemometer i kanal. Likaledes kontrollerades flödesmätningarna över 

fläktarna av representant från fläktfabrikanten. Dessa mätningar gav ingen indikation på 

att de flöden som visas i driftbild ligger långt utanför gränserna för normal 
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mätnoggrannhet på fläktarna (inloppskona) respektive i ultraljudsspjällen. Därefter 

påbörjades ett arbeta med att försöka identifiera och mäta luftläckagen. Till att börja med 

plastades rotorerna, se Figur 14, vilket gav en signifikant reduktion av läckageflödet. 

Rökförsök genomfördes vilket tydligt visade läckage över rotorerna. Det var dock svårt 

att utifrån rökförsken identifiera någon tydlig huvudsaklig läckagepunkt i/runt rotorerna. 

Dubbla tätningslister installerades och rotorns renblåsningssektor, som är stor i 

förhållande till nuvarande flöde, reducerads vilket gav en klar minskning av 

läckageflödena. Spjäll var monterade på till- och frånluftssidan av rotorn. Efter att stora 

läckage över rotorerna kunde konstateras beslutades att också installera spjäll på 

avluftssidan av rotorerna för att ytterligare reducera läckaflödet runt rotorerna när de ej 

är i drift och bypass-spjällen är öppna.   

 

 

 
 

 

Figur 14. Vänster: Plastad rotor i samband med test av läckageflöden. Höger: Dubbla 

tätningslister för att reducera läckage.  

 

Läckageflödena var emellertid fortsatt stora efter ovan nämnda åtgärder på rotorerna. Det 

beslutades att genomföra spårgasmätningar, vilka indikerade ett läckage inte bara över 

rotorerna utan även över korsströmsväxlare och andra delar av aggregatet. 

Täthetsprovningar av aggregatväggar och med hjälp av Blowerdoor genomfördes och det 

kunde konstateras relativt höga läckagetal. Insatser genomfördes för att täta både 

aggregatväggar och skiljeplan mellan till- och frånluft vid rotor.  

 

Röktester indikerade, precis som spårgasmätningarna, att korsströmsväxlarna inte var tät. 

Leverantören testade därefter varje av de 11 kassettparen med sin egen testrigg på plats i 

aggregatet. Enbart fyra av kassettparen var tillräckligt täta för att bygga upp något 

tillräckligt tryck för att kunna fastställa läckageflöde och endast två av dessa låg under 
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utlovat läckage på maximalt 1 %.  Detta resulterade i leverantören bytte hela 

korsströmsväxlaren i polykarbonat till en ny växlare gjord i polypropen. Leverantören 

arbetar vidare med alternativa konstruktionslösningar baserade på limmade distanser i 

samma material som skivorna. 

 

Figur 15 visar hur läckaget har kunnat halverats för VG1 från det att det först uppdagades. 

Arbete med att förbättra täthet i aggregatväggar och skiljeplan är inte medtagna som egen 

åtgärd då detta har utförts fortlöpande men utgör delar av förklaringen till reduktionen. 

Av det kvarstående läckageflödet står rotorn troligen fortsatt för den störta delen, vilket 

styrks av att differensen mellan flöde genom fläktar och summerat flöde på våningsplanen 

går ner markant när bypass över rotor öppnas upp (se staplar längst till höger i 

diagrammet). Resterande delar av läckaget ligger troligen både på aggregatväggar och 

kanalsystem. Mätosäkerhet förklarar sannolikt också delar av differensen.  

 

 
Figur 15. Utveckling av läckageflöden efter åtgärder genomförda på VG1. 

 

En beräkningsmodell för luftläckage byggdes upp i MS Excel med samband mellan tryck 

och flöde, både avsiktligt tilluft- respektive frånluftsflöde över komponenter i aggregatet 

och läckageflöden. I modellen beräknas luftläckage mellan till- och frånluft i aggregatet, 

dels över de båda värmeväxlarstegen, dels i övriga delar över de väggar/skiljeplan som 

skiljer till- och frånluft från varandra. Vidare inkluderar modellen läckage mellan 

aggregat och utrymmet utanför aggregatet (vindsvåningen) samt läckage i kanalsystemet. 

