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Abstract

Energianvändning i badhus - Simulering och jämförelse av gamla
och nya system
Energy use in public baths - simulation and comparsion
of old and new systems

Lisa Fredriksson

Every year new premises are built in Sweden, and even if they are made as energy
efficient as possible, this will not reduce the energy demands, but the rate of the
increase of the energy use will be reduced. One type of facility in Sweden that is a
major energy user is public baths, and this makes public baths an interesting facility to
study more closely. There are around 500 public baths in Sweden and about 75 % of
those can be seen as older baths with large need of renovation, and they all require a
high level of energy efficiency measures. To show how the energy demand increase or
decrease depending on the changes chosen to be made, the simulation application
IDA Indoor Climate and Energy was used. Simulations were made and compared for
several cases, with two extreme cases as starting points. The cases were older and
newer ventilation systems, with and without return air flow, older and newer building
envelopes and how the indoor climate and the energy demand is affected by the
swimming pool covered or not covered during the night. The biggest difference in
heat demand was found to be in the two extreme cases, and the use of recirculated
air has the highest impact.

ISSN: 1650-8319, UPTEC STS 12 028
Examinator: Elísabet Andrésdóttir
Ämnesgranskare: Arne Roos
Handledare: Erik Andersson



Populärvetenskaplig sammanfattning 
Varje år byggs nya lokaler i Sverige och även om de görs så energieffektiva som 

möjligt, leder detta inte till att energianvändningen minskar utan bara till att kurvans 

ökning mattas av. År 2007 bestämde EU att energianvändningen i Europa ska minska 

med 20 % fram till och med år 2020, samt att tillämpningen av energieffektiva åtgärder 

ska förbättras. För att det ska vara möjligt att klara EU:s krav har bland annat 

Energimyndigheten sammanställt en rapport där statistik för olika typer av lokalers 

energianvändning redovisas. Där framkommer det att av idrottsanläggningar är badhus 

den största energiboven. Energianvändningen låg på 403 kWh/m
2
år. Jämförs detta med 

Boverkets byggregler, där taket för energianvändning sätts till 125 kWh/m
2
år för lokaler 

med särskilt behov av att öka uteluftsflödet, framkommer att det finns mycket att göra 

för att badhusen i Sverige ska bli mer energieffektiva. Då det finns cirka 500 

badanläggningar i Sverige och 75 % av dessa räknas som äldre bad, inses att det finns 

mycket att vinna genom att rusta upp och energieffektivisera dessa. Den del av 

Boverkets byggregler som gäller för lokaler är främst anpassade för kontorslokaler, vars 

inomhusklimat skiljer sig i hög grad från badhus, detta gör att de måste tolkas i varje 

enskilt fall. I övrigt tar de flesta regler och krav, som gäller för badhus, upp hygienkrav 

och komfortkrav för att uppfylla badgästerna önskemål. 

Målet med detta examensarbete var att dels ge en generell bild över de krav som finns 

på simhallar, dels att jämföra hur mycket ändring på ventilationssystemet respektive 

klimatskalet bidrar till sänkning av värmebehovet. För att uppnå det första målet, att ge 

en bild över de krav som ställs på simhallar, genomfördes först en omfattande 

litteraturstudie. Dels anpassades regler och rekommendationer till badhus, dels 

behandlades bland annat litteratur rörande ventilationssystem, värmebehov och 

avdunstning. 

För att få djupare kunskap om simhallars uppbyggnad kontaktades ett antal 

badanläggningar och denna information användes för att göra en modell av ett badhus 

som fick representera ett nybyggt badhus i Stockholmsområdet. Tillsammans med 

Bengt Dahlgren AB i Stockholm valdes ett badhus från 1959 som studieobjekt och detta 

representerar en äldre simhall. För att sedan kunna visa på hur energibehovet ökar eller 

minskar beroende på ändringar som valdes att göras användes ett simuleringsprogram 

som gör klimat- och energiberäkningar. I programmet IDA Indoor Climate and Energy 

kan simuleringar göras dels för enskilda rum i en byggnad och dels för att räkna ut en 

hel byggnads energianvändning. De två huvudfallen som sedan varierades var ett nytt 

badhus med ny ventilation, återluft och övertäckt bassäng vs en äldre simhall med äldre 

ventilation. Sedan gjordes samtliga simuleringar för det nya respektive det äldre 

badhuset för att visa på vad som påverkar värmebehovet. De faktorer som varierades var 

- Ny ventilation med respektive utan återluft 

- Ny ventilation med återluft och övertäckt bassäng 

- Äldre ventilation med respektive utan återluft 



- Äldre ventilation med återluft och övertäckt bassäng 

 

Anledningen till att simuleringar gjordes med övertäck bassäng, då enbart nattetid, var 

för att avdunstningen från poolen påverkar ventilationsaggregatets friskluftsintag. Med 

mindre avdunstning nattetid kan friskluftsintaget minskas. När simuleringarna var 

gjorda sammanställdes all information i ett Excel-dokument där värmebehovet med och 

utan återluft räknades ut för respektive simulering. Värmebehovets minskning genom 

att lägga till återluft till aggregatet, räknades även det ut i procent i dokumentet. För att 

göra en jämförelse mellan bättre och sämre klimatskal jämfördes värmebehovet för det 

nya badhuset med värmebehovet för det äldre, med samma typ av ventilation. Genom 

att sammanställa resultaten på detta sätt kunde enkelt figurer skapas för att på ett 

överskådligt sätt visa vilka av de studerade faktorerna som påverkar 

energianvändningen mest. 

Studien visade att den största procentuella minskningen av värmebehovet skulle fås om 

ett äldre badhus med ett gammalt ventilationssystem rustades upp till att motsvara den 

nya simhallen med ny ventilation med återluft och övertäckt bassäng. Detta skulle sänka 

värmebehovet med 88 %. Vad som är bra att ha i åtanke är att det möjligtvis inte är 

ekonomiskt försvarbart att genomföra samtliga ändringar för att motsvara det nya 

badhuset. 

  



Förord 
Som avslutning på mina studier på civilingenjörsprogrammet System i teknik och 

samhälle vid Uppsala universitet, genomfördes detta examensarbete på Bengt Dahlgren 

AB i Stockholm, under våren 2012. Jag vill här ta tillfället i akt att framföra ett stort 

tack till min handledare Erik Andersson på Bengt Dahlgren AB för all hjälp och svar på 

mer eller mindre dumma frågor. Jag vill även tacka min ämnesgranskare Arne Roos vid 

Uppsala universitet för att ha bidraget med stöd och kunskap. 

Uppsala den 26 juni 2012 

Lisa Fredriksson 
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Ordlista 
Börvärde Det värde utdatan ska vara. Kallas även referenssignal. 

 

CAV  Constant Air Volume, system med konstant flöde. Det 

enklaste systemet för temperaturhållningen, men 

energiförbrukningen brukar bli stor. 

 

Fastighetsel Den el som behövs för driften av fastigheten, så som 

belysning i trapphus, el till ventilationsfläktar, el till pumpar 

etc.(Energilotsen, 2012) 

 

Frånluft Den luft som förs ut från simhallen. 

 

FT-system  Från- och tilluftssystem. 

 

FTX-system  Från, till- och värmeåtervinningssystem. 

 

IDA ICE IDA Indoor Climate and Energy, ett simuleringsprogram, 

som används till att göra klimat- och energiberäkningar i 

byggnader. 

 

Kallras När den inre rutan kyls ned, på grund av låga 

yttertemperaturer, vilket i sin tur leder till att luften innanför 

fönstret kyls ned, eftersom den kalla luften är tyngre än den 

varma leder det till att kylan leds ner mot golvet och det gör 

att det känns som att det drar.(Grundels, 2012) 

 

Klimatskärm/klimatskal  Den del av byggnaden som är en gräns mellan inneluften och 

uteluften, exempelvis dörrar, tak, fönster och ytterväggar. 

 

RH  relativ fuktighet, anges i %. 

 

Specific fan power, SFP Specifik fläkteffekt, mäts vanligtvis i kW/(m3/s). En 

ventilationsfläkt med ett lågt SFP-värde har en 

förhållandevis låg elförbrukning. När ett system med från- 

och tilluft med värmeåtervinning används gäller att SFP < 

2,0 kW/( m3/s). 

 

Termiska klimatet luftens temperatur, operativ temperatur, som även beror på 

yttertemperatur, luftens fuktighet, luftens rörelse. För att 

räkna ut hur människor uppfattar det termiska klimatet kan 

den operativa temperaturen användas.(Abel, 2008) 

 

Tilluft  Den luft som förs in i simhallen från ventilationsaggregatet. 

 

Uteluft Den luft som förs in i ventilationsaggregatet utifrån 

(obehandlad). 

 



  5 

 

U-värde Värmegenomgångskoefficient. Ju lägre U-värdet är, desto 

bättre isolerar materialet. U-värdet kan användas för att ange 

hur bland annat fönster, dörrar och väggar isolerar. Enheten 

är [W/m
2
K]. (Energimyndigheten, 2012a) 

 

VAV Variable Air Volume, system med variabelt flöde. Detta kan 

styras på olika sätt, exempelvis på CO2-halten eller önskad 

fuktighet i lokalen. 

 

Verkningsgrad förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett 

system. När förluster uppstår i ett system, sjunker 

verkningsgraden, och den bör vara så stor som möjligt. 

Betecknas med η. 

 

Verksamhetsel Den el som de som använder lokalen utnyttjar, exempelvis 

belysning, kontorsapparater etc.(Energilotsen, 2012) 

 

Förkortningar 
ε  Empirisk faktor för avdunstning[

 

   ] 

η  Verkningsgrad (anges i %) 

ρ  Luftens densitet, normalt 1,2 kg/m
3
 

A  Bassängarean [m
2
] 

Ai  Area på ytan i [m
2
] 

Ef   Värmebehov för friskluften [kWh] 

Eå  Värmebehov återluft [kWh] 

Gh   Gradtimmar för orten [˚Ch] 

Pv  Mättat ångtryck vid rådande vattentemperatur [hPa] 

Pvl  Partiellt ångtryck vid lufttemperaturen i RF [hPa] 

qfrån  Frånluftsflödet [m
3
/s] 

qinluft  Ventilationsflödet för inluften [m
3
/s] 

qmax  Det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet [m
3
/s] 

qtill  Tilluftsflödet [m
3
/s] 

qåt  Återluftsflödet [m
3
/s] 

SFPagg  Specific Fan Power, för hela aggregatet [
  

   
] 

Ttill  Tilluftstemperaturen, in i lokalen [˚C] 

Tf Temperaturen på den frånluft som lämnar lokalerna, är i 

regel samma som rumstemperaturen [˚C] 

Tu  Temperaturen utomhus [˚C] 

Tvåv Temperaturen på tilluften då den har passerat värme-

återvinningsaggregatet innan den passerat eftervärmaren [˚C] 

Tå Temperaturen på återluften, innan den passerat 

eftervärmaren. [˚C] 

Ui  U-värdet för ytan i [W/m
2
K] 

vav  Avdunstningshastigheten [g/h] 
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1. Inledning 
Varje år byggs det cirka 1 miljon m

2
 nya lokaler i Sverige, även om dessa lokaler görs 

så energieffektiva som möjligt med lågt energibehov, kommer detta enbart innebära att 

energibehovets ökning minskar.(Abel et al 2007)
 
Det energibehov som redan existerar 

kommer därför inte att reduceras inom en överskådlig tid. En stor del av EU:s politik 

behandlar energifrågor. År 2007 bestämde Europeiska rådet bland annat att innan slutet 

av år 2020 ska primärenergianvändningen minskas med 20 % och att energi-

effektiviseringen bör förbättras.(Energimyndigheten, 2011:42) 

 

Med anledning av att nya lokaler byggs samt EU:s bestämmelser runt 

energianvändningen krävs det tillförlitlig statistik för att kunna genomföra energi-

effektiviseringsåtgärder. (Energimyndigheten, 2009:10) Med anledning av detta har 

Energimyndigheten genomfört ett projekt kallat STIL2 där aktuell statistik har 

sammanställts för lokaler. Detta arbete har delats upp i fem olika rapporter där den fjärde 

rapporten tar upp idrottsanläggningar. Den största energianvändaren i gruppen idrotts-

anläggningar är badhus som står för 403 kWh/m
2
 och år. Detta kan jämföras med 

idrottshallar som använder 150 kWh/m
2
 och år, ishallars energianvändning på 264 

kWh/m
2
 och år och kombianläggningar 354 kWh/m

2
 och år. Detta resultat gör badhus till 

en intressant lokaltyp att titta närmare på. 

