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Sammanfattning 
 
Klässbols Linneväveri AB är ett av Sveriges få linneväverier och bedriver sin 
verksamhet med produktion och försäljning av linneprodukter som bland annat 
dukar, handdukar och gardiner på plats i Klässbol, Värmland. I arbetet med att 
minska företagets energianvändning undersöks om produktionslokalernas 
ventilationssystem, som kräver stora mängder energi, kan effektiviseras utan negativ 
inverkan på produktionen.  
 
Energiförbrukning är kopplat till storlek och uppvärmning av luftflöden. Syftet med 
denna rapport är att undersöka möjligheterna till förbättring av ventilationssystemets 
funktion till förmån för produktionsprocessen, energieffektivisering av systemets 
drift samt tillgodose krav för arbetsmiljö.  
 
Industriventilation i textilproduktion ställer höga krav på luftens relativa fuktighet 
beroende på dess betydelse för råvaran, i detta fall linets hållbarhet. Förutom att 
hantera luftens relativa fuktighet måste ventilationssystemet också hantera det 
luftburna textildamm som alstras vid maskiner och vävstolar. 
 
Efter en kartläggning av verksamheten, ventilationssystemet och rådande inneklimat 
har balansberäkningar genomförts för att ta fram alternativa luftflöden utifrån de 
krav som ställs från produktionsprocessen och personal som arbetar i lokalerna. 
Kartläggningen konstaterar att problematiken under vintertid består i att nå önskad 
nivå av relativ luftfuktighet (RH) som begränsas av köldbryggor i taket. I nuläget är 
RH 50 % vilket anses vara för lågt. Vidare visar kartläggningen att 
dammpartikelkoncentrationen i produktionslokalerna inte överskrider angivna 
gränsvärden. 
 
Resultat av beräkningarna visar att nuvarande RH i produktionslokalerna kan 
åstadkommas med minskade luftflöden. Detta innebär även minskad 
energiförbrukning och minskad driftskostnad med 22,6 tkr/år. För att öka RH i 
produktionslokalerna till önskvärda 75 % eller uppnå det högsta RH som 
ventilationssystemet har kapacitet för krävs ökade luftflöden för större delen av året. 
Förbättrat inneklimat för produktionsprocessen medför därmed ökad 
energiförbrukning och ökad driftskostnad med 46,9 tkr/år respektive 57,5 tkr/år. 
  



II 
 

Abstract 
Klässbols Linneväveri AB is one of Sweden's few linen weaving mills located in 
Klässbol, Värmland. The company engages in production and sales of linen products, 
such as tablecloths, towels and curtains. As part of the work to reduce the company's 
energy use research on the production premises ventilation system, that require large 
amounts of energy, can be streamlined without adverse impact on production. 
 
Energy consumption is associated with the size and the heating of airflows. The 
purpose of this report is to investigate the possibilities for improving the ventilation 
system's function in favour of the production process, energy efficiency of system 
operation as well as meeting occupational health and safety requirements. 
 
Industrial ventilation in textile production places high demands on the relative 
humidity of the air due to its importance to the raw material, in this case the durability 
of linen. In addition to handling the relative humidity of the air, the ventilation 
system must also handle the airborne textile dust generated by machines and looms. 
 
After a survey of the operations, the ventilation system and the present indoor 
climate, balance calculations have been conducted to develop alternative airflows 
based on the requirements of the production process and the working staff. The 
survey finds that the problem during winter is to achieve the desired level of relative 
humidity (RH) which is limited due to lack of isolation in the ceiling. At present RH 
is 50%, which is considered to be too low. Furthermore, the mapping shows that the 
dust concentration in the production sites does not exceed specified limit values. 
 
The results of the calculations show that current RH in the production sites can be 
achieved with reduced airflows. This also means reduced energy consumption and 
reduced operating costs by SEK 22,6 thousand per year. To increase RH in the 
production sites to desirable 75% or to achieve the highest RH that the ventilation 
system can deliver, airflows need to be increased for most of the year. Improved 
indoor climate for the production process involves thus increased energy 
consumption and increased operating costs by SEK 46,9 thousand per year 
respectively SEK 57,5 thousand per year.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Klässbols Linneväveri AB är ett av Sveriges få linneväverier och driver sin 
verksamhet med produktion och försäljning på plats i Klässbol, Värmland. Företaget 
grundades 1884 och är ett familjeföretag som förvaltas av tredje och fjärde 
generationen. Verksamheten spänner över allt från varpning, vävning och avsyning 
till färdiga produkter som utgörs av bland annat dukar, handdukar och gardiner av 
linne. 
 
I företagets arbete för minskad miljöpåverkan och minskade driftskostnader 
undersöks hur energianvändningen kan minskas utan negativ inverkan på 
produktionen. Ventilationen kräver stora mängder energi och är viktig för 
produktionen då processen med lin ställer krav på inneklimatet samtidigt som 
personal och besökare som vistas i lokalerna ska trivas. Fastigheten har ett 
ventilationssystem för produktionslokaler och ett för butik, kontor och övriga 
lokaler. Väveriets produktionslokaler består av vävsal med vävmaskiner och 
vävstolar av olika typer, varpsal där varpen förbereds för vävning, lagerlokal samt 
handvävsal som vissa tider används som samlingslokal och för guidade turer. 
 
Linneväveriets problem är att den relativa luftfuktigheten, RH, under vintertid är 
lägre än önskad. Under sommaren upplevs temperaturen i produktionslokalerna vara 
för hög, delvis på grund av att ventilationssystemets luftåterföring inte fungerar 
optimalt. Klässbols Linneväveri AB har därför kontaktat företaget Caverion AB, som 
bland annat erbjuder tekniska lösningar och underhåll, för att utreda möjligheter för 
energieffektivisering i produktionslokalerna. Caverion AB har genomfört mätningar 
av ventilationssystemets strömförbrukning, luftflödesmätningar i ventilationens 
kanalsystem samt kartlagt belysning i produktionslokalerna i syfte att lägga fram 
åtgärdsförslag.  
 
I denna rapport utvidgas kartläggningen av problematiken som upplevs i 
produktionslokalerna i form av en fristående studie med avsikt att undersöka 
förbättringsmöjligheter med fokus på inneklimat och ventilationsluftflöden. 
 
1.2 Industriventilation 
 
För industrier är behovet att kontrollera inneklimatet extra stort. Ventilationen ska 
förutom att skapa ett trivsamt inneklimat för personer som vistas där även rena luften 
från damm och andra partiklar som skapas vid produktion eller andra processer. 
Vissa föroreningshalter kan i industrier vara över 10 gånger högre än i byggnader 
där industriell verksamhet inte bedrivs. Det finns olika sätt att hantera 
luftföroreningar på som till exempel naturlig ventilation/självdrag, lokal ventilation 
i form av punktutsug samt recirkulation. Val av ventilationsmetod är beroende av 
förutsättningarna som processen ger. (Goodfellow & Tähti 2001)  
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Värmeåtervinning via värmeväxling är vanligt förekommande. I industrier återförs 
värmen ofta genom luftåterföring. När föroreningar i form av damm eller andra små 
partiklar gör att inneluften inte håller önskad kvalitet, kan luften filtreras innan den 
återförs till lokalen igen. Luftåterföring minskar energiförbrukningen då luften inte 
behöver behandlas (till exempel värmas, kylas eller befuktas) i lika stor grad. 
(Goodfellow & Tähti 2001) 
 
1.3 Ventilation inom textilindustri 
 
Inom textilindustri är innetemperatur och relativ luftfuktighet, RH, av stor betydelse 
eftersom textilier är hygroskopiska vilket innebär att de tar upp vattenånga från sin 
omgivning. RH bör ligga över 65 %, bland annat för att undvika att statisk elektricitet 
alstras då den är skadlig för textilier. Samtidigt alstrar maskiner och vävstolar värme 
som kan skapa mikroklimat där temperaturen ökar och RH minskar vilket utgör en 
utmaning för ventilationssystemet. (ASHRAE 2015) 
 
Vid arbete med textila material alstras luftburet textildamm vars fraktioner är mellan 
6 - 20 µm (Engineering ToolBox 2005). Textildamm definieras som luftburna 
partiklar som kan inhaleras (inandas genom näsa och mun) eller vara respirabla 
(partiklarna inandas och kan nå längst ner i luftvägarna till alveolerna i lungorna) 
(AFS 2015:7). Endast partiklar upp till 10 µm är respirabla (AFS 2015:7). 
 