Modellen kalibrerades med mätvärden för tryck och flöde som kan avläsas i driftbild samt 
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de luftläckage som estimerats genom de olika tester och mätningar som gjort i samband 

med utredningen av luftläckagen för VG1. Modellen användes sedan till att estimera årlig 

besparing i fläktel om tilluftsfläktana skulle flyttas till efter rotorerna. Beräkningen visade 

att åtgärden inte skulle gå att räkna hem rent ekonomiskt.  

 

3.8 Projektekonomi 

Projektets budget har varit 21,1 miljoner kronor med ett EU-stöd ur den Europeiska 

regionala utvecklingsfonden på 50% (10,5 miljoner kronor). Projektet startade 1 januari 

2018 och slutfördes 31 oktober 2021. 

 

Kostnadsfördelningen vid projektavslut: 

• Expertis, externa tjänster: 3,7 miljoner SEK 

• Investeringar, arbete o material:  15,9 miljoner SEK 

• Personal, projektledning inkl. schablonkostnader: 1,5 miljoner SEK 

  



   
 

 Datum  Sida  
 2021-10-29  28(39)  

 

 

 

 

 

4 Resultat och uppföljning energiprestanda 
I Kapitel 4.1 och 4.2, redovisas driftdata från trendloggning och uppföljning av VG1 från 

vinter och vår 2021. VG1 var den av ventilationsgrupperna som var först färdigombyggd 

och injusterad och därav den ventilationsgrupp där mest data finns tillgänglig. Ett fåtal 

inledande tester har gjorts av den evaporativa kylan på VG1. En kort sammanfattning av 

några observationer från sommarens drift av VG1 redovisas i Kapitel 4.3. Det planeras 

för fler tester, uppföljning och optimering av kylfunktionen sommaren 2022. För VG2, 

som tekniskt sett har lik uppbyggnad som VG1, har injusteringsarbeten pågått t.o.m. 

september 2021. VG3 – VG5 var färdigställda och injusterade våren 2021. Därav har 

ingen mer detaljerad uppföljning av VG 3 - 5 under vinterdriftfall kunnat utföras.  

    

I Kapitel 4.4 och 4.5 redovisas beräknad total energibesparing för ett normalår för VG1-

5 samt en jämförelse av energi- och effektbehov för de olika delarna (flödesstyrning på 

våningsplanen, nya fläktar samt förbättrad värmeåtervinning med antingen ett eller två 

växlarsteg) som ombyggnation av VG1 – 5 inkluderat. 

 

4.1 VG1 – SFP 

I Figur 16 och Figur 17 visas total eleffekt för de tre tilluftsfläktarna respektive 

frånluftsfläktarna under vinterförhållanden (15/1 till 5/3 – 2021) som en funktion av 

flöde. Frånluftsfläktarna drar något mer effekt än tilluftsfläktarna vid samma flöde. 

Börvärdesoptimeringen (TTR) resulterar i mycket låg effektanvändning när 

flödesbehoven är låga, till exempel när enbart en avdelning är i drift. Med konstanta 

tryckbörvärden efter aggregaten hade fläkteffekten, speciellt vid starkt reducerade flöden, 

legat klart högre.  
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Figur 16. Eleffekt till fläktdrift för aggregatets (VG1) tre tilluftsfläktar som funktion av 

flöde genom fläktarna.  

 
Figur 17. Eleffekt till fläktdrift för aggregatets (VG1) tre frånluftsfläktar som funktion 

av flöde genom fläktarna. 

 

RVN har tillsammans med tre Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region 

Jämtland-Härjedalen tagit fram energirelaterade nyckeltal för ny- och ombyggnation. För 

fläktdrift ska ett SFP (Specifik Fan Power) på maximalt 1,5 kW/(m3/s) eftersträvas. För 

system med variabla flöden ska SFP mätas vid medelflöde eller vid 65 % av maximalt 

flöde om medelflödet är svårt att fastlägga. Figur xx visar SFP som funktion av flöde 

under samma period som data presenterade i Figur 16 och Figur 17. Genomsnittligt flöde 

under denna period, låg på 7,3 m3/s, det vill säga inte långt ifrån 65 % av maximalt flöde. 

Vid detta flöde ligger SFP i genomsnitt i underkant av 1,5 kW/(m3/s). 
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Figur 18. SFP (tilluft- och frånluft) för VG1 under vinterdrift.  