 

I Sverige finns det idag cirka 500 badhus och ca 75 % av dessa räknas som äldre bad 

och är byggda under 60–70-talet.(Dahlén, 2010, Forsberg, 2005) Detta gör att 

renoveringsbehovet är stort samt att energieffektiviseringsåtgärder antas behövas för ett 

flertal av de äldre baden då de byggdes på ett annat sätt en vad som är brukligt idag. 

Kraven som ställdes på en byggnads energianvändning var även lägre förr än vad de är 

idag. Inom de regler och krav som finns för badanläggningar ligger stort fokus på 

användarvänlighet och hygieniska krav. För att uppnå önskvärd kvalitet både vad det 

gäller vattnets renhet och temperatur är behovet av tillfredsställande utrustning stort för 

att säkerställa detta. De regler som finns för bostäder och lokaler finns sammanställda i 

Boverkets byggregler, BBR. Det finns dock inga särskilda bestämmelser för just badhus 

som lokal när det kommer till energihushållning, detta gör att BBR måste anpassas och 

tolkas i varje enskilt fall. 

 

Detta examensarbete syftar till att ge en överblick över hur energianvändningen i 

badhus ser ut och vilka delar av badhuset som påverkas mest av energieffektiva 

åtgärder. 

1.1 Bakgrund 

I stycke 1.1.1 och 1.1.2 ges en bakgrund till energieffektivisering och badhus, för att 

enklare exemplifiera varför badanläggningar är intressanta att studera innan syftet med 

rapporten presenteras. 

1.1.1 Energieffektivisering 

Som nämndes i inledningen byggs det cirka 1 miljon m
2
 nya lokaler varje år.(Abel et al 

2008)
 
Med dagens krav på energihushållning är det en förutsättning för att hålla sig 

under gränserna att lokalerna görs så energieffektiva som möjligt. Det är därför viktigt 

att se över de byggnader som finns och de åtgärder som skulle kunna påverka det 

energibehov som finns idag. Åtgärder som kan genomföras är till exempel att 
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tilläggsisolera, byta till mer energieffektiva fönster, lägga till återluft i 

ventilationssystemen etcetera. En viktig faktor att tänka på när energieffektiva åtgärder 

görs är att byggnadens hållbarhet och användbarhet ej får påverkas negativt. För att en 

åtgärd ska räknas som energieffektiv finns det vissa krav som måste uppfyllas och dessa 

är 

- acceptabelt bra inneklimat 

- byggnaden ska bibehålla sin funktion 

- nyttjarna av huset ska ej störas av ljud, luftrörelser eller elektriska fält. 

 

Förutom dessa krav är det viktigt att se till att besparingen som fås genom åtgärderna 

motsvarar kostnaderna för dem. Eftersom många åtgärder kan vara väldigt kostsamma 

är det viktigt att göra nybyggnationer så energieffektiva som möjligt, då detta 

underlättar för framtiden. 

 

När den inverkan en åtgärd har på en byggnad ska bestämmas kan detta göras på två 

sätt: 

 

- byggnadens totala energibehov med och utan den aktuella åtgärden 

- inverkan av åtgärden på byggnadens totala energibehov 

 

En byggnads energibehov bestäms av det sammanlagda energibehovet för ventilation, 

uppvärmning, tappvarmvatten, hushållsel, driftel för fläktar och pumpar och 

fastighetsel.(Jensen, 2001) Det finns flera program att använda för att beräkna en 

byggnads totala energibehov, både generella program för byggnader och program som 

är anpassade för bostäder.(Abel et al 2008) 

1.1.2 Badhus 

I jämförelse med andra typer av lokaler är inomhusklimatet väldigt annorlunda i ett 

badhus. Temperaturen är högre, luften är fuktigare och lokalen utsätts konstant för 

kemikalier och väta.(Dahlén, 2010) Då klimatet i badanläggningar är komplext och det 

finns anledningar till att vilja hålla en låg luftfuktighet samtidigt som en hög 

luftfuktighet eftersträvas av andra anledningar så ställs höga krav på hur 

luftbehandlingsaggregaten är uppbyggda.(Aalto, 2007) Detta gör det även svårt att 

genomföra energieffektiva åtgärder, då exempelvis ventilationssystemet måste se till att 

luften i simhallen klarar de hygieniska krav som finns. Detta gör att det inte bara går att 

lägga till återluft i ett aggregat, då friskluftsintaget måste vara tillräckligt stort för att 

klara kraven. När det gäller luften i badanläggningar är det viktigt att tillräcklig 

ventilations och uteluftsflöde finns, eftersom det kan förekomma föroreningar i luften. 

Dessa föroreningar uppkommer bland annat när vattnet avdunstar från poolen. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att studera inneklimatet och energiflödena i badhus 

samt ge en överblick över vilka ändringar som ger störst effekt ur energi-

effektiviseringssynpunkt. De faktorer som studerades var 

 

- äldre respektive nytt ventilationssystem, med och utan återluft 

- äldre och nytt klimatskal 

- hur inomhusklimatet samt energianvändningen påverkas av ifall simbassängen 

täcks över under natten 
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Målet var att dels ge en generell bild över de krav som finns på simhallar, dels att 

jämföra hur mycket ändring på ventilationssystemet respektive klimatskalet bidrar till 

sänkning av värmebehovet. 

1.3 Avgränsningar 

Då detta examensarbete syftar till att studera energianvändningen i byggnader, 

avgränsas det redan där till en specifik typ av byggnader, nämligen badhus. En 

badanläggning består av flera delar och oftast finns det flera närliggande utrymmen så 

som café, entréer, omklädningsrum etcetera. I detta arbete kommer enbart beräkningar 

och simuleringar att göras på själva simhallen, det vill säga det utrymme där bassängen 

befinner sig. 

 

De regler och krav som studeras riktar in sig på energihushållning, klimatskal, 

belysning, ventilation med mera. I Boverkets byggregler (BBR) finns även regler för 

bland annat ljudnivå och brandsäkerhet. Detta tas det ingen hänsyn till i denna rapport, 

då detta inte anses vara relevant för energiberäkningarna som genomförs. I BBR är det 

endast fastighetsenergin som ska räknas in i byggnadens energianvändning.(Boverket, 

2011a) I detta arbete kommer dock den totala energianvändningen att studeras. 

 

Det tas ingen hänsyn till den ekonomiska besparingen vid genomförda 

effektiviseringsåtgärder. Detta måste dock tas med i beräkningen innan en åtgärd kan 

genomföras. I denna rapport är besparingen enbart inriktad på energianvändningen. 

 

Värden på indata för belysning och besökare angavs, men dessa är konstanta för alla 

simuleringar. Den geografiska avgränsningen som valdes är Stockholm, klimatfilen som 

valdes i simuleringarna är Stockholm, Bromma-1977, även platsen valdes till 

Stockholm, Bromma. Dessa indata användes i samtliga simuleringar.  



  9 

 

2. Genomförande 
Detta examensarbete genomfördes på Bengt Dahlgren AB i Stockholm under våren 

2012. I samråd med handledaren, Erik Andersson, på Bengt Dahlgren AB togs syfte och 

val av studieområde fram. Första delen av examensarbetet bestod av en litteraturstudie 

samt sammanställning av material för att sedan övergå till att ta fram en modell av den 

badanläggning som beräkningar och simuleringar skulle göras på. När detta var gjort 

återstod det att genomföra simuleringar i programmet IDA ICE och beräkningar för 

värmebehovet. I nedanstående avsnitt kommer de olika delarna av examensarbetet att 

förklaras mer ingående. 

2.1 Litteraturstudie 

Första delen av examensarbetet bestod av en litteraturstudie för att mer ingående studera 

hur inomhusklimatet i en simhall fungerar samt vilka regler och rekommendationer som 

gäller för simhallar idag. Litteratur som användes var bland annat Abel och Elmroths 

Byggnaden som system (2008), detta för att få en stadig grund att stå på när den gäller 

en byggnads energisystem. För att få en djupare insyn i hur ventilationssystemet 

fungerar och vilka olika typer av system det finns för luftbehandling har 

Installationsteknik AK för V av Catarina Warfvinge (2007) använts. När det kommer till 

de regler och krav som finns på byggnader hade Boverkets byggregler en central roll. 

Då dessa inte är anpassade för badanläggningar specifikt, fick de anpassas och tolkas 

med hjälp av annan litteratur. För att skapa bättre kunskap om hur energianvändningen 

ser ut i badanläggningar användes bland annat rapporten Energianvändning i 

idrottsanläggningar – förbättrad statistik för lokaler, STIL2 som utgavs av Statens 

Energimyndighet 2008. 

2.2 Modell 

När beslut fattades om hur badhusmodellen skulle se ut togs hänsyn till hur badhus som 

är i bruk idag ser ut, detta med hänsyn till lokalarea, takhöjd, bassängstorlek etcetera. 

Ett flertal badanläggningar runt om i Sverige kontaktades, främst via e-post, för att få 

möjlighet att ta del av information om hur dessa såg ut. När detta var gjort 

sammanställdes informationen och medelvärden räknades ut för att kunna bygga en 

modell av ett ”genomsnittligt” badhus. Denna modell som representerar ett nybyggt 

badhus jämförs med ett äldre badhus där värdena kommer ifrån ett badhus i 

Stockholmsområdet, modellen av själva byggnaden var densamma för både det äldre 

och nyare badhuset, men värden för klimatskalet varierade. I figur 1 visas badhusets 

uppbyggnad från IDA ICE. 
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Figur 1 Badhusmodellens uppbyggnad från IDA ICE 

 

Den del av modellen som är lila är simhallsdelen och har en golvarea på 1250 m
2
. Den 

övriga byggnaden lades till för att visa på att simhallar vanligtvis inte är helt fristående, 

då det vanligtvis finns angränsande delar, så som omklädningsrum, entré, café etcetera. 

Detta påverkar inte simuleringen mer än att simhallen endast har två ytterväggar. Den 

grå delen av simhallen, visar att den inte är belägen direkt på marken, utan att en källare 

med till exempel luftbehandlingsaggregat, vattenrening med mera är beläget. 

2.3 Simulering och beräkning 

För de simuleringar som gjordes på badhusmodellen användes beräkningsprogrammet 

IDA Indoor Climate and Energy (hädanefter förkortat IDA ICE). Detta är ett program 

som används för att göra noggranna simuleringar på klimat- och energiberäkningar i 

byggnader.(EQUA simulation AB, 2009) Det kan dels göras för individuella zoner 

(rum) i byggnaden, samt för att göra energikonsumtionsberäkningar för hela byggnaden. 

Då det är ett välanvänt program inom branschen ansågs det vara lämpligt för detta 

examensarbete. En ytterligare anledning till att IDA ICE valdes som verktyg för 

simuleringarna är att det används på Bengt Dahlgren AB och det då fanns möjlighet att 

få hjälp och vägledning i modelleringen. En beskrivning av vilka indata som förs in i 

IDA ICE ges i kapitel 5. För att underlätta beräkningarna som gjordes med de värden 

som fåtts fram från IDA ICE simuleringarna användes Excel, där ett dokument togs 

fram för att enkelt kunna föra in värden och på ett lätt sätt se värmeåtgången för 

aggregat med återluft respektive utan återluft. Den data som matades in i Excel-

dokumentet från simuleringarna i IDA ICE var 

 

- frånluftsflödet för VAV-simulering 

- tilluftsflöde för CAV-simulering 

- Till-, från- och uteluftstemperaturen för CAV-simuleringen 

- Värmeeffekten för luftbehandlingsaggregatet i CAV-simuleringen 

- Värmeeffekten för luftbehandlingsaggregatet i VAV-simuleringen 

- Effekten för den ideella värmaren i VAV-simuleringen 

 

Verkningsgraden för aggregatet samt luftens densitet och luftens värmekapacitet kan 

även varieras. Se bilaga 3 för Excel-dokumentet. 
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2.4 Upplägg 

Denna rapport består av flera olika delar och upplägget presenteras här. I kapitel 3 tas de 

rekommendationer och regler som finns på inomhusmiljö, främst inriktat mot lokaler 

samt hur de kan anpassas till badanläggningar upp. I kapitel 4 gås de ekvationer samt 

teori som är nödvändig i arbetet igenom. Sedan i kapitel 5 beskrivs det nya och det 

gamla badhuset, både beräkningar och simuleringsresultat redovisas. I kapitel 6 jämförs 

och diskuteras olika simulerade fall. Till sist i kapitel 7 sammanfattas de slutsatser som 

kommit fram ur resultatet och förslag på vidare studier ges.  
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3. Regler och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras de krav och regler som finns på inomhusmiljö. Dessa regler 

utgår från Boverkets byggregler, och tolkas och anpassas till badanläggningar med hjälp 

av diverse rapporter och artiklar som behandlar badhusmiljöer. 