1.4 Temperatur och RH 
 
Luftens temperatur och vatteninnehåll påverkar luftens RH. Med stigande temperatur 
ökar luftens förmåga att bära vatten vilket innebär att en högre tilluftstemperatur kan 
ge ett högre fukttillskott till rummet. 
 
Storleken på luftflödet samt luftens temperatur till och från rummet avgör hur stor 
värmeeffekt som transporteras till och från rummet. Värmeeffekt som förs till- 
respektive från rummet beskrivs enligt: 
 
𝑄 = 𝑞 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐' ∗ 𝑇    (1) 
 
Där 𝑄 är värmeeffekt (W) som förs till eller från rummet, q är till- respektive 
frånluftsflöde (m3/s), r är luftens densitet (kg/m3), cp är luftens specifika 
värmekapacitet (kJ/kg,℃) och T är luftens temperatur till-  respektive från rummet. 
För att transportera bort en viss värmeeffekt från rummet innebär en större skillnad 
mellan till- och frånluftstemperatur att det krävs mindre luftflöden till- respektive 
från rummet.  
 
Samma förutsättningar gäller även för luftens förmåga att transportera massa, i detta 
fall vattenånga. Masstransporten beskrivs enligt: 
 
𝑚 = 𝑞 ∗ 𝜌 ∗ 𝑥    (2) 
 
Där m är massflöde (kg/s) och x är luftens vatteninnehåll (gv/kgl). 
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1.5 Klässbols Linneväveri AB’s ventilationssystem 
 
Ventilationssystemets komponenter är till- och frånluftsfläktar, luftbefuktare, 
roterande luftfilter och värmebatteri. Systemets uppgift är att transportera bort 
internvärme som bland annat alstras av maskiner och vävstolar, att befukta luften så 
att produktionsprocessen med lin kan genomföras samt att transportera och filtrera 
bort dammpartiklar. Genom reglering av spjäll kan frånluft recirkuleras för att 
minska behov av värmning och befuktning. 
 
1.5.1 Önskat inneklimat i produktionslokalerna 
 
Utöver produktionsprocessens krav på innetemperatur och RH ska personalens 
behov av rätt innetemperatur samt Arbetsmiljöverkets gränsvärde för 
dammpartikelkoncentration tillgodoses. 
 
Enligt konstruktionshandlingar ska luftens tillstånd i produktionslokalerna vara 
mellan 20 och 23 °C, ±1, och RH 75 %, ±3 %. För att nå önskat inneklimat krävs att 
tilluftens temperatur är tillräckligt låg och dess vatteninnehåll är tillräckligt högt. 
Enligt konstruktionshandlingar för produktionslokalernas ventilationssystem 
rekommenderas att tilluftens temperatur är 18 °C och RH är 68 %. 
Arbetsmiljöverkets gränsvärde är för textildamm 1 mg/m3.  
 
Klässbols Linneväveri AB vill med översynen av ventilationssystemet undersöka 
möjlighet till minskad energianvändning. Generellt förbrukas större mängd energi 
vid transport och uppvärmning av luft vilket innebär att fläktarna och värmebatteriet 
kan antas stå för en stor del av energiförbrukningen och därmed även kostnaderna. 
Fläktarnas energianvändning kan reduceras genom minskade luftflöden och 
värmebatteriet kan avlastas om varm frånluft återförs till lokalerna istället för att kall 
uteluft ska värmas innan den kan föras in som tilluft.  
 
1.5.2 Driftproblematik kopplat till RH 
 
Om luftfuktigheten blir för låg går garnet av och maskinen/vävstolen stannar. 
Problematiken med luftfuktighet är som värst under årets kalla och torrare perioder. 
Enligt vävmästare Stefan Johansson märks skillnad även under en arbetsvecka. 
Driftstopp inträffar med större mellanrum mot slutet av arbetsveckan och även mot 
slutet av varje arbetsdag. Detta överensstämmer med att RH under dessa perioder är 
högre.  
 
Under årets varmare perioder blir det varmt i lokalerna. Reglering av luftåterföring 
fungerar inte och behöver under varma sommardagar öppnas manuellt. 
 
Efter en utbyggnation av produktionslokalerna varierar takhöjden och regnvatten 
leds bort från en sänka i taket via en hängränna. Hängrännan är oisolerad på insidan 
och utgör därmed en köldbrygga. Fuktig inneluft kondenseras mot hängrännan och 
begränsar möjligheten att nå önskad RH inne.  
 



4 
 

Minskat luftflöde skulle innebära att behov av fläkteffekt minskar vilket över tid 
leder till mindre energianvändning och lägre driftskostnader. Begränsningar för hur 
lågt luftflödet kan sänkas bestäms sommartid av behovet att transportera bort 
överskottsenergi och under vintertid behovet av att transportera fukt till lokalerna för 
att säkra en hög RH. Om RH inne kan ökas förbättras förutsättningarna för en jämn 
och säker produktion med färre driftstopp.  
 
1.6 Syfte och mål 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka om det är möjligt att förbättra 
ventilationssystemets funktion så att  

o Inneklimatet blir bättre utifrån kraven vad gäller produktionsprocessen 
o Driften blir energieffektivare och billigare 

 
I samband med undersökning av dessa faktorer beaktas även inneklimatet med 
hänsyn taget till att kraven vad gäller arbetsmiljö tillgodoses. 
 
Målet är att beräkna luftflöden med hänsyn till ovan nämnda punkter samt att 
beräkna årsenergiförbrukning och årskostnad jämfört med nuvarande drift för att 

o Bevara nuvarande inneklimat med RH 50 % i produktionslokalerna 
o Skapa ett inneklimat med RH 75 % 
o Skapa högsta RH i produktionslokalerna med befintligt ventilationssystems 

kapacitet 
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2 Metod 
 
Ventilationssystemet har som uppgift att upprätta och bevara ett inneklimat som 
lämpar sig dels för produktionsprocessen, dels för personal som arbetar i lokalerna 
genom att transportera fukt till lokalerna samt transportera värme och dammpartiklar 
från lokalerna. Med effekt- och massbalanser beräknas storlek på luftflöde som krävs 
för att nå RH inom de ramar för innetemperatur som finns. För att samla information 
om hur verksamheten och nuvarande inneklimat är, utförs en kartläggning av 
produktionen och produktionslokalerna. Kartläggningen innefattar mätningar av 
temperatur, RH och koncentration av dammpartiklar. Med kartläggningen som grund 
har beräkningar utförts för att ta fram alternativa luftflöden och beräkna 
energiförbrukning samt kostnader. I arbetet har Excel använts som 
beräkningsverktyg. 
 