 

4.2 VG1 - Test av värmeåtervinningssteg 1 och 2 

För att jämföra den roterande värmeväxlaren med korsströmsväxlaren under 

vinterförhållanden, det vill säga vid värmeåtervinningsbehov, kördes först en period där 

enbart rotorerna nyttjades för värmeåtervinning och sedan en period då enbart 

korsströmsväxlaren nyttjades för värmeåtervinning. Under båda testerna var bypass-

spjällen för det värmeväxlarsteg som ej var i drift för återvinning fullt öppna. Resultaten 

kan nyttjas för att optimera sekvensstyrningen av växlarstegen.  

 

Figur 19 visar temperaturverkningsgrad för de både värmeväxlarstegen samt tryckfallet 

på tilluftsidan. Temperaturverkningsgraden är här mätt som tilluftens verkningsgrad. 

Frånluftens temperaturverkningsgrad ligger något lägre på grund av obalans i aggregatet 

(något högre frånlufts- än tilluftsflöde). Tryckfallet över både rotor och korsströms-

växlare ser ut att vara tillnärmat linjärt med flödet, vilket tyder på låg hastighet och 

laminärt flöde. Under perioden då korsströmsväxlaren nyttjades till återvinning var 

flödesvariationen något mindre. Både temperaturverkningsgrad och tryckfall är något 

högre för korsströmsväxlaren än för rotorerna. 

 

När båda värmeväxlarstegen körs uppnås en temperaturverkningsgrad på mellan cirka 90 

och 95 % och vid ett flöde på ca 4 m3/s ser verkningsgraden ut att ligga på sitt maximum 

(då ofta över 95 %).  
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Figur 19. Överst: Tilluftens temperaturverkningsgrad (vänstra diagrammet) och tryckfall 

på tilluft (högra diagrammet) för rotorerande värmeväxlare. Nederst: Tilluftens 

temperaturverkningsgrad (vänstra diagrammet) och tryckfall på tilluft (högra 

diagrammet) för korsströmsväxlare. 

 

I Figur 20 redovisas tryckfall över öppen bypass på tilluftsidan som funktion av flöde, 

dels för rotorerna, dels för korsströmsväxlaren. Tryckfallet över öppen bypass på 

tilluftsidan av rotorerna är väldigt lågt, 8 - 12 Pa. Ett extra värmeväxlarsteg behöver 

således inte kosta mer än marginell tryckökning när den ej är i drift, förutsatt att bypassen 

utformas tillräckligt stor och gynnsam rent strömningsmässigt. Bypassen för 

korsströmsväxlaren på tilluftssidan orsaker däremot ett väsentligt högre tryckfall, ca 65 

Pa vid 8,5 m3/s. Orsaken är att luften vid utgången av bypassen runt korsströmsväxlaren 

tvingas göra en skarp 90° sväng. Initialt var tryckfallet än högre, men kunde minskas 

genom att installera plåtar i 90 °-böjen vid utgången av bypass-kanalen.  

 

Tryckfall över öppna bypass-spjäll på frånluftssidan av rotorerna är ca tre gånger så högt 

som på tilluften trots två spjäll och större total yta. Detta orsakas av att luften tvingas 

vända 90° direkt efter spjällen. För korsströmsväxlaren är situation motsatt, tre gånger så 

lågt tryckfall över öppen bypass på frånluft jämfört med tilluft. 
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Figur 20. Tryckfall över öppna bypass-spjäll på tilluft. Vänster: Roterande värmeväxlare. 

Höger: Korsströmsväxlare. 

 

Figur 21 visar en jämförelse av fläkteleffekt som funktion av flöde för de olika driftfallen. 

Trots högre tryckfall över korsströmsväxlaren drar fläktarna vid samma flöde på 

våningsplanen något mindre effekt när den nyttjas till värmeåtervinning än när rotorerna 

är i drift. Detta beror dels på att läckageflödet minskar när bypass-spjällen över rotorerna 

öppnar, dels på att tryckfallet över öppen bypass över rotorerna är lägre än för öppen 

bypass över korsströmsväxlaren. Korsströmsväxlaren bör således prioriteras före den 

roterande värmeväxlaren när inte full återvinning behövs, alternativt inte önskas om 

begränsning av eleffektbehov prioriteras högre än värmeeffektbehov. Testet med enbart 

korsströmsväxlare i drift pågick inte tillräckligt länge för att täcka in perioder med 

utomhustemperaturer som kan anses innebära en påfrysningsrisk när ingen förvärmning 

av rotorerna föreligger. Detta bör undersökas vidare kommande vinter.  
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Figur 21. Eleffekt för fläktdrift (tilluftsfläktar + frånlufsfläktar) som funktion av 

tilluftsflöde mätt på våningsplanen när antingen enbart rotorerna (överst) eller 

korsströmsväxlaren (nederst) nyttjas till värmeåtervinning.  