 

Boverket är en förvaltningsmyndighet som har hand om frågor som bland annat rör 

samhällsplanering, byggande och boende.(Boverket, 2011b) De lyder under regeringen 

och är underställda socialdepartementet. Verkets uppgift är att genomföra de beslut som 

riksdagen och regeringen fattar. Arbetet grundas i bostadsförsörjningslagen, delar av 

miljöbanken och plan- och bygglagen. Boverkets byggregler (fortsättningsvis kallat 

BBR) är en samling av regler som gäller för byggnader i Sverige, de behandlar bland 

annat brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd och energihushållning. I 

”Regelsamlingen för byggande, BBR” finns både BBR samt de lagar och förordningar 

som är aktuella inom BBR.(Boverket, 2011a) De regler som finns för byggnader är 

olika beroende på om det är en bostad eller en lokal och reglerna som finns för lokaler 

är generella. De utgår främst från kontorslokaler, då det skulle bli allt för omfattande att 

gå in på detaljnivå i alla sorters byggnader, och även då skulle alla specialfall inte kunna 

täckas in.(Boverket, 2011c) Reglerna som gäller för lokaler skiljer sig åt beroende på 

om det rör nybyggnation eller renoveringar. Ett exempel är att kraven på energi-

hushållningen är högre för nybyggnationer, då nya byggnader energimässigt ska vara så 

effektiva som möjligt. 

 

Just för att det är omöjligt för Boverket att täcka in alla typer av lokaler i BBR så finns 

det inga specifika regler som gäller för alla badhus, utan därför är det viktigt att 

kontakta byggnadsnämnden tidigt i projekteringsskedet.(Boverket, 2011c) 

3.1 Luft och ventilation 

Byggnader och rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas så de har en god 

luftkvalitet.(Boverket, 2011a) Ett ventilationssystem i en byggnad ska vara uppbyggt på 

så sätt att uteluftsflödet är tillräckligt stort för att försörja byggnaden med den friskluft 

som krävs för att upprätthålla kvaliteten. Ventilationssystemet måste även kunna 

hantera och föra bort förorenade partiklar, lukt, hälsofarliga ämnen etcetera. De krav 

som finns på luftkvaliteten beror på vilka aktiviteter som lokalen är tänkt att användas 

till och ställer också krav på ventilationssystemet. Vid intag av uteluft gäller det för 

bostäder att det inte får vara lägre än 0,10 l/s m
2
 när rummet är tomt och ej understiga 

0,35 l/s m
2
 när människor vistas där. För lokaler med särskild innemiljö kan det dock 

krävas ett betydligt större intag än 0,35 l/s m
2
. På samma sätt för byggnader som inte 

innehåller bostäder kan tilluftsflödet få minskas när ingen vistas i lokalen, men det får 

inte innebära hälsorisker eller skador på byggnaden eller dess installationer. Kraven på 

hur inomhusklimatet ska vara i en byggnad beror som tidigare nämnts på vad för typ av 

byggnad det är och vilka aktiviteter som förekommer i lokalen. Enligt Socialstyrelsens 

allmänna råd ska lufttemperaturen vara mellan 20-24 grader.(Socialstyrelsen, 2005:15) 

Den relativa fuktigheten rekommenderas i vanligt inomhusklimat att ligga mellan 30-70 

%.(Socialstyrelsen, 2005) Om luftfuktigheten blir alltför hög ökar risken för kvalster 

och obehagskänslor, risken för att mögel och kondens ska bildas i byggnadens 

konstruktion ökar också i takt med luftfuktigheten. Fuktigheten i inomhusluften styrs av 

skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperaturen, även människors andning och 

svett tillför fukt till luften. I simbassänger i allmänna badhus är det vanligt att 

vattentemperaturen är mellan 27-29˚C.(Eriksson, 2012) Ett riktvärde är att 
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vattentemperaturen ska ligga 1-2 grader under lufttemperaturen, som vanligtvis ligger 

mellan 29-32˚C. 

 

När det gäller badhus och dess inomhusklimat är även avdunstning av vatten ett stort 

bidrag till att luften innehåller mer fukt än vad som är brukligt för vanligt 

inomhusklimat. Att temperaturen ligger ca 7 grader högre än i vanliga 

bostadshus/lokaler bidrar också till att fuktigheten blir högre. I badhus rekommenderas 

luftfuktigheten till att ligga på ca 55 %, vilket är relativt högt i samband med den höga 

temperaturen.(Weedo, 2007) Att luftfuktigheten är så hög är för att vattnet inte ska 

avdunsta för fort från badgästernas kroppar när de kliver upp ur bassängen, om detta 

sker gör det att de fryser. Luftfuktigheten får dock inte bli för hög då detta kan leda till 

obehagskänslor. Samtidigt som luftfuktigheten vill hållas på en hög nivå, finns det 

anledningar till att vilja ha den lägre, exempelvis för att skydda byggnaden mot 

fuktskador.(Fuktkontroll, 2011) Låg fuktighet kan upplevas som obehaglig av badgäster 

då de blir nedkylda, samtidigt får det inte bli obehagligt för personalen att vistas i 

badhuset då de har mer kläder på sig än badgästerna. Detta leder till att det är många 

olika intressen och behov som måste tillgodoses samtidigt vilket gör badhus till ett 

komplext system. 

 

Ett normalstort badhus kan ha över 500 besökare/dag vilka alla vistas i samma vatten 

och miljö(Forsberg, 2008). Detta ställer höga krav både på den personliga hygienen före 

bad samt på badanläggningens förmåga att rena luft och vatten. Det vanligaste 

desinfektionsmedlet som används i badhuspoolen är klor som slår ut mikroorganismer i 

vattnet.(Socialstyrelsen, 2004:7) Samtidigt som det är ett effektivt desinfektionsmedel 

är det oxiderande och reagerar med andra ämnen i vattnet så som kväve och kol, som 

kommer från människor. En vanligt förekommande biprodukt som bildas när klor 

reagerar med kväve är trikloramin. Detta är ett ämne som lätt avges till luften i samband 

med att vattnet avdunstar och kan medföra andningssvårigheter för badgästerna.(Aalto, 

2007; Miljösamverkan Värmland, 2011) På grund av dessa avdunstningar är det viktigt 

att ventilationssystemet är igång dygnet runt så att frisk luft tillförs lokalen även under 

natten. Detta är ett dilemma, speciellt under vinterhalvåret då temperaturen sjunker 

utomhus och för att spara energi är det vanligt att sänka uteluftsintaget. (Socialstyrelsen, 

2008) För trikloramin finns inga satta gränsvärden i Sverige, men i exempelvis Belgien 

är gränsvärdet 0,3 mg/m
3
.(Granmar, 2011) Vid vilka värden ventilationen är tillräcklig 

måste bestämmas från fall till fall och detta påverkas av lokalen och bassängens yta. För 

CO2 finns en satt hygienisk gräns på 5000 ppm.(Arbetsmiljöverket, 2005:17) 

3.2 Fukt 

De regler som finns om fukttillståndet i byggnader finns till för att konstruktionen inte 

ska skadas av fukt. Värdet får inte överskrida högsta tillåtna fukttillstånd.(Boverket, 

2011a) Detta värde bestäms av det kritiska fukttillståndet och hänsyn måste tas till 

osäkerhet i beräkningsmodellen, ingångsparametrar eller mätmetoder. En annan 

anledning till att det finns regler för luftfuktigheten är att människorna som vistas i 

miljön påverkas negativt om det är för fuktig eller för torr luft. Värdet på det kritiska 

fukttillståndet kan oftast fås av materialtillverkaren eller importören. Det är viktigt att 

byggnader utformas på så sätt att de inte skadas av fukt. Fukttillståndet beräknas utifrån 

de mest ogynnsamma förhållandena och gränsen för högsta tillåtna fuktighet ska inte 

överskridas om detta inte är orimligt på grund av verksamheten i byggnaden 

(exempelvis badhus). Med tanke på lokalens karaktär och användningsområde i badhus 

är luftfuktigheten relativt hög i jämförelse med andra lokaler.(Socialstyrelsen, 2006) 
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Detta kan både påverka själva byggnaden men även hälsan hos de människor som vistas 

i byggnaden. Både kondens och hög luftfuktighet kan vara en bidragande faktor till att 

mögelsvampar och bakterier börjar växa på ytor i lokalen, och detta leder till att 

luftkvaliteten i rummet påverkas. Hög luftfuktighet kan även förknippas med korrosion, 

kondens och missfärgningar på konstruktioner. Inom ventilationsbranschen finns ett 

börvärde på relativ fuktighet i badhus, och detta ligger på 55 %.(Eriksson, 2012) Detta 

värde är satt för att badgästerna inte ska börja frysa så fort de går upp ur poolen, på 

grund av att vattnet avdunstar på en gång. Det är alltså ett komfortvärde för fuktigheten 

och för att minska fuktbelastningen på konstruktionen skulle en lägre fuktighet vara 

bättre.(Kumlin, 2012) 

 

I ett badhus avdunstar mer vatten från poolen när den är i användning än under 

exempelvis natten då den är helt orörd.(Nationalencyklopedin, 2012a) Hur mycket 

vatten som avdunstar kan räknas ut med en ekvation, som visas i kapitel 4. Vattnet som 

avdunstar från bassängen bidrar även till att luften i simhallen blir fuktigare. 

3.3 Klimatskal 

En byggnads klimatskärm/klimatskal är de delar av byggnaden som gränsar till 

uteluften, så som tak, ytterväggar, fönster och dörrar.(Abel et al 2008) Beroende av hur 

bra klimatskalets egenskaper är, minskar transmissionsförlusterna genom det. Om 

byggnaderna är välisolerade och köldbryggorna få, krävs mycket liten uppvärmnings-

energi för att täcka det energibehov som finns. Hur bra klimatskalet är anges av dess U-

värde som har enheten W/m
2
K. Detta är ett mått på ytans värmeförlust, alltså hur 

mycket värme som ytan släpper ut. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga har 

materialet. 

 

I BBR finns det angivet att lokalers klimatskal ska uppfylla att byggnadens specifika 

energianvändning, installerad eleffekt för uppvärmning samt att Um ska uppnås enligt de 

krav som finns.(Boverket, 2011a) När det gäller isolering är det enda som anges i BBR 

att en byggnad ska vara välisolerad. Kraven på hur välisolerad en byggnad ska vara 

ställs med hjälp av högsta tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um) för 

byggnadens klimatskärm, där räknas även köldbryggor som finns i klimatskärmen in. 

3.4 Ljus och fönster 

Fönstret är en av de svagare punkterna när det gäller klimatskalets värmeisolering, men 

nyare fönster idag är ändå betydligt bättre i jämförelse med äldre fönster. (Abel et al 

2008) Om fönster jämförs med en riktigt bra yttervägg släpps ändå 10 gånger mer 

värme igenom. Detta gör att det är viktigt att tänka på fönsterarean när fönster väljs. 

Den får inte vara för stor utan värmeförlusterna måste hållas på en måttlig nivå, men 

samtidigt måste dagsljusbehovet täckas. Kallras är något som bör undvikas, då detta 

leder till komfortproblem. Kallras är vanligast vid höga fönster, detta gör att det är 

viktigare med välisolerade fönster om de ska vara avlånga. För att minska värme-

förlusterna genom fönstret kan de beläggas med lågemissionsskikt vilket vanligtvis 

består av silver eller tennoxid. Det är vanligast att skiktet placeras mellan två förseglade 

glas, för att undvika påfrestningar från exempelvis fönsterputsning. Med dagens nya 

fönster med lågemissionsskikt, är det ofta karmen och bågar som utgör köldbryggor. 