2.1 Kartläggning 
 
2.1.1 Lokaler och verksamhet 
 
Klässbols produktionsanläggning utgörs av vävsal, varpsal, handväveri samt 
garnlager. Produktionslokalerna är öppna för kunder och gäster att besöka. Klässbols 
anordnar även guidade turer för grupper upp emot 50 personer som är intresserade 
att få en inblick i verksamhetens historia och få en rundvandring i 
produktionslokalerna. I vävsalen vävs lingarnet till tyger. Där finns 24 skaftvävstolar 
och 6 vävmaskiner av typen jaquard samt maskin för spolning av garn. Vid normal 
drift arbetar vanligtvis drygt hälften av dem och ses efter av 6 personer. Antalet 
maskiner i drift kan variera beroende av tid på året och efterfrågan av produkter. 
Produktionen ökar exempelvis inför sommarsäsongen och julhelgen. I varpsalen 
återfinns en varpmaskin samt två avsyningsstationer. Tre personer arbetar dagligen 
i varpsalen. Varpmaskinen förbereder garnet inför vävning och är i drift dagligen. 
Vid avsyningsstationerna kontrolleras samtliga tyger innan de skickas vidare från 
produktionslokalerna för sömnad. Avsyningen sker okulärt. För att underlätta arbetet 
används en tryckluftsslang för att blåsa bort löst textildamm som följt med från 
vävsalen. I handväveriet finns tre handvävstolar som brukas ungefär en dag i veckan 
för att visa upp och bevara den gamla traditionen. Övrig tid står lokalen tom förutom 
när den, främst under sommarsäsong, används för kortare föredrag som en del av de 
guidade turer som går några gånger per dag. I garnlagret förvaras garn och annat 
material som hör till produktionen. Ventilationen är i drift 07 - 16 måndag till fredag. 
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Figur 1. Produktionslokaler. (Egen illustration) 
 
2.1.2 Ventilationsaggregatet och dess komponenter 
 
Ventilationssystemet har två fläktar, en för tilluften och en för frånluften. Fläktarna 
är av modell LTG VAN 1000 och levererar luftflöden på 10,6 respektive 11,3 m3/s 
enligt mätningar utförda av Caverion AB. Båda fläktarna är remdrivna axialfläktar 
som var och en drivs av en elmotor av modell ABB QUX 180 L4 AK. Enligt 
ventilationssystemets konstruktionshandlingar är fläktarna dimensionerade att 
hantera luftflöden 15,44 m3/s till respektive 14,36 m3/s från lokalerna med 
effektbehov 9,8 respektive 9,3 kW. I konstruktionshandlingarna finns även 
information om ett driftläge med högre luftflöden, 20 m3/s respektive 19 m3/s. Dessa 
högre luftflöden har effektbehov motsvarande 21,07 kW respektive 20,59 kW. Det 
finns däremot ingen information om när ventilationsbehovet skulle kräva dessa 
luftflöden. Inga mätdata fanns att tillgå för fläktarnas tryckfall. Enligt 
systembeskrivningen är de dimensionerande tryckfallen 530 Pa och 520 Pa för till- 
respektive frånluftsfläkt. Befuktning av tilluften utförs med direkt evaporativ 
kylning. 198 dysor sprayar luften med vatten så att den kyls samtidigt som luftens 
vatteninnehåll ökar. Ett textilfilter avskiljer luftburna dammpartiklar från frånluften. 
Luftåterföring regleras med hjälp av pneumatiskt styrda spjäll. Ett värmebatteri med 
köldbärartemperaturer 80/60 °C värmer återluften vid behov. Köldbäraren värms 
upp av fastighetens bergvärmepump.  
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Figur 2. Ventilationsaggregatets komponenter. (Egen illustration) 
 
Kanalsystem 
 
Tilluften distribueras ut i lokalerna genom tre huvudkanaler, två leder till vävsalen 
och en via varpsalen till handväveriet. Vidare fördelas luften ut i lokalerna genom 
grenkanaler eller tilluftsdon direkt anslutna till huvudkanalen. Frånluften 
transporteras från lokalerna via grenkanaler placerade vertikalt längs väggarna, med 
mynningen några decimeter ovanför golvet, till två huvudkanaler. Ena huvudkanalen 
samlar frånluft från vävsalen och den andra hanterar frånluft från handväveriet och 
varpsalen. 
 
2.1.3 Kartläggning – koncentration av dammpartiklar 
 
När vävstolar och vävmaskiner arbetar alstras dammpartiklar. För att undersöka 
vilka koncentrationsnivåer av dammpartiklar som förekommer i 
produktionslokalerna utfördes mätningar. 
 
För mätning av koncentration av textildamm används en fotometer av modell 
SidePak AM 520. Mätinstrumentet mäter partiklar av fraktioner mellan 0,1 – 10 µm 
inom koncentrationsspannet 0,001 – 100 mg/m3 (TSI Incorporated 2016). 
 

 
Figur 3. SidePak AM 520. (TSI Incorporated 2018) 
 
Genom manuell mätning med SidePak AM 520 runt om i lokalerna samt i 
ventilationsaggregatet olika kammare kunde alstringskällor lokaliseras. I maskinerna 
och vävstolarna packas väven genom att en bom slår de tvärgående trådarna, inslaget, 
mot de längsgående trådarna, varpen, varpå damm alstras.  
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För att ta reda på hur koncentrationen varierar över tid och när den är som högst 
placeras mätinstrumentet ca 30 cm från en föroreningskälla för att var femte minut 
mäta koncentrationen av dammpartiklar under en mätperiod av 48 timmar (Figur 4).  
 

 
Figur 4. Placering av mätinstrument SidePak AM 520 (blå markering) nära alstringskällan 
(röd markering) på vävmaskin.  (Eget foto) 
 
Sidepak AM 520 placerades på ett avstånd från källan där personal ofta vistas, 
ungefär en meter från alstringskällan enligt Figur 5. Var femte minut mättes 
koncentrationen av dammpartiklar under en mätperiod av 24 timmar. 
 

 
Figur 5. Placering av mätinstrument SidePak AM 520 (gul markering) ungefär en meter från 
alstringskällan (röd markering). (Eget foto) 
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2.1.4 Mätresultat – koncentration av dammpartiklar 
 
Koncentrationsnivå av dammpartiklar i frånluftskammaren samt tilluftskammaren 
var ungefär 0,02 µg/m3 respektive 0,02 µg/m3. Resultat för mättillfälle 1 presenteras 
i Figur 6. 
 

 
Figur 6. Resultat från mättillfälle 1. 
 
Resultat för mättillfälle 2 presenteras i Figur 7. 
 

 
Figur 7. Resultat från mättillfälle 1. Notering: Dagen då mätningen ägde rum avlutades 
produktionen för underhållsarbete vid 14:30. Vanligtvis pågår produktion till 16:00. 
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2.1.5 Kartläggning – temperatur och RH 
 
Temperatur och RH i lokalerna är viktiga för produktionsprocessen. Mätningar av 
temperatur och RH utfördes för att ta reda på hur inneklimatet påverkas då 
ventilationssystemet stängs av efter arbetsdagens slut samt vilket inneklimat som 
rådet när ventilationssystemet är i drift. 
 
För mätningar användes en portabel datalogger, Mitec AT40g (Figur 8), med 
tillhörande mätgivare för temperatur och RH.  
 

 
Figur 8. Mitec AT40g med mätgivare för temperatur och RH (Eget foto) 
 
För manuella mätningar används Testo 605i tillsammans med appen testo Smart 
Probes. Testo 605i kommunicerar med appen via bluetooth. Mätdata visas direkt i 
appen och kan även loggas.  
 