 

4.3 VG1 - erfarenheter från sommardrift  

Som nämnts inledningsvis har ingen fullvärdig utvärdering av sommardriftfallet och 

effekten av den evaporativa kylan ej kunnat genomföras då enbart några inledande tester 

hunnits med och mer arbete med att trimma funktionerna planeras in till nästkommande 

sommar (2022). Några indikationer fås emellertid genom att studera VG1s trendloggar: 

 

• Temperaturen på den samlade frånluften som når aggregatet är lägre än 

tidigare år.  

• Enligt körningar beräknas den evaporativa kylan kunna ge cirka 100 kW 

kyleffekt. Som ett exempel kan nämnas en varm sommardag med uppmätt 

utomhustemperatur på 29,3 °C. Då sänktes tilluftstemperaturen till 20,9 °C 

efter aggregatet och den evaporativa kylan gav en kyleffekt på ca 100 kW, 

vilket motsvarar ca 26 - 27 W/m2 golvyta utslaget på hela VG1s försörjnings-
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område. Värden på över 100 kW (momentant upp mot 120 kW) har 

registrerats.  

• Vattenförbrukning för VG1 och VG2 har under sommaren 2021 uppgått till 

cirka 60 m3 vilket motsvarar 0,06 % av sjukhusets totala användning (m3). 

 

4.4 Beräknad energibesparing VG1 - 5 

Värmemängdsmätare och elmätare med individuell mätning för VG1 – 5 installerades 

innan ombyggnationen startade. Tyvärr genomfördes detta inte tillräckligt tidigt för att ha 

årsenergistatisk över energianvändning för eftervärme och fläktdrift för aggregaten. 

Vidare mättes luftflöden och tryck i alla stamkanaler för samtliga fem aggregat. 

Momentan temperaturverkningsgrad registrerad för aggregatens roterande värmeväxlare. 

Baserat på dessa mätningar har energianvändning till drift av fläktar samt eftervärme av 

ventilationsluft (fjärrvärme) beräknats för ett normalår med de drifttider och 

utetemperaturkompenseringskurvor som användes för dessa ventilationsgrupper innan 

projektet startade. Vidare har tillgängliga data för temperaturverkningsgrader och SFP 

efter ombyggnation analyserat. Som nämnt finns mer data tillgänglig för VG1 än för 

övriga aggregat där enbart en kort period hösten 2021 kunnat analyserats. Dessa data har 

använts för att beräkna energianvändning för de fem ventilationsgrupperna efter 

ombyggnation. Beräkningarna har utförts som simulering av aggregaten i programvaran 

IDA ICE, med klimatdatafil från SMHI-SVEBY för Sundsvall. 

 

Eftersom ingen kyla fanns tillgänglig för VG1 – 5 innan ombyggnation har beräkningen 

gjorts för VG1 och VG2 som om korsströmsväxlaren enbart används till 

värmeåtervinning. Beräkningen visar på en total besparing på cirka 1 000 MWh/år, 

fördelat på 850 MWh värme och 150 MWh el, vilket i sin tur bedöms reducera 

koldioxidbelastningen med 200 ton CO2-ekvivalenter.  Detta under förutsättning att VG1 

och VG2 nyttjar båda växlarstegen fullt ut för att maximera värmebesparingen. Det kan 

tänkas, beroende på prioritering mellan el och värme att fördelning mellan el- och 

värmebesparing kan ändras beroende på hur värmeväxlarsteg 1 och 2 väljs att köras. 

 

Beräkningsgrunderna för CO2-ekvivalenter har baserats på de aktivitetsindikatorer som 

ingår i projektets ansökan där minskad elanvändning reducerar ”marginal elproduktion” 

i det nordiska elkraftsystemet med 726 kg CO2/MWh (kolkondenskraft). Fjärrvärmens 

värdering av klimatpåverkan beräknas utifrån Sundsvall Energis lokala fjärrvärmemix på 

109 kg CO2/MWh. 