Detta leder till att större fönster har ett mindre U-värde än ett mindre fönster med 

samma karm och båge. Det som är lite besvärligt med fönster är att de förutom att vara 

den svagaste punkten när det gäller värmeisolering, dessutom är en byggnads största 
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solfångare. Detta gör att fönster som ligger i söderläge, soliga dagar kan göra så att 

huset istället värms upp till obehagligt varma temperaturer, särskilt då det gäller 

välisolerade hus. För att förhindra detta kan fönster kompletteras med solskydd. Det 

vanligast och mest effektiva är att detta skydd placeras utvändigt, detta för att undvika 

att behöva installera komfortkyla eller i vilket fall kan kyleffekten bli lägre. 

 

I badhus är det vanligt med stora glaspartier för att exempelvis förstärka närheten till 

utemiljön.(Boverket 2011c) Detta gör att det är viktigt att fönstren väljs med omsorg, då 

dessa är en av de svagaste punkterna i byggnadens klimatskärm. Det är viktigt att välja 

fönster med lågt U-värde och att vid placering av fönsterytorna inte sätta de största 

glaspartierna rakt mot söder då detta kan ha stor inverkan på klimatet inne i simhallen. 

 

Det finns även krav som gäller för ljusintaget i byggnaden och där gäller att byggnaden 

utformas på så sätt att tillfredsställande ljusförhållanden uppnås.(Boverket, 2011a) Detta 

definieras i Regelsamling för byggande, BBR 2012 som 

 

”Ljusförhållandena är tillfredsställande när tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet 

(luminans) uppnås samt när ingen störande bländning eller inga störandes reflexer 

förekommer och därmed rätt belysningsstyrka och luminansfördelning föreligger.” 

 

Detta leder till att krav uppstår på fönster i byggnader så att tillfredsställande 

ljusförhållanden uppstår. Ett schablonvärde för arean på fönsterglasen är att de bör ge 

motsvarande ljusinsläpp som fås då fönsterglasarean är minst 10 % av golvarean, om 

fönstren har 2 eller 3 klarglas. Om ljusgenomsläppligheten på fönstren är lägre än för 

klarglas bör glasarean ökas. 

3.5 Energihushållning 

När det gäller regler om byggnaders energianvändning finns det vissa regler som är 

samma för bostäder och lokaler. En allmän regel är att byggnaden ska utformas på så 

sätt att energianvändningen blir så liten som möjligt. (Boverket, 2011) Detta möjliggörs 

genom låga värmeförluster, effektiv elanvändning samt effektiv värme- och 

kylanvändning. I badhus är det viktigt att tänka på att eftersom inomhusklimatet är 

annorlunda än i andra lokaler så är luften fuktigare och temperaturen högre.(Kretz, 

2011) Detta gör att andra krav ställs på energianvändningen än de som gäller för övriga 

lokaler. 

 

För lokaler som värms upp på annat sätt än med direktverkande el gäller värdena i tabell 

1.(Boverket, 2011a) Eftersom badanläggningar till störst del värms med fjärrvärme är 

det denna tabell som är aktuell.(Energimyndigheten, 2008) 
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Tabell 1 Maxvärden i lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme. 

Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme 

Klimatzon
1
 I II III 

Byggnadens specifika 

energianvändning [kWh per 

m
2
 Atemp och år] 120 100 80 

 + tillägg då uteluftsflödet av 

utökade hygieniska skäl är 

större än 0,35 l/s per m
2
 i 

temperaturreglerade 

utrymmen. Där qmedel är det 

genomsnittliga specifika 

uteluftsflödet under 

uppvärmningssäsongen och får 

högst tillgodoräknas upp till 

1,00 [l/sm
2
]. 

110(qmedel-

0,35) 

90(qmedel-

0,35) 

70(qmedel-

0,35) 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient, 

Um [W/m
2 
K] 0,60 0,60 0,60 

 

På grund av det speciella inomhusklimat som badanläggningar har gäller det att tillägg 

får göras för byggnadens specifika energianvändning. Den får därför uppstiga ända till 

125,5 kWh per m
2
 Atemp och år. 

 

När det handlar om ombyggnation av byggnader gäller att ändringar som försämrar 

energieffektiviteten inte får göras, om det inte finns särskilda skäl. Även här ska 

värdena i tabell 1 eftersträvas, men om det inte är möjligt finns värden på den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten att rätta sig efter. Dessa U-värden 

presenteras i tabell 2.(Boverket, 2011a) 

 
Tabell 2 U-värden som bör eftersträvas vid ändring av klimatskärmen 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

Ui [W/m
2
K] 

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,2 

Uytterdörr 1,2 

 

För ventilationssystemen finns det även där värden på den specifika fläkteffekten (SFP), 

som ej bör överskridas vid dimensionerade luftflöden. Att ett luftflöde är dimensionerat 

menas att det är det högsta flödet som kan förekomma i aggregatet. De SFP värden som 

rekommenderas i BBR finns angivna i tabell 3.(Boverket, 2011a) 

 
  

                                                 
1
 Sverige är indelat i tre kravnivåer i BBR sen 2009, för att kravnivåerna ska kunna anpassas till de 

förhållanden som råder i de norra och kallaste delarna av Sverige. 
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Tabell 3 SFP för ventilationsaggregat 

SFP 

Typ av system kW/(sm
2
) 

Från- och tilluft med 

värmeåtervinning 2 

Från- och tilluft utan 

värmeåtervinning 1,5 

Frånluft med 

återvinning 1 

Frånluft 0,6 

 

I BBR:s regler om energihushållning är det bara fastighetsenergin som måste klara 

kraven på energianvändningen. Den energi som krävs för att verksamheten ska kunna 

fullföljas finns det inga krav ställda på. Det som gör det komplicerat är att i byggnader 

som innehåller lokaler skiljs sällan fastighets- och verksamhetselen åt, utan detta mäts 

på samma mätare. Detta gör det extra komplicerat när det kommer till exempelvis 

badhus, för vart ska gränsen gå för fastighetsenergi och vad är verksamhetsenergi? Ska 

belysningen i simhallen räknas till fastighetsel eller till verksamhetsel? Eftersom det är 

den totala energianvändningen som studeras för badhus i denna rapport utelämnas att 

definiera badhusets fastighets- och verksamhetsenergi. 
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4. Teori och beräkningar 
I nedanstående stycken följer de ekvationer samt den bakomliggande teorin som 

används i studien av badhus. Kapitel 4.1 tar upp ventilationssystemets uppbyggnad, 

beräkningar för verkningsgrad, SFP-värde, och värmebehov. I kapitel 4.2 tas 

transmission- och värmeförluster upp. Kapitel 4 avslutas med beräkningsekvationen för 

poolvattnets avdunstning. 

4.1 Ventilationssystem 

När det gäller att upprätthålla önskad luftkvalitet finns det olika typer av 

ventilationssystem att använda sig av i en byggnad. Dessa ventilationssystem kan 

antingen vara självdrag, som tas upp i denna rapport, eller mekaniska.(Hagentoft, 2002) 

Mekaniska ventilationssystem kan även de vara av olika sorter, där metoderna för att 

till- och bortföra luft är olika. Ett frånluftssystem, F-system, går ut på att luften sugs ut 

ur byggnaden med hjälp av fläktar.(Warfvinge, 2007) För att tillföra luft finns ventiler i 

fönster och ytterväggar, fläkten som suger ut luften skapar ett undertryck inuti 

byggnaden och detta gör att luft utifrån sugs in genom ventilerna. Ett annat mekaniskt 

ventilationssystem är tilluftssystem, T-system, som fungerar på motsatt sätt till 

frånluftssystemet. Luft utifrån förs in i byggnaden med hjälp av fläktar som skapar ett 

övertryck inom byggnaden, och på så sätt trycks luft ut ur ventiler och otätheter i 

byggnaden. Det är svårare att bevara fuktsäkerheten när det gäller tilluftssystem, vilket 

är avgörande när det gäller val av ventilationssystem. Detta gör att tilluftssystem är 

betydligt ovanligare än de övriga ventilationssystemen och bara väljs i speciella fall. 

Det tredje systemet som kan användas är ett så kallat balanserat ventilationssystem, FT-

system, där från- och tilluftsfläktar kombineras för att se till så att luftflöden in och ut ur 

byggnaden ska bli lika stora. Om detta system kombineras med värmeåtervinning 

brukar det kallas FTX-system, vilket innebär att värme från frånluften används för att 

värma upp tilluften. Eftersom badhus är stora energislukare är det vanligt med FTX-

system, då så mycket energi och värme som möjligt bör tas tillvara. 

 

När ett FTX-system används finns det olika sätt att ta tillvara på värmen i 

frånluften.(Warfvinge, 2007) Dessa är återluftföring, värmeväxling, roterande 

värmeväxlare, batterivärmeväxlare, plattvärmeväxlare och värmepump.
 

Luft kan 

behandlas på olika sätt, den kan kylas, värmas, fuktas eller avfuktas. Beroende på vad 

som ska göras med luften är det olika system och beräkningar som krävs. När luften 

värms tillförs värme men ångkvoten ändras inte, det blir alltså inte torrare eller fuktigare 

luft.(Abel et al 2007) Tekniken baseras ofta på slutna kretsar med cirkulerande vätska. 

Värmeväxling 

Nedan följer en kortare beskrivning av komponenter som är vanliga och viktiga i ett 

ventilationssystem med värmeväxling. 

 

Där uteluften kommer in sitter ett galler, vars uppgift är att hindra smådjur, så som 

råttor och fåglar, att ta sig in i ventilationssystemet.(Warfvinge, 2007) Det är vanligt att 

skenorna i gallret är snedställda för att även hindra att snö och regn kommer in i 

ventilationssystemet. Spjäll finns till för att kunna styra om ventilationskanalen ska vara 

öppen eller stängd. För att se till att luften som förs in i lokalen, eller ut ur lokalen, 

uppfyller de krav som ställs på renhet finns luftrenare i form av filter. För att värma 

tilluften används någon form av luftvärmare. Det vanligaste är att tilluften passerar ett 

värmebatteri som består av parallella rör i en eller flera rader. Dessa rör innehåller 
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vanligtvis varmvatten som strömmar igenom och på så sätt värms luften upp. I vissa fall 

behöver tilluften kylas eller avfuktas och då installeras en luftkylare, även kallat 

kylbatteri. Även här används vatten som det medium som ändrar luftens temperatur, 

men istället för varmvatten är det kallvatten som strömmar i rören. Om tilluften är för 

torr används en luftfuktare för att höja fuktighetshalten. Det är då vanligt att luften 

fuktas med vatten (istället för ånga, då detta kräver en ånganläggning). I vissa fall 

behöver luften istället avfuktas och en metod för detta är att låta luften gå genom en 

roterande skiva av hygroskopiskt material (ett ämne som avger eller tar upp vatten 

beroende på rummets fuktighet.(Nationalencyklopedin, 2012b)). För att lufttransporten 

ska upprätthållas i kanalen krävs att trycket bevaras och detta uppnås lättast genom att 

en fläkt placeras i slutet av luftbehandlingsaggregatet. Fläkten har en stor elförbrukning 

vilket gör att det inte alltid blir lönsamt att använda sig av detta tillvägagångssätt och 

kräver att valet av fläkt är välmotiverat. 

 

För att spara energi är det idag vanligt att använda sig av värmeåtervinning i 

ventilationssystemen. Det finns olika sätt att göra detta på och ett sätt är med ett 

vätskekopplat värmeåtervinningssystem.(Svensk ventilation, 2012) Det fungerar genom 

att en vätskelösning, som är frysskyddad, rör sig mellan från- och tilluftssystemet som 

är placerade i kyl och värmebatterierna. Den kalla tilluften värms upp av vätskan som i 

sin tur har värmts upp av frånluften. Detta gör att om det är nödvändigt så kan de olika 

systemen placeras på olika ställen i byggnaden. Ett sådant system har vanligtvis en 

verkningsgrad som ligger på mellan 50-60 %. Det sker ingen fuktöverföring mellan 

från- och tilluften då dessa aldrig beblandas och detta är positivt ur hygienisk synvinkel, 

och till- och frånluftskanalerna behöver inte passera samma utrymme. Se figur 2 för en 

förenklad bild över en typ ventilationssystem med värmeåtervinning. 

 

 
Figur 2 Ventilationssystem med vätskekopplad värmeåtervinning 

Återluft 

I vissa fall kan det vara lämpligt att använda sig av återluft för att spara 

energianvändningen i ett luftbehandlingsaggregat.(Warfvinge, 2007) Detta höjer även 

verkningsgraden för aggregatet. Genom att blanda uteluften med en del återluft kan 
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besparingar göras genom att slippa att värma den kalla uteluften. För att förhindra att 

partikelformade föroreningar återförs in i lokalen är det viktigt att filter används. BBR 

har ju som tidigare nämnts ett krav på uteluftsflödet och detta måste således 

upprätthållas även om återföring av luft görs. Se figur 3 för en förenklad bild på en 

variant av ett ventilationssystem. 