 
Figur 9. Mätinstrument Testo 605i och appen testo Smart Probes. (Testo SE & Co. KGaA. 
2018) 
 
Mätningar utförs vid två tillfällen med olika placering av Mitec AT40g. Vid ena 
mätningen placeras mätinstrumentet i centralt i kammaren där frånluftsflödet samlas 
innan det passerar filtret enligt Figur 10 och 11. Mätpunkten valdes på grund av att 
den antas representera lokalernas inneklimat och tiden för mätperioden var 72 
timmar. Vid andra mätningen placerades mätinstrumentet centralt i vävsalen där 
möjlighet till representativa resultat för förändring av inneklimat då 
ventilationssystemet var avstängt ansågs goda. Den andra mätperioden var 24 
timmar. loggade mätdata var 15 minut under ett dygn. Mättillfällena var med en 
veckas mellanrum i mars och mätdata loggades var 15e minut. Manuell mätning av 
tilluftens temperatur och RH utfördes vid tilluftsdon i vävsalen med Testo 605i.  
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Figur 10 och 11. Placering av mätinstrument, Mitec AT40g, i frånluftskammare. (Egna foton) 
 
Med syfte att skapa underlag för senare beräkningar beräknas mängden fukt som 
lämnar lokalerna under natten. Med mätdata för vatteninnehåll i lokalerna vid slutet 
av en arbetsdag, då ventilationen stängs av, och början på nästa arbetsdag, då 
ventilationen startas igen, kan fukttransport från lokalen nattid beräknas enligt: 
 
𝑚+,-- = r ∗ 𝑉 ∗ 𝑥/0-/12344,56𝑥27157+ ∗ 𝑡+,--  (3) 
 
Där r är luftens densitet (kg/m3), V är produktionslokalernas totala volym (m3), 
xeftermiddag är inneluftens vatteninnehåll (gv/kgl) vid arbetsdagens slut, xmorgon är 
inneluftens vatteninnehåll (gv/kgl) vid början nästa arbetsdag och tnatt är tiden (s) 
under natten då ventilationen är avstängd. 
 
2.1.6 Mätresultat – temperatur & RH 
 
Tilluftens tillstånd var vid mättillfället T=18 °C och x=8,7 gv/kgl, vilket innebar RH 
68 %. Uteluftens tillstånd var T=2°C och 3 gv/kgl. Mätresultat presenteras i Figur 
12 och 13. 
 

 
Figur 12. Variation av temperatur och RH i vävsalen. 
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Figur 13. Variation av temperatur och RH i frånluftskammaren. 
 
2.2 Beräkningsmodeller 
 
2.2.1 Luftflödesberäkning – koncentration av dammpartiklar 
 
För att undersöka hur stort ventilationsflöde som behövs för att hålla 
dammpartikelkoncentrationen i lokalen under gällande gränsnivå, 1 mg/m3, beräknas 
teoretiskt koncentration i lokalen enligt: 
 
 𝑞 = '

9:;<=9>?@@;A>
    (4) 

 
Där q är ventilationsflöde (m3/s), p är alstring av dammpartiklar (mg/s), crum är 
koncentration av dammpartiklar i lokalen (mg/m3) och ctilluft är koncentration av 
dammpartiklar i tilluften(mg/m3). Alstring av dammpartiklar beräknas: 
 
𝑝 = 𝑞-3CCD0- ∗ 𝑐1D2−𝑐-3CCD0- 	 	 	 (5)	
 
2.2.2 Luftflödesberäkning - effektbalans 
 
Dimensionerande frånluftsflöde med avseende att föra bort internvärme beräknas 
med hjälp av effektbalans (4) för varje rum i produktionslokalerna och summeras för 
det få det totala ventilationsflödet. Effektbalansen innehåller antagna värmeeffekter 
som tillförs och lämnar rummet. 
 
𝑄2,FG3+ + 𝑄1,43,-71/1 + 𝑄I/CJF+3+5 + 𝑄F7C3+F-1åC+3+5 + 𝑄'/1F7+Lä12/ + 𝑄L/+-	-3CC =
𝑄L/+-	01å+ + 𝑄-1,+F + 𝑄Cä9G,5/   (6) 
 
Med hjälp av balansekvationen (6) beräknas luftflöden för ett antal fall där indata 
varieras.  
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Figur 14. Effektbalans. (Egen illustration) 
 
Verksamhetens maskiner och vävstolar utgör en stor del av internvärmen. Summan 
av märkeffekter för maskiner och vävstolar i drift antas vara ekvivalent med 
värmetillförseln till lokalen, Qmaskin, då all energi förr eller senare omvandlas till 
värmeeffekt. Märkeffekter avlästes på informationsskyltar och i produktblad för 
samtliga maskiner i lokalen. Vid beräkningar bestäms internvärmen utifrån ett 
normaldriftsfall. 
 
Lysrör alstrar stora mängder värme. Information om antal lysrör installerade i varje 
rum tillhandahölls från Caverion AB. Summan av alstrad värmeeffekt per rum 
utgör Qbelysning. Vid beräkningar antas alla lysrör vara i bruk. 
 
Handväveriet och varpsalen har fönster i söderriktning. Vävsalen har fönster i 
nordlig riktning och därmed försummas solinstrålningen där. Solinstrålning 
beräknades enligt: 
 
𝑄F7C3+F-1åC+3+5 = 𝐺 ∗ 𝐴0ö+F-/1 ∗ 𝑔0ö+F-/1   (7) 
 
Där G är solintensitet (W/m2), A är fönsterarean och gfönster är fönsterglasets g-
värde. 
 
För att beräkna värmeeffekt alstrad från personer i lokalerna samlades information 
om hur många personer som vistas i de olika lokalerna från personal på Klässbols. 
Storleken av den värmeeffekt som en person alstrar beror på vilken typ av aktivitet 
personen utför. Värmealstringseffekt multipliceras med antal personer som vistas i 
gällande rum. 
 
Effekt som tillförs från lokalernas radiatorer benämns Qradiatorer. Radiatorernas 
värmetillförsel styrs av värmebehovet och beräknas i effektbalansen. 
 
Den effekt som tillförs genom ventilation till beräknas enligt (8). I den här 
beräkningen tas inte hänsyn till luftens varierande fuktighet, som påverkar luftens 
energiinnehåll. 
 
𝑄L/+-	-3CC = 𝑞-3CCD0- ∗ 𝜌 ∗ 𝑐' ∗ 𝑇-3CCD0-   (8) 
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Där qtilluft är tilluftsflödet (m3/s) och Ttilluft är tilluftens temperatur (°C). 
 
Den effekt som förs bort från lokalen med ventilationens frånluft beräknas enligt: 
 
𝑄L/+-	01å+ = 𝑞01å+CD0- ∗ 𝜌 ∗ 𝑐' ∗ 𝑇01å+CD0-  (9) 
 
Där qfrånluft är frånluftsflödet (m3/s) och Tfrånluft är frånluftens temperatur (°C). 
 
Värmetransport genom byggnadens golv, väggar och tak i form av transmission 
beräknas enligt: 
 
𝑄-1,+F = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇3++/ − 𝑇D-/    (10) 
 
Där U är byggnadens värmegenomgångskoefficient (W/m2, °C), A är klimatskalets 
area (m2), Tinne är temperatur inomhus (°C) och Tute är temperatur utomhus (°C). 
 
Värmeeffekt som transporteras till eller från lokalen genom att luft läcker ut genom 
klimatskalet betecknas 𝑄Cä9G,5/ och beräknas enligt: 
 
𝑄Cä9G,5/ = 𝑞Cä9G	/T1, ∗ 𝜌 ∗ 𝑐' ∗ 𝑇3++/  (11) 
 
Där qextra läck är det luftläckageflöde (m3/s) som drivs av yttre faktorer och beräknas i 
massbalansen.  
 
2.2.3 Luftflödesberäkning - massbalans 
 
Produktionsprocessen kräver konstant hög luftfuktighet i lokalerna. För att beräkna 
vilket tilluftsflöde som krävs samt hur stort vatteninnehåll tilluften bör ha för att 
upprätthålla önskad luftfuktighet i lokalerna skapas en fuktbalans över massflöden 
som transporteras till och från lokalerna dagtid (12) och en för nattid enligt (13). 
Utöver fukttransport med luftflöden till och från lokalerna antas en del fukt under 
dagtid tas upp av material i lokalen samt dess konstruktion, textila material och annan 
inredning. Under nattid lämnar fukten materialet den tagits upp av och transporteras 
ut med läckageluftflöden. 
 