 

4.5 Jämförelse av tekniklösningar för VG1 - 5 

I Figur 22 redovisas resultatet av beräkningar av energi- och effektbehov, både för el och 

värme, för VG1 dels innan ombyggnation (blå staplar), dels för den tekniklösning som 

valt på VG1 (gula staplar), men även för ett alternativ där VG1 hade byggts om enligt 
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vald princip för VG3 -5 (orangea staplar) eller alternativt med ett aggregat likt VG3-5, 

det vill säga ett värmeväxlarsteg med nya rotorer, men även med flödestyrning på planen 

som på VG1 och VG2 (grå staplar). Maxeffekt värme respektive el är årlig maxeffekt 

beräknad som timmesmedeleffekt.  

 

 
Figur 22. Jämförelse mellan olika tekniklösningar avseende energi- och maxeffektbehov 

för el och fjärrvärme. Med ursprungligt menas ursprunglig uppbyggnad av ventilations-

grupp, men med driftstrategi (flöden – ca 70 % av ursprungligt) likt VG3-5 efter 

ombyggnation. 

 

Av diagrammet i Figur 22 kan utläsas att den valda tekniklösningen på VG1 och VG2 

med dubbla värmeväxlarsteg beräknas nästintill helt eliminera behov för eftervärme, 

under förutsättning att det väljs att köra båda växlarstegen fullt ut vid 

värmeåtervinningsbehov. Dock innebär dubbla växlarsteg ett högre tryckfall vilket ger en 

något högre elanvändning än om bara ett växlarsteg används. Flödesstyrningen på 

våningsplanen gör emellertid att elanvändning, både vad gäller energi- och 

maxeffektbehov, beräknas ligga i paritet med vald tekniklösning på VG3-5. Lägst 

elanvändning ger som förväntat kombination av ett växlarsteg och flödesstyrning på 

planen.   

  

Jämförs VG1 (och VG2) med den driftstrategi som användes vid projektstart, där flödena 

vår, sommar och tidig höst, var högre än de 70 % som kördes under vinterdrift så beräknas 

VG1 och VG2 ge en besparing i elanvändning till fläktdrift på ca 40 – 50 %. 

Värmebesparing bör, även om båda växlarstegen inte nyttjas fullt ut till värmeåtervinning 

uppgå till minst 80 %.  
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5 Diskussion 
Uppföljning av de ombyggda ventilationssystemen har bedrivits fortlöpande och då mest 

med fokus på VG1 som påbörjades och avslutades först. Mycket av uppföljningsarbetet 

har genomförts genom att nyttja alla de givarsignaler och inbyggd mätning av effekt och 

luftflöde som finns tillgänglig och kan loggas över tid. Genom analys av trendloggar och 

(grafisk) visualisering av samband mellan olika variabler (tryck, temperatur med mera) 

och prestandaindikatorer (temperaturverkningsgrad för återvinning, SFP med mera) kan: 

 

• Styrfunktioner och tekniska lösningar utvärderas som på annat sätt är svåra att 

följa upp.  

• Beräknade värden i styr- och övervakningssystem som presenterade i driftbild 

dubbelkontrolleras. 

• Felande givare uppdagas. 

 

I arbetet med uppföljning och analys av trendloggar har det kunnat konstateras att det är 

stor fördel att formatet på de trendloggar som kan plockas ut är på ett sådant sett att det 

underlättar vidare analys. Exempelvis bör registrering av värden ske med fasta intervall 

mellan tidsstämplarna istället för registrering enbart när en variabel ändras (COV- 

Change Of Value). 

 

En erfarenhet från projektet är att vid planer om ombyggnationer i äldre befintliga 

ventilationssystem bör systemets otätheter och tillhörande luftläckage kartläggas. Det kan 

gälla både aggregatväggar, värmeväxlare och kanalsystem. Underskattas luftläckagen kan 

risk föreligga för att nya fläktar blir underdimensionerande och att beräknad 

energibesparing inte kan realiseras fullt ut. Parallellt med genomförandet av ombyggna-

tionerna av VG1-5 har spårgasmätningar på andra roterande värmeväxlare inom RVNs 

fastighetsbestånd genomförts vilket har gett indikationer på att läckageflöden i och runt 

gamla rotorer ofta är relativt höga. Ett system där mätning av flöde både i aggregat/genom 

fläktar och summerat för våningsplanen ingår och visualiseras i driftbild är fördelaktigt. 

Utan detta hade troligen inte de stora läckageflödena upptäckts.   