 

 
Figur 3 Ventilationssystem med återluft och värmeväxling

2
 

 

När luftbehandlingsaggregat ska installeras eller bytas ut är det viktigt att beräkningar 

utförs på vissa moment, så som verkningsgrad, SFP-värde samt värmebehov. Nedan 

följer ett antal stycken med ekvationer för dessa beräkningar. 

4.1.1 Temperaturverkningsgrad 

Temperaturverkningsgrad räknas ut för att få fram förhållandet mellan nyttiggjord- och 

tillfördenergi i aggregatet. För att räkna ut temperaturverkningsgraden på 

värmeåtervinningen används följande ekvation 

 

   
       

     
      [1] 

 

där 

Tu = uteluft (°C) 

Tf = temperaturen på den frånluft som lämnar lokalerna (°C) 

Tvåv = temperaturen på tilluften då den har passerat värmeåtervinningsaggregatet innan 

den passerat eftervärmaren (°C) 

 

Med hjälp av omskrivning av ekvation [1] kan temperaturen efter värmeåtervinning 

men innan värmebatteri, räknas ut med hjälp av ekvation 2. 

 

                      [2] 

 

                                                 
2
 Bild gjord av författaren med utgångspunkt i ventilationssystemet på Sturebadet i Stockholm 
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4.1.2 Värmebehov 

När beräkningar för värmebehovet ska göras är det vikigt att ha i åtanke att 

värmebehovet är av två slag, dels är det den energimängd som går åt för att 

värmesystemet ska avge önskad temperatur, dels är det energimängden som går åt inuti 

ett ventilationssystems luftvärmebatteri.(Jensen, 2001) För de gränser som BBR anger 

är det enbart fastighetsenergin som är begränsad, för verksamhetsel respektive 

hushållsel finns inga begränsningar. Detta gör att i vissa typer av verksamheter kan 

fastighetsägarna välja om viss energianvändning ska räknas som fastighetsenergi eller 

verksamhetsenergi.(Energimyndigheten, 2009:10) 

 

För att räkna ut värmeenergin som krävs för att värma uteluften i ett aggregat med 

värmeåtervinning används ekvationen 

 

                            [3] 

 

där 

 

Evåv = Värmebehov värmeåtervinning (kWh) 

ρ = luftens densitet, normalt 1,2 kg/m
3
 

cp = luftens värmekapacitet, 1 kJ/kgK 

qvåv = ventilationsflödet när luften passerat värmebatteriet, (m
3
/s) 

Tu = Utomhustemperaturen (°C) 

Tf = Frånluftstemperaturen (°C) 

η = verkningsgraden för aggregatet 

 

Faktorn 1- η ger värmebehovet för den luft som inte värms upp av värmeåtervinningen. 

 

För att räkna ut det totala värmebehovet som krävs för ett aggregat med återluft måste 

värmebehovet för återluften räknas ut, samt värme för friskluften. Detta görs med hjälp 

av ekvation [4] och [5]. Värmebehovet för återluften räknas ut med ekvationen 

 

                       [4] 

 

Där 

 

Eå = Värmebehov återluft (kWh) 

qå = ventilationsflödet för återluften, (m
3
/s) 

Ttill = Tilluftstemperaturen (°C) 

För att räkna ut värmebehovet för friskluften används ekvationen 

 

                             [5] 

 

Där 

 

Efrisk = Värmebehov för friskluften (kWh) 

qin = ventilationsflödet för inluften, (m
3
/s) 

Tvåv = Lufttemperaturen efter värmeåtervinningen, räknas ut med ekvation [2] (°C) 

 

Det totala värmebehovet som krävs för ett luftbehandlingsaggregat fås med ekvationen 
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                [6] 

4.1.3 Gratisvärme 

Gratisvärme är värmeenergin som tillförs från exempelvis människor som vistas i 

lokalen, solinstrålning samt värme som avges från apparater och belysning etc. Hur 

mycket värme som avges från människor beror på hur deras aktivitetsnivå ser ut. Några 

exempel på olika aktivitetesnivåer kan ses i tabell 4 (EQUA simulation AB, 2009). 

 
Tabell 4 Aktivitetsnivåer för olika aktiviteter 

Activity met Power 

[W] 

Sleep 0,7 72 

Seated quiet 

resting 

1,0 108 

Standing, 

relaxed, rest 

1,2 126 

Walking (3,2 

km/h) 

2,0 207 

Walking (6,4 

km/h) 

3,8 396 

Cooking 1,6–2,0 171-207 

Housecleaning 2,0–3,4 207-360 

Dancing, 

social 

2,4–4,4 252-504 

Competitive 

wrestling 

7,0–8,7 738-909 

Dessa typer av gratisvärme som nämns ovan täcker inte hela byggnadens värmebehov, 

utan en del värmetillförsel måste även komma med den inkommande luften från 

ventilationen. 

4.1.4 SFP 

SFP står för Specific Fan Power och är ett värde på hur mycket effekt fläktarna i 

aggregatet använder sig av per kubikmeter varje sekund.(Abel et al 2007)
 
SFP-värdet 

finns till för att styra luftbehandlingens utformning och dimensioneringen av systemen. 

SFP kan dels räknas ut för hela aggregatet (ekvation [7]) samt för tilluftsfläkten och 

frånluftsfläkten separat. Vi kan således skriva 

 

        
               

    
      [7] 

 

där 

Peltill = Eleffekten för tilluftsfläkten (kW) 

Pelfrån = Eleffekten för frånluftsfläkt (kW) 

qmax = Det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet (m
3
/s) 
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4.2 Avdunstning 

Avdunstning sker när ett ämne förångas, och detta påverkas av temperaturen, när det 

gäller vatten, påverkas avdunstningen även av rörelsen vid vattenytan. 

(Nationalencyklopedin, 2012a) Det sker även hela tiden ett värmeutbyte mellan 

vattenytan och den omgivande luften.(Abel et al 2008) Om vattnet är varmare än luften, 

värms luften upp, och är vattnet kallare värms det upp av luften omkring. 

 

För att beräkna avdunstningen från vattenytan finns en generell formel, men när det 

gäller simbassängers yta finns det ytterligare några faktorer att ta hänsyn till, och detta 

är bland annat hur poolen används.(Aalto, 2007) Avdunstningsfaktorer för olika typer 

av pooler ses i tabell 5. Avdunstningshastigheten från en simbassäng beräknas med 

 

                   [8] 

 

där 

    = avdunstningshastigheten [g/h] 

A= Bassängarean [m
2
] 

Pv = Mättat ångtryck vid rådande vattentemperatur [hPa] 

Pl = Partiellt ångtryck vid lufttemperaturen i RF [hPa]
3
 

ε = Empirisk faktor  
 

       
 , som är erfarenhetsbaserad och bestäms utifrån vilken 

slags pool det är och hur den används. 

 

När vatten avdunstar beror detta dels på skillnaden mellan lufttemperaturen och 

vattentemperaturen samt luftfuktigheten. 
 

Tabell 5 Tabell över erfarenhetsbaserad avdunstningsfaktor ε 

Typ av pool avdunstningsfaktor ε 

Övertäckt bassäng 0,5 

Stillastående 

bassäng 5 

Privatpool med 

måttlig användning 15 

Simhall med normal 

användning 20 

Äventyrsbad 28 

Vågbassäng 35 

 

Eftersom vav multipliceras med bassängens area, fås den totala avdunstningen i 

kilogram som sker per timme, när ekvation [8] används. 

 

Genom att titta på de erfarenhetsbaserade avdunstningsfaktorerna kan vi se att det är 

viktigt att ta med i beräkningen att mer vatten avdunstar när bassängen är öppen i 

jämförelse med när den är stängd. Det påverkar också med en faktor 10 ifall poolen 

täcks över när badet inte är öppet. 

  

                                                 
3
 Ångtrycket multiplicerat med kvoten för relativa luftfuktigheten ger Pvl 
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5. Nybyggt badhus vs äldre badhus 
I detta kapitel presenteras och sammanställs beräknings- och simuleringsresultat för ett 

nybyggt badhus och ett äldre badhus. Det nybyggda badhuset representeras av en fiktiv 

modell med antagna värden och det äldre badhusets parametrar har sin utgångspunkt i 

ett riktigt badhus. De två huvudfallen som simuleras är ett nytt badhus, med bra 

ventilation med återluft, övertäckt bassäng nattetid och bra U-värden. Det äldre 

badhuset har en äldre typ av ventilation med sämre verkningsgrad, ingen återluft och 

täcker ej över bassängen under natten. Sedan kommer dessa två huvudfall att varieras 

för att se hur mycket ändringar påverkar värmebehovet. I kapitel 5.1 finns en 

beskrivning av vilka parametrar som används som indata i IDA ICE. Sedan kommer en 

beskrivning av hur simuleringarna gick till, då simuleringar för två olika typer av 

aggregat behövde sammanfogas för att kunna representera ett aggregat med återluft. I 

delkapitel 5.2 följer en beskrivning av det fiktiva badhuset, där resultatet från de 

beräkningar och simuleringar som har gjorts presenteras. I delkapitel 5.3 kommer en 

beskrivning av ett riktigt badhus som finns i Stockholmsområdet. Även här presenteras 

resultatet från beräkningar och simuleringar. 

5.1 Indata till IDA ICE 

I tabell 6 kan storleken på klimatskalet och det värden för det termiska klimatet ses. 

Dessa värden är konstanta genom alla beräkningar och simuleringar som följer. 

 
Tabell 6 Konstanta värden genom rapporten 

Konstanta värden i 

simuleringarna 

Vad Värden 

Fönsterarea (m
2
) 228 

Väggarea (m
2
) 772 

Simhallsarea (m
2
) 1250 

Simbassängsarea nytt 

badhus (m
2
) 300 

Simbassängsarea äldre 

badhus (m
2
) 370 

Pooltemperatur (°C) 27 

Lufttemperatur (°C) 29 

Luftfuktighet RH (%) 55 

 

För pooltemperaturen, lufttemperaturen och luftfuktigheten är det börvärden som anges. 

Anledningen till att det äldre badhusets simbassängsarea är större, är för att det är 

storleken på det badhus i Stockholm som det äldre badhuset baseras på. 

 

De drifttider som används för badhusen redovisas i tabell 7. 

 
Tabell 7 Drifttider för badhusen 

Drifttider (h/år) 

Öppettider 4171 

Fläktar 8760 

Belysning 4171 
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Drifttiderna som ses i tabell 7 har tagits fram genom en del antaganden. Det första 

antagandet som gjorts är att badhuset är öppet 80 timmar/vecka och stängt 88 

timmar/vecka. Detta baseras på granskningar av ett tiotal simhallars öppettider. Vilket 

ger 4171 timmar/år som badet är öppet och 4589 timmar/år som badet är stängt. Att 

dessa värden är lämpliga verifieras även genom att ta ett medelvärde på de öppettider 

som gällde för de badhus som undersöktes i STIL2-projeketet, vilket hamnar på 4 173,8 

timmar/år. 

 

Enligt en uträkning i STIL2-rapporten låg den genomsnittliga drifttiden för belysning på 

3546 h/år, förklaringen till att detta är ett lägre genomsnitt än öppettiderna är att det i 

STIL2 inte bara är själva hallen som har inventerats utan även tilliggande byggnader 

och utrymmen. Dessa övriga utrymmen som räknas in i inventeringen kan vara 

utrymmen så som förråd eller omklädningsrum med närvarostyrning, detta gör att alla 

lampor inte lyser jämt. I denna rapport, där fokus ligger på simhallsrummet, kommer 

drifttiden för belysningen att vara densamme som för öppettiden. Att fläktarna har så 

pass lång drifttid i jämförelse med öppettiderna, beror på att ventilationen bland annat 

behöver vara i gång för att avfukta luften i simhallen efter stängning. Det är inte alltid 

självklart att aggregatet behöver gå på helfart även efter stängning, men för att 

underlätta vissa beräkningar gjordes antagandet att så är fallet. 

Byggnaden 

Hur byggnaden byggs upp i IDA ICE visades i kapitel 2 i figur 1. I figur 4 visas en bild 

över flöden i simhallen. 