𝑚L/+-	-3CC + 𝑚Cä9G	2/G + 𝑚Cä9G	/T-1,	-3CC = 𝑚L/+-	01å+ + 𝑚Cä9G	/T1,	01å+ + 𝑚-,F	D'' 
     (12) 
 
𝑚Cä9G	/T-1,	-3CC + 𝑚0DG-	,L5/F = 𝑚Cä9G	/T-1,	01å+  (13) 
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Figur 15. Massflöden till och från lokalen dagtid. (Egen illustration) 
 
 

 
Figur 16. Massflöden till och från lokalen nattid. (Egen illustration) 
 
Den vattenmassa som transporteras till lokalerna med ventilationsluften och 
beräknas enligt: 
 
𝑚L/+-	-3CC = 𝑞-3CCD0- ∗ 𝜌 ∗ 𝑥-3CC 		 	 	 (14)	
	
Där xtill är tilluftens vatteninnehåll (gv/kgl). 
 
Det mekaniskt drivna massläckaget benämns 𝑚Cä9G	2/G och beräknas enligt: 
 
𝑚Cä9G	2/G = 𝑞Cä9G	2/G ∗ 𝜌 ∗ 	𝑥D-/   (15) 
 
Där qläck mek är det läckageluftflöde (m3/s) som skapas av differensen mellan 
ventilationens till- och frånluftsflöde och xute är uteluftensluftens vatteninnehåll 
(gv/kgl). 
 
För att massbalansen ska fungera krävs ytterligare fukttransport till och från 
lokalerna utöver de ventilationsdrivna massflöden som tidigare nämnts. Dessa flöden 
benämns mVäWX	YZ[\]	[^VV och mVäWX	YZ[\]	_\å`  och beskriver det luftläckage som genom 
byggnadens konstruktion transporterar fukt till och från lokalerna. Luftläckaget beror 
av yttre faktorer som bland annat vind- och temperaturdifferenser samt hur mycket 
byggnaden läcker och beräknas enligt: 
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𝑚Cä9G	/T-1,	-3CC = 𝑞Cä9G	/T-1, ∗ 𝜌 ∗ 𝑥	D-/   (16) 
 
𝑚Cä9G	/T-1,	01å+ = 𝑞Cä9G	/T-1, ∗ 𝜌 ∗ 𝑥01å+   (17) 
 
Där qläck extra är det luftflöde (m3/s) som läcker in respektive ut. xfrån är 
frånluftensluftens vatteninnehåll (gv/kgl). 
 
Utöver fukttransport till och från lokalerna via luftflöden antas en del fukt tas upp av 
material inne i lokalerna. Fukttransport mellan luft och material beror bland annat på 
inneluftens vatteninnehåll och temperatur samt materialens fukthalt och dess 
förmåga att binda vatten. Under dagtid, då RH inne är högt, antas fukt tas upp i 
lokalen för att sedan under nattid, då RH sjunker inne, lämna materialen. Mängd fukt 
som under ett dygn genomgår tas upp av material i lokalen och sedan avges och 
lämnar lokalen antas baserat på hur lokalernas RH varierar över natten samt storleken 
av qläck extra. 
 
Massflödet som transporteras från lokalerna genom beräknas enligt: 
 
𝑚L/+-	01å+ = 𝑞01å+ ∗ 𝜌 ∗ 𝑥01å+    (18) 
 
2.2.4 Effektberäkningar för ventilationsaggregatet 
 
Eftersom befuktaren ökar luftens vatteninnehåll och samtidigt kyler den utan att 
luftens entalpi förändras måste luften i punkt 5 (Figur 17) ha ett bestämt tillstånd för 
att med befuktarens hjälp nå önskat tillstånd i punkt 6 (Figur 17). Följande 
beräkningar beskriver luftens tillstånd för de punkter som redovisas i Figur 17. 
 

 
Figur 17. Ventilationsaggregat. (Egen illustration) 
 
𝑄a motsvarar uteluftens effekt beräknas enligt: 
 
𝑄a = 𝑞-3CCD0- ∗ 1 − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙	å𝑡𝑒𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝜌 ∗ ℎD-/CD0-  (19) 
 
Där huteluft är uteluftens entalpi (kJ/kg) och beräknas enligt: 
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ℎ = 𝑐'	CD0- ∗ 𝑇 + 𝑥 ∗ ℎ05,m + 𝑐'	å+5, ∗ 𝑇   (20) 
 
Där cp luft är värmekapacitet för torr luft (kJ/kg,°C), T är temperatur (°C), x är luftens 
vatteninnehåll, hfg,0 är förångningsentalpi vid 0°C (kJ/kg,°C) och cp ånga är 
värmekapacitet för vattenånga.  
 
Tillståndet i punkt 2 representerar återluftens effekt som motsvarar frånluftens effekt 
och beräknas enligt: 
 
𝑄n = 𝑞01å+CD0- ∗ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙	å𝑡𝑒𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝜌 ∗ ℎå-/1CD0-  (21) 
 
Där håterluft är återluftens entalpi (kJ/kg) och beräknas enligt ekvation 20. 
 
Luftens energi i punkt 3 beräknas enligt: 
 
𝑄o = 𝑄n + 𝑄Lä12/I,--/13    (22) 
 
Där 𝑄Lä12/I,--/13 är den effekt (kW) som värmebatteriet tillför luften. 
 
Luftens effekt efter en eventuell blandning av ute- och återluft beräknas enligt: 
 
𝑄p = 𝑄a + 𝑄o    (23) 
 
Luftens vatteninnehåll i punkt 4 är den samma som i punkt 5, x4 = x5, och beräknas 
enligt: 
 
𝑥p = 𝑥n ∗ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙	å𝑡𝑒𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡 + 𝑥a ∗ (1 − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙	å𝑡𝑒𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡) (24) 
 
Luftens tillstånd i punkt 5 beräknas enligt: 
 
𝑄s = 𝑄p + 𝑄0ö1CDF-	0CäG-    (25) 
 
Där 𝑄0ö1CDF-	0CäG- är de förluster (kW) som antas lämna fläkten vid drift. Ur 𝑄s löses 
h5 ut enligt: 
 
ℎs =

tu
v>?@@;A>∗w

    (26) 

 
 Ur h5 löses T5 ut, för vidare balansberäkning i senare beräkningssteg, enligt: 
 
𝑇s =

xu6Tu∗xAy,z
9{	@;A>|Tu∗9{	å}y~

    (27) 

 
I punkt 6 beräknas tilluftens entalpi, h6, som fås av önskad tilluftstemperatur och 
vatteninnehåll enligt ekvation 20 med önskad tilluftstemperatur och vatteninnehåll 
som indata. Med h6 och x5 kan T5 krav beräknas enligt: 
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𝑇s	G1,L =
x�6Tu∗xAy,z

9{	@;A>|Tu∗9{	å}y~
    (28) 

	
2.2.5 Beskrivning av beräkningsfall 
 
Inledningsvis utförs beräkningar i syfte är att fastställa de flöden i balansberäkningar 
som saknar indata för att uppnå jämvikt i balansberäkningarna. Dessa beräkningar 
görs för den tid på året, mars månad, för vilken indata finns tillgängliga i form av 
mätresultat. När samtliga poster i balansen fastställts utförs nya beräkningar för att 
utforska möjligheter att sänka luftflöden med hänsyn till problematiken angående 
damm, fukt och temperatur. Koncentration av dammpartiklar är oberoende av årstid 
och beräknas därför separat. Effekt- och massbalans påverkas av rådande uteklimat 
och beräknas i tre serier med olika nivåer av RH som mål. Varje serie delas upp i 
fem perioder för vilka data för uteklimat varierar. Beräkningar av effekt- och 
massbalans utförs simultant eftersom de är kopplade till varandra. 
 