   

Den börvärdesoptimering, med TTR-metoden som implementerats, på VG1 och VG2, är 

något som RVN önskar att vidareföra vid framtida ombyggnationer. Dock finns 

utmaningar och några av de saker som det jobbas vidare med är att: 

 

• Trimma in systemet så att oscillering minimeras. 

• Få systemet att själv kunna utesluta felande spjäll. 

• Hitta ett grundbörvärde vid start som ligger så nära optimalt börvärde som möjligt. 

• Få systemet att reagera snabbt vid exempelvis öppen/stängd avdelning. 
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6 Slutsatser  
Projektet har genererat en kunskapsuppbyggnad i projektgruppens alla led avseende 

hållbara byggnader samt ökad förståelse för ventilationssystemens centrala roll i det 

utmanande arbetet med att renovera och uppgradera ett äldre fastighetsbestånd för att 

möta dagens och morgondagens krav. Engagemanget har ökat i RVNs beställar- och 

driftorganisation samtidigt som en förbättrad samverkan växt fram mellan expert-, 

entreprenad- och leverantörsled. Även akademin och övriga fastighetsägare har ingått 

som målgrupp i projektet där ett nätverk byggts upp. 

 

Framgångsfaktorer för ett lyckat projekt har varit 

 

 finansiellt EU-stöd för utredning, utveckling och byggande av demoprojekt 

 en mix av ”rätt” kompetens i projektorganisation 

 omfattande mät-, uppföljnings- och verifieringsinsatser 

 samverkansentreprenad med teknikentreprenör som generalentreprenör 

 samverkan internt samt med fastighetsägare och universitet. 

 

Demonstrationsprojektet har gett möjligheter att bygga upp ett generellt ventilations-

koncept som en plattform för framtida ombyggnads- och renoveringsarbeten inom RVN:s 

fastighetsbestånd. Vald tekniklösning för ombyggd ventilationsgrupp 1 och 2 (VG1 och 

VG2) möter upp målbilden om ett energieffektivt ventilationskoncept med hög grad av 

flexibilitet och generalitet.   

 

Ett resultat vid projektavslut är att energianvändningen totalt beräknas reduceras med 

cirka 1 000 MWh, fördelat på 150 MWh el och 850 MWh värme, vilket i sin tur bedöms 

reducera koldioxidbelastningen med 200 ton CO2-ekvivalenter2.  För VG1 och VG2, med 

en mer omfattande ombyggnation är för övriga tre ventilationsgrupper (VG3 – 5) som 

ingått i projektet, beräknas elanvändning till fläktdrift kunna reduceras med cirka 40 till 

50 % och fjärrvärmeanvändning för eftervärme av ventilationsluft kunna reduceras med 

över 80 %. 
 

6.1 Behov för fortsatta utredningar 

Då färdigställandet och injustering av VG1 – 5 har skett nära inpå projektavslut föreligger 

det ett behov för vidare uppföljning av ventilationsgrupperna. Initialt med fokus på VG2 

som nyligen är injusterat samt senare på VG3 – 5 under vinterförhållanden. Sommaren 

2022 bör kylfunktionerna på VG1 och VG2 trimmas in och följas upp och utvärderas i 

 

 
2 Se Kapitel 4.4 för beräkningsgrunder för omräkning till CO2-ekvivalenter. 
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mer detalj än vad som hittills hunnits med. Exempel på utredningspunkter i den vidare 

uppföljningen: 

 

 Vidareutveckling av strategi och styrfunktion för ventilation natt och helg för 

avdelningar med enbart dagdrift. 

 Utreda hur mycket den implementerade TTR-styrning för börvärdesoptimering av 

flödesstyrningen ger över ett normalår. 

 Hur bör sekvensstyrningen av värmeväxlarstegen för VG1 och VG2 se ut om 

hänsyn tas både till energi- och maxeffektbehov för el och fjärrvärme? 

 Risk för påfrysning i korsströmsväxlaren. 

 Vilken effekt den evaporativa kylan ger under olika väderförhållanden och vilka 

vinster den medför för det termiska inomhusklimatet. Ger exempelvis den extra 

dysraden på VG2 någon effekt? 

 Ekonomisk lönsamhet. Vilka delar av de valda tekniklösningarna på VG1 – 5 är 

att föredra ur ett rent ekonomiskt perspektiv? 
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