 

 
Figur 4 Bild över badanläggningens flöden. 
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Enligt BBR:s regler för energihushållning får lokalers specifika energianvändning 

uppstiga till 125,5 kWh per m
2
 Atemp och år. Detta gäller då de ej värms upp av elvärme, 

och med speciella krav på luftflöden. När det finns anledning till att öka uteluftsflödet 

får den årliga energianvändningen vara 157 MWh, vilket då innefattar alla 

fastighetsenergi, så i denna rapport. För de simulerade badhusen används 157 MWh 

som ett riktvärde för att kunna säga någonting om ifall energianvändningen är hög eller 

inte. 

Belysning 

Även om det i detta arbete inte tas direkt hänsyn till hur stor del av energiförbrukningen 

som belysning står för, anges ett värde för detta i IDA ICE. Antal lampor sattes till 150 

stycken med ett värde på 50 W/lampa. Detta räknades fram med utgångspunkt i STIL2-

rapporten, där ett värde på 5,85 W/m
2
 räknas fram för belysning i själva simhallen, och i 

dessa simuleringar blir värdet 6 W/m
2
. 

Gratisvärme 

Då den gratisvärme som fås i form av bland annat solstrålning och människor som 

vistas i lokalen inte räcker till för att värma upp lokalen, och det därför måste tillföras 

värme på annat sätt måste gratisvärmen räknas bort från det totala värmebehovet. I IDA 

ICE läggs värden för sådana laster in. Solstrålningen varieras automatiskt när en 

körning görs beroende på vilken period som valts att simuleras för. Värmestrålning från 

människor läggs in genom att ange ett värde på antal personer som ska vistas i lokalen. 

Dess intensitet kan varieras genom att göra scheman, vilket gör att besöksantalet kan 

vara noll under natten och variera under öppettiderna. I simuleringarna för badhuset 

sattes maxantalet besökare till 80 personer där deras intensitet varierar enligt figur 5. 

 

 
Figur 5 Variation och intensitet hos besökarna 

Simbassängen 

Det går inte att lägga in en bassäng som i IDA ICE utan detta problem löses genom att 

en utrustning som ansattes att enbart avge avdunstning sattes in. Eftersom 

avdunstningen varierar under användning av simbassängen och när den inte används, 

gjordes två olika bassänger där avdunstning ställdes in beroende på om den 

representerade simbassängen under öppettiderna eller när simhallen är stängd. Dessa två 

bassänger styrdes efter olika scheman, där avdunstningen för dagen styrdes efter samma 

schema som besökarna och avdunstningen under natten ställdes in för övrig tid. 
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5.2 Simuleringar 

För att kunna styra luftflödena på friskluft, återluft samt luftfuktigheten gjordes två 

simuleringar i IDA ICE. Den första simuleringen gjordes med ett varierande luftflöde, 

ett VAV-aggregat, detta för att bedöma hur stor mängd friskluft som behövs i simhallen. 

Sedan gjordes även en simulering med konstant luftflöde, CAV-aggregat, för att få fram 

hur stort luftflöde som krävs för att värma simhallen med bara luft. 

 

För att spara energi är det bra att använda så stor del återluft som möjligt, men med 

tanke på en simhalls höga krav på hygien och luftkvalitet är det samtidigt viktigt att 

friskluftsandelen är tillräcklig. När simuleringarna med VAV-aggregatet gjordes styrdes 

de först på luftfuktigheten för att sedan styras på CO2-värdet, men det upptäcktes snabbt 

att CO2-gränsen inte överskrids, varför simuleringarna enbart valdes att styras på 

fuktigheten. Figurer för CO2-värdena kan ses i kapitel 6. 

5.2.1 VAV-simulering 

För att komma till reda med problemet att fuktigheten bör ligga runt 55 % i ett badhus 

valdes först att en VAV-simulering som styrs på fuktigheten skulle göras. Detta innebär 

att luftflödet varierar för att hålla fuktigheten på önskad nivå. I figur 6 visas de 

inparameterval som gjordes för zonen. 

 

 
Figur 6 Inparameterval för simuleringen med VAV som styrs på RH 

 

Sedan studerades grafen för tilluften och frånluften för att se ungefär ur mycket luft som 

krävdes för att uppnå önskad relativ fuktighet, se figur 7. 
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Figur 7 Luftflödena som krävs för att få önskad relativ fuktighet 

 

Genom att studera figur 7, samt genom att räkna fram ett genomsnittligt värde på 

luftflödena, ses att de oftast går upp till ca 2000 l/s. I figur 6 ser vi att flödena ökar (i 

och med att det är fler toppar) då det krävs ett större flöde för att hålla fuktigheten på 

önskad nivå. Under sommaren går flödet som mest upp till ca 5000 l/s, vilket gör det 

rimligt att tro att detta är det flöde som aggregatet ska dimensioneras för. När en 

maxgräns på 5000 l/s (4 l/s och m
2
) anges uppstår dock problem med att hålla 

fuktigheten på en jämn nivå. Detta gör att aggregatets maxflöde sätts till 5 l/s och m
2
 

(6250 l/s) vilket ger att RH-värdet hamnar mellan 55 – 62 %, vilket får anses som 

godkänd fuktighetsnivå i en simhallsbyggnad. Vid tiden ca 5000 h steg topparna över 

maxgränsen men dessa har justerats så de ej kan överstiga 6250 l/s. 

5.2.2 CAV-simulering 

Genom att göra en CAV-simulering fås det totala luftflödet som krävs för att värma 

lokalen. Det flöde som framkom i VAV-simuleringen användes här som konstant flöde 

för till- och frånluften, alltså 5 l/s, m
2
, vilket motsvarar 6250 l/s. Denna simulering ger 

det totala luftflödet som krävs under året. Här togs ingen hänsyn till fuktigheten, då den 

kontrolleras i VAV-simuleringen, men lufttemperaturen kontrollerades så att den låg 

inom önskat intervall. Figurer för lufttemperaturen visas i kapitel 6. Luftflödena för 

simuleringen kan ses i figur 8. 
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Figur 8 Luftflöden för CAV-aggregatet 

 

Anledning till att frånluftsflödet inte ser ut att vara konstant även då det angetts att vara 

5 l/s och m
2
, precis som tilluftsflödet, är att luften som tas från lokalen är varmare och 

har lägre densitet med större volym, vilket gör att det krävs mindre för att motsvara 

tilluftsflödet som är angett.(Ekstrand-Tobin, 2011) 

5.2.3 Beräkningar 

Simuleringarna gjordes för timvärden under ett år, för att på ett enkelt sett kunna räkna 

ut värmebehovet för aggregat med respektive utan återluft användes Excel, där det på 

huvudsidan matades in värden, exempelvis luftflöde och temperatur, och ett annat blad 

sedan hämtade den inmatade datan och räknade ut värmebehovet och returnerade 

resultatet till huvudsidan. Se bilaga 3 för Excel-dokumentet. 

 

För att räkna ut hur mycket återluft som kan tas in subtraheras luftflödet från VAV-

simuleringen, vilket motsvarar den uteluft som krävs, från CAV-simuleringens luftflöde 

vilket motsvarar det totala luftflödet, som behövs för att värma simhallen. Differensen 

motsvarar återluftsflödet. 

 

För att räkna ut hur stort värmebehovet blir för en simhall med ett återluftsaggregat 

används ekvation [4] och [5]. 

 

För att räkna fram hur stort värmebehovet är för en simhall utan ett aggregat med 

återluft används ekvation [3]. 

5.2.4 Simuleringar 

I tabell 8 visas de varianter av simuleringar som gjordes, dessa genomfördes för det nya, 

fiktiva badhuset respektive det äldre, verkliga badhuset. Eftersom det enbart påverkar 

ifall bassäng täcks över när återluft används så gjordes enbart simuleringar med 

övertäckt bassäng, med återluft. Avdunstningen påverkar enbart friskluftsflödet, vilket 

endast är relevant när återluft används. 
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Tabell 8 Presentation av simuleringsfallen 

Simuleringsfall 

Ny ventilation med och utan återluft 

Ny ventilation med återluft, övertäckt 

bassäng 

Äldre ventilation med och utan återluft 

Äldre ventilation med återluft, övertäckt 

bassäng 

5.3 Nytt badhus 

Tanken med den fiktiva badanläggningen är att det ska vara representativt för badhus i 

Sverige, så valen som gjordes på parametrarna baserades bland annat på de svar som 

mottogs i och med mailutskicken som gjordes till ett antal badanläggningar i Sverige. 

För att få ytterligare belägg för antaganden kompletterades mailsvaren med fakta som 

fanns att tillgå dels på badhusens hemsidor samt den information som presenterades i 

STIL2. 

 

I följande delkapitel presenteras resultaten för de beräkningar som gjordes för det fiktiva 

badhuset samt resultaten för de simuleringar som gjordes. 

5.3.1 Avdunstning 

Efter beräkningar med ekvation [7] kan avdunstningen för de olika driftfallen som kan 

förekomma ses i tabell 9. 

 
Tabell 9 Avdunstningshastigheter för badet vid olika driftfall 

Badet Avdunstning (kg/s) 

Öppet 0,023 

Stängt 0,0057 

Stängt – övertäckt pool 0,00057 

 

Dessa värden på avdunstningen kan verifieras med värden från Håkan Enbergs tolkning 

av BBR, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Socialstyrelsens allmänna råd och andra 

dokument.(Enberg, 2012) Där anges dagavdunstningen till 0,25 kg/m
2
h och 

nattavdunstningen med 0,08 kg/m
2
h. Avdunstningen för exempelbadhuset blir 0,27 

kg/m
2
h på dagen, samt 0,068 kg/m

2
h på natten, vilket är relativt nära de 

rekommenderade värdena. 

5.3.2 Simuleringar 

Den första simuleringen motsvarar ett nybyggt badhus, med ett bra ventilationssystem. 

Badhuset har bra värden på klimatskalet som baseras bland annat på BBR. Detta görs 

dels för ett fall med återluft och för ett fall där det inte förekommer någon återluft. I 

tabell 10 visas värden för simuleringen på ett nytt badhus  med ett nytt 

ventilationsaggregat. 
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Tabell 10 Värden för simuleringen på nytt badhus 

Indata 

Vad Värde  

Ufönster (W/m
2
K) 1,2 

Uvägg (W/m
2
K) 0,18 

Utak (W/m
2
K) 0,13 

  0,6 

SFP (kW/( m
3
s)) 1,5 

 

Värmebehovet för ny ventilation med och utan återluft kan ses i figur 9. Värmebehovet 

för ett äldre aggregat med respektive utan återluft ses i figur 10. 

 

 
Figur 9 Årligt värmebehovet för ny ventilation med respektive utan återluft. 

 

 

 
 
Figur 10 Årligt värmebehovet för äldre ventilation med respektive utan återluft. 
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I figur 11 visas värmebehovet för ny respektive äldre ventilation med återluft och 

övertäckt bassäng. 

 

 
Figur 11 Årligt värmebehov för badanläggning där bassängen täcks över under natten 

5.4 Äldre badhus 

Värdena i detta avsnitt kommer från ett badhus i Stockholmsområdet och är de faktiska 

värdena som har uppmätts. Dessa kommer bland annat från en energikartläggning som 

gjordes 2008 inför energideklarationen samt en sammanställning gjord av en 

energisamordnare vid Idrottsförvaltningen. Se bilaga 4 för utförlig data. 

5.4.1 Bakgrundsfakta 

Anläggningen består av 4 sammankopplade byggnader, där ursprungsbyggnaden (hus 1) 

är ifrån 1959. Se figur 12(Energikartläggningen, 2008) Det är även i denna byggnad 

som simhallen ligger. De övriga byggnaderna tillkom mellan 1994-2004, förutom hus 3 

som byggdes 1960, men då inte satt ihop med hus 1. I de övriga byggnaderna ryms 

bland annat sporthall, café, bowlinghall etcetera. 

 

 
Figur 12 Skiss över anläggningsbyggnaden 

106 

123 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

Å
rs

v
ä
rm

e
b

e
h

o
v

 [
M

W
h

] 

Återluft med övertäckt bassäng 

Ny ventilation 

Äldre ventilation 



  33 

 

Badhuset ligger i Stockholmsområdet, varför det är rimligt att räkna med klimatdata 

från Stockholm. 

 

De luftbehandlingssystem som betjänar simhallen är från 1959 och är av typen FTX 

med vätskekopplad värmeåtervinning. Den vätskekopplade värmeåtervinningen har 

installerats i efterhand. 