2.3 Kalibrering av beräkningsmodeller 
 
Väv och varpsalen har liknande internvärme per m3 och behandlas därför som en 
lokal. Då den absoluta majoriteten av till- och frånluftsdonen är placerade i väv- 
respektive varpsalen samt att lagret endast ventileras med överluft förenklas 
beräkningarna genom att väv- och varpsal antas representera samtliga 
produktionslokaler. För samtliga beräkningar i projektet antas frånluftsflödet utgöra 
106 % av tilluftsflödet. Detta baserat på mätresultat för luftflöden tillhandahållna av 
Caverion AB. Andel återluft antas vara 100 % vid alla kalibreringsberäkningar. 
 
2.3.1 Indata luftflödesberäkningar 
 
Indata - Koncentration av dammpartiklar 
 
Indata som användes vid beräkningar för luftflöden med hänsyn till 
dammpartikelkoncentration redovisas i Tabell 1. 
	
Tabell 1. Indata för beräkningar av dammpartikelkoncentration. 
Indata	 Värde	 Enhet	

p	(alstring)	 0,85	 mg/s	
crum	 0,1	 mg/m3	
ctilluft	 0,02	 mg/m3	

 
Värde för koncentration av dammpartiklar i lokalen antas vara 0,1 mg/m3. Det 
baseras på mätningar utförda med SidePak AM 520 i område i lokalen där personal 
vistas och anses därmed vara ett representativt värde. 
 
Koncentration av dammpartiklar i tilluften antas baserat på manuell mätning av 
dammpartikelkoncentration med SidePak AM 520 i ventilationsaggregatets 
tilluftskammare. 
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Alstring av dammpartiklar beräknas med ekvation 5. Indata är då resultat från 
mätningar av dammpartikelkoncentration utförda i vävsalen och 
ventilationsaggregatets frånluftskammare samt mätdata för tilluftsflöde 
tillhandahållna från Caverion AB. 
 
Indata effektbalans 
 
Värden på indata som användes vid beräkningar för att fastställa osäkra poster i 
balanserna presenteras i Tabell 2. Utöver värden redovisade i tabellen har 
konstanterna r och cp luft använts med värdena 1,2 kg/m3 respektive 1 kJ/kg,°C. Vid 
beräkningar för att fastställa de osäkra posterna har andelen återluft varit 100 %. 
 
Tabell 2. Indata för kalibrering av effekt- och massbalans. 
Indata	 Värde	 Enhet	 	 Från	rum	 	 	
	 Värde	 Enhet	 	 	 Värde	 Enhet	
Maskiner	 61,0	 kW	 	 Ventilation,	från	 	
Radiatorer	 19,5	 kW	 	 Tfrån	 21,5	 °C	
Belysning	 	   Läckage	 	  
Antal	lysrör	 212	 st	 	 Qläck	extra	 0,46	 m3/s	
Effekt		 0,04	 kW/lysrör	 	 Transmission	 	  
Solinstrålning	 	  U	 0,5	 W/m2,°C	
g-värde	 0,71	 	  Aklimatskal	 2300	 m2	
G	 270	 W/	m2	 	    
Afönster	 15,9	 m2	 	 	 	 	
Personvärme	 	    	
Värmealstring	 180	 W/person	 	    
Antal	personer	 9	 st	 	 	   
Ventilation,	till	 	  	 	 	

qtillluft	 10,6	 m3/s	 	 	 	 	
qfrånluft	 11,2	 m3/s	 	 	 	 	
Ttillluft	 18	 °C	 	 	 	 	
Läckage,	mek	 	   	 	 	
Tute	 2	 °C	 	 	 	 	

 
Internvärme från maskiner och vävstolar antas efter kartläggning av verksamhetens 
drift.  
 
Antal lysrör som tas med i beräkningen motsvara det antal som finns i väv- och 
varpsal. Värmeeffekt som alstras antas vara 40 W per lysrör då information om 
samtliga lysrörs effekt inte finns tillgänglig. 
 
I Tillämpad Byggnadsfysik (Petersson 2013) beskrivs värden för solintensitet 
beroende av årstid, tid på dygnet samt i vilket väderstreck solen befinner sig i. 
Baserat på detta antas ett medelvärde för solintensitet, G, för vinterförhållanden vara 
270 W/m3. För sommarförhållanden antas medelvärde för solintensitet vara 570 
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W/m3. Information om fönstrens g-värde saknas och antas därför vara samma som 
för liknande fönster (Pilkington Floatglas AB 2017) de som finns i varpsalen.  
  
Warfvinge & Dahlblom (2010) beskriver mängd värmealstring av personer vid olika 
nivå av aktiviteter. Värden som används i denna rapport baseras därmed dessa. Data 
för värmealstring från personer antas efter att typ av arbete likställts till lämplig 
aktivitetsnivå. 
 
Radiatorernas tillförsel av värmeeffekt är okänd. I effektbalansen möter 𝑄1,43,-71/1 
det värmebehov som skapas då resterande indata i effektbalansen är låst.  
 
Tilluftsflödet är uppmätt och erhållet från Caverion AB 2017. Ttilluft är manuellt 
uppmätt i anslutning till ett tilluftsdon med Testo 605i. 
 
Likt tilluftsflödet är även frånluftsflödet är uppmätt och erhållet från Caverion AB 
2017. För Tfrån antas ett medelvärde baserat på projektets mätresultat. 
 
För beräkning av 𝑄-1,+F23FF37+ saknades information om klimatskalets konstruktion. 
Byggnadens U-värde antas vara 0,5 W/m2,°C. En uppskattning av rådande 
utetemperatur vid mättillfället var 2 °C. 
 
Fastställning av luftflödet qläck extra beskrivs under rubriken ”Indata - Massbalans”. 
 
Indata - Massbalans 
 
Indata som används vid beräkningar i massbalansen presenteras i Tabell 2 och 3.  
 
Tabell 3. Indata för beräkningar i massbalans. 
Indata	 Värde	 Enhet	

xtill	 8,7	 gv/kgl	
xute	 3	 gv/kgl	
qläck	extra	 0,46	 m3/s	
xfrån	 8	 gv/kgl	
mfukt	tas	upp	 2,3	 gv/s	

 
Temperatur och RH är manuellt uppmätt med Testo 605i i anslutning till ett 
tilluftsdon. Med mätdata har xtill hämtats ur ett Mollierdiagram. 
 
Värde som används för att representera xute antas baserat på väderprognos från SMHI 
avseende utetemperatur och luftfuktighet. Prognosen avser den dag som mätperiod 
två pågick. Med data från väderprognosen har xute hämtats ur Mollierdiagram. 
 
Information om läckageluftflöden till och från byggnaden saknas. Värde för 
läckageluftflöde måste därför antas. Antagandet baseras på beräkningar. För att 
beräkna qläck extra används massbalansen för dagtid (12) med indata från mättillfälle 
två för posterna 𝑚L/+-	-3CC, 𝑚Cä9G	2/G och 𝑚L/+-	01å+. Baserat på resultat från 
beräkning av lokalernas uttorkning under nattid (13) antas olika värden för 
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𝑚0DG-	-,F	D'' och 𝑚,L5/F för att vidare beräkna värden för qläck extra med ekvationen 
för massbalans dagtid (12). Nyckeltal som beskriver byggnadens läckage per 
kvadratmeter och beräknas enligt ekvation 29. Resultatet stäms av mot 
erfarenhetsvärden för liknande byggnader. 
 
𝑞Cä9G	'/1	2� = v@ä��	<��|v@ä��	��>:~

��@?<~>��~@
   (29) 

 
Där Aklimatskal utgörs av area för golv, tak samt ytterväggar för samtliga av 
produktionens lokaler. Vid beräkningar används samma qläck extra för samtliga 
perioder. 
 
Ventilationsluftflöden till och från lokalerna tillsammans med det mekaniskt drivna 
läckageluftflödet med hänsyn till luftflöden skapar jämvikt. Därför måste 
läckageluftflödet, qläck extra, vara lika stort för 𝑚Cä9G	/T-1,	-3CC och 𝑚Cä9G	/T-1,	01å+ för 
att jämvikten ska behållas. 
 
Baserat på mätningar, där temperatur och RH har loggats över tid, bestäms 
representativa värden för temperatur och RH för frånluften. xfrån hämtas därefter ur 
Mollierdiagram.  
 
Till följd av att 𝑚Cä9G	2/G inte utgör hela differensen som skapas mellan 𝑚L/+-	-3CC 
och 𝑚L/+-	01å+ antas qläck extra transportera fukt till och från lokalerna. Utöver det 
antas även en viss mängd fukt tas upp av material i lokalen mfukt tas upp. När mängden 
fukt som antas bindas i lokalen dagtid ska fastställas, bör därför hänsyn tas till 
storleken av qläck extra. Värden för fukt som binds i lokalen antas och används för att 
beräkna värden för qläck extra i massbalansen för dagtid. När beräknat värde för qläck 

extra accepteras fastställs även den mängd fukt som under dagtid binds i lokalen. 
Värdet som används i beräkningar är den mängd vatten som binds i lokalerna under 
dagtid, 75 liter, fördelat över tid för en arbetsdag, 32 400 sekunder. 
 
Indata - Effektbalans över aggregatet 
 
Konstanter som användes vid beräkningar för ventilationsaggregatet redovisas i 
Tabell 4. 
	
Tabell 4. Indata för effektberäkningar för ventilationsaggregat. 
Indata	 Värde	 Enhet	

cp	torr	luft	 1	 kJ/kg,°C	
cp	ånga	 1,85	 kJ/kg,°C	
hfg,0	 2500	 kJ/kg,°C	

 
När ett luftflöde för ett fall konstaterats uppfylla de krav som respektive balanserna 
för temperatur, fukt och damm ställer tas beräkningen vidare till effektbalans över 
aggregatet. Där beräknas om luftflödet behöver tillsättas effekt från värmebatteriet 
eller behöver blandas med uteluft för att nå rätt kvalitet innan det förs in i befuktaren 
för att slutligen nå önskad temperatur och luftfuktighet i tilluften. 
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2.4 Beräkningar av alternativa luftflöden 
 
2.4.1 Koncentration av dammpartiklar 
 
När indata för beräkning av luftflöde med hänsyn till dammpartikelkoncentration 
fastställts beräknas erforderligt luftflöde för att arbetsmiljöverkets gränsvärde, 1 
mg/m3, inte överskrids. För beräkningar antas att jämviktskoncentration råder vilket 
är en förutsättning vid användning av ekvation 4. Indata vid beräkningar av luftflöde 
är samma som vid kalibreringsberäkningarna, vilka redovisas i Tabell 4. Andel 
återluft är som i kalibreringsfallet 100 %. 
 
2.4.2 Temperatur och RH 
 
Luftflöden beräknas för tre serier av tilluftsflöden som var och en beaktar varierande 
utomhusklimat under ett år. I serie 1 beräknas luftflöden som krävs för att nå 
nuvarande tillstånd i produktionslokalerna, 50 % RH. Enligt 
konstruktionshandlingarna bör rumsluftens tillstånd vara 75 % ± 3 %. Luftflöden 
som krävs för att nå 75 % RH beräknas i serie 2. I serie 3 undersöks hur högt RH kan 
bli med nuvarande ventilationssystemets kapacitet. Maximalt luftflöde som befintligt 
ventilationssystem kan leverera beräknas enligt:  
 
𝑞2,T =

v>?@@;A>
�>?@@;A>
�<~�

�
    (30) 

 
Där qmax är det maximala luftflödet (m3/s) som befintliga komponenter kan leverera. 
Pmax är fläktens elmotors maximala kapacitet enligt produktbeskrivning. 
 
Året delas upp i fem perioder med olika medelvärden för luftens temperatur och 
fuktinnehåll.  Inom varje serie görs beräkning för samtliga perioder. 
Temperaturspann och varaktighet för perioder hämtas ur varaktighetsdiagram med 
antagen årsmedeltemperatur på 6 °C, se Figur 18. Varaktigheten räknas om för att 
motsvara drifttiden 07 – 16, måndag till fredag, istället för samtliga timmar för alla 
dagar. Detta görs med omvandlingsfaktorn 0,27.  
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Figur 18. Indelning av året i perioder. Röda streck visar medeltemperatur för respektive 
period som används vid beräkningar av luftflöden. Med heldragna blå streck visas 
temperaturspann för respektive period. Streckade blå linjer visar tidsintervall som utgör 
grund för beräkningar. 
 
Följande beräkningar görs för varje period med varierande indata enligt Tabell 5. 
Med vetskapen att temperatur och vatteninnehåll avgör luftens RH utförs 
beräkningar i effekt- och massbalans parallellt för att ta fram lägsta möjliga luftflöde 
som säkerställer beräkningsseriens krav avseende temperatur och RH. Till- och 
frånluftstemperatur samt vatteninnehåll varieras tills beräkningarna resulterar i ett 

Varaktighetsdiagram för uteluftens temperatur
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gemensamt luftflöde för de båda balanserna. Tilluftstemperatur begränsas till 15 °C 
som lägst för att undvika diskomfort i närheten av tilluftsdon. För att tillföra så 
mycket fukt som möjligt utan att riskera tilluften kondenserar mot kalla ytor bestäms 
tilluftens RH till ca 90 %. Detta medför att tilluftens vatteninnehåll begränsas till att 
som lägst vara 9,6 gv/kgl. 
 
Tabell 5. Tabell med info om indata som varierar för perioder. 
	 Period	1	 Period	2	 Period	3	 Period	4	 Period	5	
Tute	medel	(°C)	 -4	 2	 8	 14	 20	
xute	(gv/kgl)	 1	 3	 5	 7	 11	
G	(W/m2)	 270	 270	 570	 570	 570	

 
 
När ett flöde som uppfyller beräkningsseriens krav för inneklimat tagits fram 
genomförs vidare balansberäkningar för ventilationsaggregatet. För att nå önskat 
tilluftstillstånd behöver luftens entalpi i punkt 5 och 6 i Figur 17 vara lika. Genom 
balansberäkningar undersöks om det framtagna luftflödet behöver tillföras effekt av 
värmebatteriet eller kylas och avfuktas för att nå rätt tillstånd vid punkt 5 i Figur 17. 
För att sedan genom befuktning nå önskat tilluftstillstånd i punkt 6 i Figur 17. 
Kylning och avfuktning sker genom att andel återluft minskas så att kall och torr 
uteluft blandas med den varma och fuktiga återluften. Samtliga beräkningar där 
luftens vatteninnehåll finns med bör divideras med 1000 eftersom värden för 
vatteninnehåll är angivna i gv/kgl. 
 
2.5 Beräkning av energiförbrukning och driftskostnad 
 
Årsenergiförbrukning för fläktarna utgörs av summan av energiförbrukning under 
period 1 - 5 som beräknas enligt: 
 
𝑄0CäG-,1	'/1374 = 𝑡4130-	'/1374 ∗ 𝑄-3CCD0-	'/1374 + 𝑄01å+CD0-	'/1374 ∗ 𝜂  

(31) 
 

Där  h är fläktens totalverkningsgrad som antas vara 0,6. 
 
Fläktarnas märkeffekt beräknas med formel för eleffektmotor ansluten till trefas från 
Jernkontoret (2018) enligt: 
 
𝑃0CäG- = 3 ∗ U ∗ I ∗ cosj    (32) 
 
Där U är spänning (380 V) hämtat från konstruktionshandlingar, I är uppmätt ström 
(A), 24 och 22 A för till- respektive frånluftsfläkten. cosj är elmotorernas 
effektfaktorer, 0,87 respektive 0,86. 
 