5.4.2 Indata för Stockholmsbadhuset 

Även om det i simuleringen för det äldre badhuset är värden från ett riktigt badhus som 

används, så är byggnaden samma som för exempelbadet. Detta för att underlätta 

simuleringen och bara behöva bygga upp modellen av byggnaden en gång och sedan 

ändra indatan. Detta gör även att jämförelsen blir bättre då lokalen har samma storlek. 

Simbassängen är dock 370 m
2
 istället för 300 m

2
. 

5.4.3 Avdunstning 

Avdunstningen för poolen, efter beräkning med ekvation [9], kan ses i tabell 11. 

 
Tabell 11 Avdunstningen för poolen i det äldre badhuset 

Badet Avdunstning (kg/s) 

Öppet 0,028 

Stängt 0,0070 

Stängt, övertäckt 0,00070 

Verkningsgrad 

Från ekvation [1] fås att verkningsgraden i det nuvarande luftbehandlingsaggregatet i 

Stockholmsbadhuset är 53,8 %. Detta är en låg verkningsgrad för värmeåtervinningen 

och en åtgärd för att kunna höja denna skulle vara att använda sig av återluft. I 

simuleringar användes 0,5 (50 %) som verkningsgrad för den äldre ventilationen. 

SFP-värden 

För att räkna fram SFP-värdet för aggregatet används ekvation [5]. 

 

SFPaggregat = 2,27 kWel/(m
3
s) 

 

Detta är utifrån BBR lite för högt då värdet bör ligga på 2 kWel/(m
3
/s) för ett system 

med från- och tilluft med värmeåtervinning.(Boverket, 2011) Detta gäller då enbart nya 

system, men är ändå ett riktvärde på att det gamla aggregatets SFP-värde är högt. 

5.4.4 Simuleringar 

Den andra simuleringen görs för ett badhus med ett dåligt klimatskal, vars värden 

baseras på Stockholmsbadhuset, men ventilationen kommer att vara samma som för 

simulering 1. Även här görs två simuleringar med öppen respektive övertäckt bassäng.  
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Tabell 12 Indata för det äldre badhuset 

Indata 

Vad Värde  

Ufönster (W/m
2
K)  1,9 

Uvägg (W/m
2
K) 0,4  

Utak (W/m
2
K)  0,7 

  0,5 

SFP (kW/( m
3
s)) 2,27 

Värmebehovet för ny ventilation med respektive utan återluft kan ses i figur 13 och 

värmebehovet för äldre ventilation med respektive utan återluft visas i figur 14. 

 

 
Figur 13 Årligt värmebehov för ny ventilation med respektive utan återluft. 

 

 
Figur 14 Årligt värmebehovet för äldre ventilation med respektive utan återluft. 

 

Simuleringen gjordes även för fallet med övertäckt bassäng, både med ny ventilation 

och äldre ventilation. Detta gav ett värmebehov som kan ses i figur 15. 
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Figur 15 Årligt värmebehov för badanläggning där bassängen täcks över under natten 

5.5 Sammanställning av resultat 

För bägge simhallar kan resultatet från simuleringarna ses i figur 16. I samtliga fall är 

värmebehovet större för den äldre simhallen. 

 

 
Figur 16 Värmebehov för den nya respektive den äldre simhallen 
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6. Diskussion - Jämförelse mellan olika fall 
I detta kapitel presenteras först resultat för det nya respektive det äldre badhuset. I 

delkapitel 6.1 och 6.3 presenteras figurer för temperatur, relativ fuktighet, luftflöden 

samt CO2-nivå för det nya respektive det äldre badhuset, för att visa att kraven som 

redovisades i kapitel 3 klaras av i båda fallen. I kapitel 6.2 och 6.4 redovisas resultatet, 

för de faktorer som varieras i simuleringarna och presenterades i syftet i kapitel 1.2. 

Kapitel 6.5 jämför det nya badhuset med det äldre, för att på så sätt visa hur U-värdena 

påverkar värmebehovet. 

6.1 Inomhusklimatet i det nya badhuset 

I figur 16 visas till-, från och uteluftstemperaturen. Vi kan se att frånluftstemperaturen 

håller sig på en jämn nivå på ca 29 grader. Frånluftstemperaturen likställs med 

simhallens lufttemperatur. Det visas även i figur 17 att tilluftstemperaturen varierar i 

samband med att uteluftstemperaturen varierar, när utetemperaturen sjunker, stiger 

tilluftstemperaturen. För att tydligare se hur tilluftstemperaturen varierar i samband med 

uteluften se figur 18 där en vecka har plockats ut och förstorats. 

 

 
Figur 17 Till-, ute- och frånluftstemperatur i den nya simhallen 
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Figur 18 En utplockad vecka 

 

I figur 19 ses den relativa fuktigheten i simhallen, den håller sig relativt jämn runt 56 %, 

förutom en topp som går upp mot 62 %. Eftersom det enbart är en topp, och den inte 

stiger mer än till 62 % så valdes att inte kompenseras för denna topp. Hela luftflödet kan 

inte styras efter enbart en topp. 

 
Figur 19 Relativ fuktighet i den nya simhallen 

 

Figur 20 visar friskluftsflöde och återluftsflöde för simhallen. Friskluftsflödet varierar 

med fuktigheten, och har sin topp under sommaren, den högsta toppen sammanfaller 

med toppen i figur 19, vilket beror på aggregatet styr på fuktigheten. Anledningen till 

toppen som framträder är okänd, och skulle kunna vara ett mätfel eller att det bara var 

en så fuktig dag. 
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Figur 20 Totalt luftflöde, med friskluftsflöde och återluftsflöde 

 

I figur 20 visas värdena för CO2, vilka är långt under det av Arbetsmiljöverket satta 

gränsvärdet på 5000 ppm. Detta visar att i simuleringen för detta badhus finns inga 

problem med hygiensiska krav, utan det går att enbart styra friskluftsflödet på 

fuktighetskraven. 

 

 
Figur 21 CO2-värden för det nya badhuset 

6.2 Årligt värmebehov för det nya badhus 

Värmebehov för ett nytt badhus med ny ventilation visas i figur 21. 
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Figur 22 Årligt värmebehov för ett nytt badhus med ny ventilation 

 

Genom att lägga till återluft till aggregatet skulle värmebehovet sänkas med 80 %. 

Täcks bassängen över under natten sänks värmebehovet ytterligare. 

 

Om ett badhus med samma U-värden som det fiktiva badhuset istället har en äldre typ 

av ventilation blir värmebehovet som i figur 22. 

 

 
Figur 23 Årligt värmebehov för nytt badhus, med äldre ventilation 

 

Om återluft skulle läggas till i det nya badhuset med äldre ventilation skulle 

värmebehovet minska med 80 % även här. Skillnaden genom att sedan täcka över 

bassängen under natten bli ungefär lika stor som för fallen i figur 20. 

6.3 Inomhusklimatet i det äldre badhuset 

I figur 23 visas till-, från- och uteluftstemperaturen för det äldre badhuset med äldre 

ventilation. Utetemperaturen är den samma som i simuleringen med det fiktiva 

badhuset, eftersom det är samma klimatfil som används. Även i simuleringen för det 
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äldre badhuset plockades en vecka ut för att tydligare visa hur tilluftstemperaturen 

varierar i samband med uteluften, se figur 25. 

  

 
Figur 24 Temperatur för det äldre badhuset med äldre ventilation 

 

 

 
Figur 25 Utdrag för en vecka 

 

Även i denna simulering ses att tilluften varierar i samband med uteluften, den är dock 

något högre än tilluften i figur 17 i det fiktiva badhuset. Detta beror på att klimatskalet 

är sämre, samt att ventilationsaggregatet har lägre verkningsgrad. 

 

I figur 26 ses den relativa fuktigheten, och även här fås en topp, som i detta fall stiger 

upp mot 64 %. 

 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

T
e
m

p
e
ra

tu
r 

[°
C

] 

Temperaturer 

Tilluft 

Uteluft 

Frånluft 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

T
e
m

p
e
ra

tu
r 

[°
C

] 

Tilluft 

Uteluft 



  41 

 

 
Figur 26 Relativ fuktighet för den äldre simhallen 

 

Eftersom luftflödet styrs av fuktigheten kommer friskluftsintaget öka under sommaren 

på samma sätt som i simuleringen i kapitel 6.1. Luftflödena för det äldre badhuset visas 

i figur 27. 

 

 
Figur 27 Totalt luftflöde, med friskluftsflöde och återluftsflöde 

 

I figur 28 visas CO2-nivåerna, och även här syns att de hamnar långt under den av 

Arbetsmiljöverket satta gränsen. 
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Figur 28 CO2-nivåer i den äldre simhallen 

6.4 Årligt värmebehov för det äldre badhuset 

I figur 29 visas grundfallet med det äldre badhuset med äldre ventilation. 

 

 
Figur 29 Årligt värmebehov för äldre badhus med äldre ventilation 

 

Genom att lägga till återluft i ventilationen minskar värmebehovet med 63 % när ett 

äldre badhus har ett äldre ventilationssystem. 

 

I figur 30 syns det årliga värmebehovet för en äldre simhall med ny ventilation. 
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Figur 30 Årligt värmebehov för äldre badhus med ny ventilation 

 

Om ett äldre badhus med ny ventilation använder sig av återluft skulle värmebehovet 

minska med 60 %. 

6.5 Äldre badhus vs nytt badhus 

Genom att jämföra fiskluftsflödet för det äldre badhuset med friskluftsflödet för det nya 

badhuset ses att det krävs mer friskluft i det äldre. Se figur 31. 

 

 
Figur 31 Friskluftflöden för den nya respektive den äldre badanläggningen 

 

Anledningar till att det förhåller sig på detta sätt är antagligen att simbassängen är 

större, vilket leder till att mer avdunstar och luften blir fuktigare. Detta gör att 

friskluftsintaget påverkas. 

 

I figur 32 visas CO2-nivåerna för den nya respektive äldre simhallen. Vi ser att CO2-

nivån är högre för den nya simhallen, detta kan förklaras genom att friskluftsintaget är 

högre för den äldre simhallen, vilket gör att CO2-nivån sjunker. 
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Figur 32 CO2-nivåerna för den äldre respektive nya simhallen 

 

Genom att studera figur 33 och tabell 13 visas att genom att rusta upp klimatskalet så att 

U-värden sjunker till det nya badhusets nivå skulle en äldre simhall som har ett nytt 

ventilationssystem med återluft och övertäckt bassäng sänka värmebehovet med 63 %. 

 
 
Figur 33 Värmebehovet för den nya respektive äldre simhallen 

 

I tabell 13 visas den procentuella minskningen som kommer i samband med att 

klimatskalets U-värden sänks. 
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Tabell 13 Minskning av värmebehovet 

  

Äldre 

simhall 

[MWh] 

Ny 

simhall 

[MWh] 

Skillnad i 

värmebehovet 

(%) 

Ny vent 771 615 20 

Ny vent, 

återluft 311 128 59 

Ny vent, 

återluft, 

övertäckt 285 106 63 

Äldre 

vent 917 761 17 

Äldre 

vent, 

återluft 339 150 56 

Äldre 

vent, 

återluft, 

övertäckt 305 123 60 

 

Det värmebehov som påverkas mest av att U-värden sänks är det som krävs när ny 

ventilation med återluft och övertäckt bassäng används, detta beror på att eftersom 

ventilationen redan är så pass bra är det U-värdena som påverkar värmebehovet mest. 

Den lägsta minskningen av värmebehovet fås i fallet med äldre ventilation, eftersom 

denna ventilation är så pass dålig, ingen återluft används och verkningsgraden är låg, så 

spelar inte U-värden särskilt stor roll, då det ändå kommer vara ventilationen som 

kräver det största värmebehovet. 

 

De fall där U-värdena förbättras, som kommer under BBR:s värden på 157 MWh/år 

presenteras i tabell 14. 

 
Tabell 14 Understiger BBR:s värden när U-värden ändras 

Understiger BBR:s krav på 157 

MWh/år 

  

Äldre 

simhall 

[MWh] 

Ny 

simhall 

[MWh] 

Ny vent, 

återluft 311 128 

Ny vent, 

återluft, 

övertäckt 285 106 

Äldre 

vent, 

återluft 339 150 

Äldre 

vent, 

återluft, 

övertäckt 305 123 
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Ingen av ändringarna leder till att den specifika energianvändningen kommer under 

kravet som Boverket ställer på lokaler utan speciellt tillägg för extra luftflöde. Vad som 

är viktigt att komma ihåg är att dessa krav enbart gäller för nya system, det är ändock 

värt att notera att energianvändningen är hög. 

 

I tabell 15 och 16 visas en sammanställning för den äldre resepktive den nya simhallen 

och hur värmebehovet påverkas av att ventilationen effektiviseras. Tabell 16 innehåller 

värden för den äldre ventilationstypen, medan tabell 17 presenterar den nya 

ventilationens påverkan på värmebehovet. 

 
Tabell 15 Årlig värmebehovsminskning för äldre ventilation 

Värmebehovets minskning [MWh] 

  
Äldre 

simhall 

Ny 

simhall 

Äldre vent 917 761 

Äldre vent, 

återluft 339 150 

Skillnad i 

värmebehovet 

[%] 63 80 

   
Äldre vent 917 761 

Äldre vent, 

återluft, 

övertäckt 305 123 

Skillnad i 

värmebehovet 

[%] 67 84 

   
Äldre vent, 

återluft 339 150 

Äldre vent, 

återluft, 

övertäckt 305 123 

Skillnad i 

värmebehovet 

[%] 10 18 

 

Vi ser att den största sänkningen av värmebehovet uppstår när en ny simhall med ett 

nytt aggregat lägger till återluft och täcker över bassängen. Då sjunker värmebehovet 

med 84 %. 

 

Genom att studera värden i tabell 17 ses att genom att byta från ny ventilation till ny 

ventilation med återluft sänks det årliga värmebehovet med 60 respektive 80 %. Genom 

att även täcka över bassängen blir minskningen bara ytterligare 3 procentenheter, när 

man går från ny ventilation till ny med återluft och övertäckt. I de fall där återluft redan 
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används och det väljs att täcka över bassängen nattetid sänks värmebehovet med 8 % 

respektive 17 % för den äldre respektive den nya simhallen. 

 
Tabell 16 Årlig värmebehovsminskning för ny ventilation 

Värmebehovets minskning [MWh] 

 

Äldre 

simhall 

Ny 

simhall 

Ny vent 771 615 

Ny vent, 

återluft 311 128 

Skillnad i 

värmebehovet 

[%] 60 80 

   

Ny vent 771 615 

Ny vent, 

återluft, 

övertäckt 285 106 

Skillnad i 

värmebehovet 

[%] 63 83 

   
Ny vent, 

återluft 311 128 

Ny vent, 

återluft, 

övertäckt 285 106 

Skillnad i 

värmebehovet 

[%] 8 17 

 

Oavsett om den äldre simhallen har ny eller gammal ventilation kommer den aldrig 

under BBR:s krav oavsett ändringarna som gjordes in dessa simuleringar. Detta visar att 

en gammal simhall inte enbart kan göra ändringar i ventilationssystemet för att hamna 

under Boverkets krav utan även måste justera andra delar i till exempelvis klimatskalet. 

 

Då utgångspunkten för simuleringarna var ett nytt badhus med ny ventilation med 

återluft och övertäckt bassäng och ett äldre badhus med äldre ventilation visas 

värmebehoven för dessa fall i figur 34. 
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Figur 34 Max respektive minvärde för samtliga simuleringar 

 

För ett nytt badhus är värmebehovet 88 % lägre än för ett äldre badhus. Då 75 % av 

badanläggningarna i Sverige räknas som äldre bad ger detta en antydan om att det finns 

mycket att göra för att sänka dessas värmebehov. 

 

I figur 35 visas värmebehovet när fläktelen läggs till. Eftersom det som studerades i 

denna rapport är den totala energianvändningen är det intressant att se hur stor del som 

är fläktel. 

 

 
Figur 35 Total systemenergi för nya respektive äldre badhuset 

 

När fläktelen läggs till värmebehovet ses att fläktelen inte är en så stor del, men att det 

ändå påverkar fläktarnas elförbrukning med 45 % om SFP är 1,5 eller 2,27. I den högra 

kolumnen ses den totala systemenergin för det äldre badhuset med den äldre 

ventilationen, och i den vänstra kolumnen syns systemenergin för den nya ventilationen. 
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7. Slutsatser och förslag på vidare studier 
Målet med detta examensarbete var dels att ge en generell bild över de krav som finns 

på simhallar, dels att jämföra hur mycket ändring på ventilationssystemet respektive 

klimatskalet bidrar till sänkning av värmebehovet. 

 

De slutsatser som kan dras när det gäller regler för badhus är att de i första hand rör 

komfortbehov och hygien. När det gäller energianvändning hänvisas till BBR vars 

regler är allmänna och mest anpassade att gälla kontorslokaler. Detta gör att det inte 

finns några norm-värden att utgå ifrån när det gäller hur mycket energi badhus får 

förbruka. 

 

Jämförelsen som gjordes av hur mycket ändring på ventilationssystemet respektive 

klimatskalet bidrar till sänkning av värmebehovet visade att en äldre badanläggning 

(med de U-värden som användes i denna rapport och som Stockholmsbadhuset har) inte 

klarar av att komma under BBR:s värden på specifik energianvändning enbart genom att 

förbättra ventilationssystemet. Ett äldre badhus som redan använder sig av någon typ av 

återluft i sitt aggregat skulle dock klara kraven om klimatskalet förbättrades. För en ny 

simhall gäller att samtliga aggregat som har återluft hamnar under BBR:s värden, 

oavsett om det är ett äldre ventilationssystem eller ett nytt. Det är viktigt att komma 

ihåg att det som studeras i denna rapport är det totala värmebehovet, och att kraven som 

BBR ställer inte gäller. Det ger dock en vink om hur mycket som finns att göra för att 

sänka energianvändningen i badhus. 

 

Den största procentuella minskningen av värmebehovet skulle fås om ett äldre badhus 

med ett gammalt ventilationssystem rustades upp till att motsvara den nya simhallen 

med ny ventilation med återluft och övertäckt bassäng. Detta skulle sänka värmebehovet 

med 88 %. Vad som är bra att ha i åtanke är att det möjligtvis inte är ekonomiskt 

försvarbart att genomföra samtliga ändringar för att motsvara det nya badhuset. 

 

Förslag på vidare studier är att till exempel med utgångspunkt i resultaten i denna 

rapport se vilka av åtgärderna som lönat sig bäst ur ett ekonomiskt perspektiv. Då 

badanläggningar är en vinstdrivande verksamhet vore det intressant att studera hur lång 

tid det tar innan ändringarna är intjänade. Vidare vore det intressant att jämföra, ur ett 

ekonomiskt perspektiv, vilket som lönar sig bäst, att rusta upp gamla badhus från 60- 

och 70-talet så de blir energieffektiva och klarar kraven från Boverket, eller att bygga 

ett nytt badhus som redan från början ligger under BBR:s krav. 
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Bilaga 1 
Beräkningar på det nya fiktiva badhuset 

 

Procent av året som badet är öppet: 

                   som badet är öppet = 
    

    
       

 

                   som badet är stängt = 
    

    
       

 

                   [8] 

 

där 

    = avdunstningshastigheten [g/h] 

A= Bassängarean [m
2
] 

Pv = Mättat ångtryck vid rådande vattentemperatur [mbar eller hPa] 

Pl = Partiellt ångtryck vid lufttemperaturen i RF [mbar eller hPa]
4
 

ε = Empirisk faktor  
       

       
 , som är erfarenhetsbaserad och bestäms utifrån vilken 

slags pool det här och hur den används. 

 

Pl = 39.95 * 0,55 = 21,9725 mbar  

 
Tabell 17 Värden det nya badhuset 

 Värde 

Pv (hPa) 35,57 

Pl (hPa) 21,9725 

Area (m
2
) 300 

Avdunstning när badet är öppet 

                                      avdunstar när badet är öppet. 

 0,0226625 kg/s 

 

                                             avdunstar när badet är 

öppet. 

Avdunstning när badet är stängt 

                                        avdunstar när badet är stängt. 

 = 0,005665625 kg/s 

 

                                              avdunstar när badet är 

öppet. 

Avdunstning när badet är stängt med övertäckt bassäng 

För att minska avdunstningen nattetid rekommenderas att täcka över bassängen, detta 

skulle istället ge avdunstningen 

 

                                          avdunstar när badet är stängt. 

 = 0,005665625 kg/s 

                                                 
4
 Ångtrycket multiplicerat med kvoten för relativa luftfuktigheten ger Pvl 
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                                              avdunstar när badet är 

öppet. 

 

Att ha poolen övertäckt under natten skulle alltså ge en 90 % minskning av 

avdunstningen. Detta kan således påverka av/fuktning av lokalen samt även leda till att 

drifttiderna för aggregaten kan optimeras. 

 
Tabell 18 Avdunstningsvärden för det nya badhuset 

Badet Avdunstning (kg/s) 

Öppet 0,0226625 

Stängt 0,005665625 

Stängt – övertäckt pool 0,0005665625 
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Bilaga 2 
Beräkningar det äldre Stockholmsbadhuset 

Avdunstning 

Öppettiderna är desamma som för det fiktiva badhuset.  

 
Tabell 19 Värden för Stockholmsbadhuset 

 Värde 

Pv (hPa) 35,57 

Pl (hPa) 21,9725 

Area (m
2
) 370 

Avdunstning när badet är öppet 

                                         avdunstar när badet är öppet. 

 0,0279504167 kg/s 

 

                                                avdunstar när badet 

är öppet. 

Avdunstning när badet är stängt 

                                         avdunstar när badet är stängt. 

 = 0,0069876042 kg/s 

 

                                              avdunstar när badet är 

stängt. 

Avdunstning när badet är stängt med övertäckt bassäng 

För att minska avdunstningen nattetid rekommenderas att täcka över bassängen, detta 

skulle istället ge avdunstningen 

 

                                           avdunstar när badet är 

stängt. 

 = 0,00069876042 kg/s 

 

                                                avdunstar när badet 

är stängt. 

 
Tabell 20 Avdunstningsvärden för den äldre simhallen 

Badet Avdunstning (kg/s) 

Öppet 0,0279504167 

Stängt 0,0069876042 

Stängt – övertäckt pool 0,00069876042 
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Bilaga 3 

 
Figur 36 Bild över Exceldokumentet 
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Bilaga 4 
Tabell 21 Driftvärden för luftbehandlingsaggregatet i Stockholms badhuset. 

Luftbehandlingsaggret - Driftvärden 

Allmän information 

Värmeåtervinning Ja 

Värmeåtervinnings typ Vätskekopplat 

Eftervärmning Ja 

Eftervärmnings typ Vattenburet 

Projekterade flöden tilluft (l/s) 4500 

Projekterade flöden frånluft (l/s) 4500 

Märkeffekt till/frånluftsfläkt (kW) 7,5 

Märkström till/frånluftsfläkt (A) 15,5 

Driftström tilluftsfläkt (A) 12,7 

Driftström frånluftsfläkt (A) 14 

Märkspänning till/frånluftsfläkt (V) 400 

Driftfrekvens TF (Hz) 46 

Driftfrekvens FF (Hz) 50 

Spänning från frekvensomformare TF 211 

Spänning från frekvensomformare FF 230 

Aktuella driftvärden 

Utomhustemperatur/uteluft (C) 5 

Lufttemperatur efter VVX (C) 17,9 

Tilluftstemperatur (C) 39 

Frånluftstemperatur ärvärde (C) 29 

Frånluftstemperatur börvärde (C) 29 

Avluftstemperatur (C) okänd 

Tilluftsflöde (m
3
/s) 4,5 

Frånluftsflöde (m
3
/s) 4,5 

Kanaltryck tilluft (Pa) (värde vid givare) 308 

Kanaltryck frånluft (Pa) (värde vid givare) 177 

Driftpunkt tilluftsfläkt 100% 

Driftpunkt frånluftsfläkt 100% 

Momentant effektuttag tilluftsfläkt (kW) 4,6 

Momentant effektuttag frånluftsfläkt (kW) 5,6 

Vattentemperatur primärt, tillopp (C) 62 

Vattentemperatur sekundärt, tillopp (C) 40 

vattentemperatur sekundärt, retur (C) 45 

Styrventilens öppningsgrad 60% 

Pumpens momentan effekt (W) mätt okänd 

Pumpens beräknade drifttimmar per år 8760 

Aggregatets beräknade drifttimmar per år 8760 
 