Tryckfallet som fläktarna arbetar mot ändras när luftflödet ändras. Tryckfall för 
Period 2 (Tute medel= 2 °C) beräknas enligt: 
 
Δ𝑝-3CCD0- =

�A@ä�>	>?@@;A>∗�
v>?@@;A>

    (33) 
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Där Dptilluft är tryckfallet (Pa) som tilluftfläkten arbetar mot. För vidare beräkning av 
tryckfall i systemet för resterande perioder antas luftflödet vara turbulent. Vid 
turbulent flöde antas tryckfallet ändras i kvadrat då luftflödet ändras linjärt. 
Komponenterna i ventilationsaggregatet utgör en stor del av det totala tryckfallet i 
systemet. Bland komponenterna är tryckfallet störst då luftflödet passerar genom 
luftfiltret. På grund av luftfiltrets stora tvärsnittsarea minskar lufthastigheten och 
flödet går från turbulent till laminärt. På grund av att luftflödet inte är turbulent 
genom luftfiltret görs antagandet att tryckfallet ändras linjärt mot luftflödet. 
Tryckfallet över luftfiltret antas utgöra hälften av det totala tryckfallet. Övrigt 
tryckfall ändras i kvadrat då luftflödet ändras. Beräkning av tryckfall för samtliga 
perioder utom Period 2 beräknas därmed enligt: 
 
∆𝑝 = 0,5 ∗ ∆𝑞�/1374	n + 1 − 0,5 ∗ ∆𝑞�/1374	n  (34) 
 
Där Dp är tryckdifferensen (Pa) mellan beräknat luftflöde för aktuell period och 
uppmätt luftflöde för period 2. Precis som med frånluftsflödet antas tryckfallet på 
frånluftssidan vara 6 % större än tryckfallet på tilluftssidan. 
 
Årsenergiförbrukning för värmebatteriet utgörs av summan av energiförbrukning 
under perioderna som beräknas enligt: 
 
𝑄Lä12/I,--/13	'/1374 = 𝑡4130-	'/1374 ∗ 𝑄Lä12/I,--/13  (35) 
 
Där 𝑄Lä12/I,--/13 är beräknad effekt (kW) tillförd luftflödet i ventilationsaggregatet. 
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3 Resultat 
 
3.1 Arbetsmiljö – koncentration av dammpartiklar 
 
Beräkningar av alternativt luftflöde med hänsyn till koncentration av dammpartiklar 
i lokalen visar att ett luftflöde av 0,87 m3/s krävs för att koncentrationen inte ska 
överstiga Arbetsmiljöverkets gränsvärde 1 mg/m3. 
 
3.2 Alternativa luftflöden 
 
Resultat av beräkningar för alternativa luftflöden avseende Serie 1, 2 och 3 framgår 
i Tabell 6, 7 och 8. Serie 1 och 2 redovisar luftflöden som krävs för att nå 50 
respektive 75 % RH i produktionslokalerna.  I Serie 3 beräknas högsta RH i 
produktionslokalerna utifrån kapaciteten i befintligt ventilationssystem. För 
radiatorer är ingående värdet för samtliga perioder i samtliga serier 0 kW. 
 
Tabell 6. Resultat av beräkningar för Serie 1 med luftflöden som krävs för att nå nuvarande 
tillstånd i produktionslokalerna, RH 50 %. 
Indata	 Period	1	 Period	2	 Period	3	 Period	4	 Period	5	

	 -4	C,	1	g/kg	 2	C,	3	g/kg	 8	C,	5	g/kg	 14	C,	7	g/kg	 20	C,	11	g/kg	
	      
RHtilluft	(%)	 90	 90	 90	 90	 87	
Ttilluft	(°C)	 16	 16	 15	 15	 18,5	
xtilluft	(gv/kgl)	 10,1	 10,2	 9,6	 9,6	 12	

	      
RHrum	(%)	 50	 50	 50	 52	 63	
Trum	(°C)	 22	 23	 22,7	 23	 24	
xrum	(gv/kgl)	 8,2	 8,7	 8,6	 9	 11,7	

	      
qtilluft	(m3/s)	 3,5	 3,8	 4,7	 5,3	 8,7	
Andel	återluft	(%)	 96	 89	 76	 50	 12	
Qvärmbatteri	(kW)	 0	 0	 0	 0	 0	
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Tabell 7. Resultat av beräkningar för Serie 2 med luftflöden som krävs för att nå önskat 
tillstånd i produktionslokalerna, RH 75 %. 
Indata	 Period	1	 Period	2	 Period	3	 Period	4	 Period	5	

	 -4	C,	1	g/kg	 2	C,	3	g/kg	 8	C,	5	g/kg	 14	C,	7	g/kg	 20	C,	11	g/kg	
	      
RHtilluft	(%)	 90	 90	 90	 93	 90	
Ttilluft	(°C)	 20	 20	 20,6	 20,6	 21	
xtilluft	(gv/kgl)	 13,2	 13,2	 13,6	 13,9	 14	

	      
RHrum	(%)	 75	 76	 75	 75	 75	
Trum	(°C)	 21,2	 21,5	 22,5	 23	 23,7	
xrum	(gv/kgl)	 11,9	 12,2	 12,8	 13,2	 13,7	

	      
qtilluft	(m3/s)	 10,3	 12,4	 14,6	 15,4	 17,2	
Andel	återluft	(%)	 100	 100	 100	 97	 81	
Qvärmbatteri	(kW)	 22,9	 12,2	 0	 0	 0	

 
Tabell 8. Resultat av beräkningar för Serie 3 med luftflöden som begränsas av nuvarande 
ventilationssystemets kapacitet, för att nå högsta RH i produktionslokalerna. 
Indata	 Period	1	 Period	2	 Period	3	 Period	4	 Period	5	

	 -4	C,	1	g/kg	 2	C,	3	g/kg	 8	C,	5	g/kg	 14	C,	7	g/kg	 20	C,	11	g/kg	
	      
RHtilluft	(%)	 90	 90	 90	 90	 90	
Ttilluft	(°C)	 20	 20	 21,1	 20,3	 19,6	
xtilluft	(gv/kgl)	 13,2	 13,2	 14,1	 13,4	 12,7	

	      
RHrum	(%)	 75	 76	 70	 72	 71	
Trum	(°C)	 21,2	 21,5	 23	 23	 23	
xrum	(gv/kgl)	 11,9	 12,2	 12,3	 12,7	 12,4	

	      
qtilluft	(m3/s)	 10,3	 12,4	 14,1	 14,1	 14,1	
Andel	återluft	(%)	 100	 100	 100	 99	 57	
Qvärmbatteri	(kW)	 22,9	 12,2	 41,7	 0	 0	
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3.3 Energiförbrukning och driftskostnad 
 
Resultat från beräkningar av energiförbrukning och årskostnad redovisas i Tabell 9. 
 
Tabell 9. Resultat av energi- och kostnadsberäkningar. 

	
Energiförbrukning	

fläktar	
Energiförbrukning	

värmebatteri	
Årskostnad	jämfört	

med	nuläge	
	 MWh/år	 MWh/år	 tkr/år	

Nuläge	 27,7	 0	 	
Serie	1	 5,0	 0	 	-22,6	
Serie	2	 54,1	 20,5	 +46,9	
Serie	3	 45,1	 40,1	 +57,5	
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4 Diskussion 
 
4.1 Luftburna dammpartiklar 
 
Mätresultat visar att koncentration av luftburna dammpartiklar i lokalen är 
sammanhängande med närliggande maskiners drift. Resultat visar även att 
koncentrationen ligger klart under den gränsnivå som arbetsmiljöverket satt. 
Ventilationsflödet kan därför vara betydligt mindre än vad det är idag utan att 
gränsnivån överskrids.  
 
Fraktioner av textildamm sträcker sig mellan 6 - 20 µm medan mätinstrumentet 
utförde mätningar inom fraktionsspannet 0,1 – 10 µm. Mätresultat för koncentration 
av dammpartiklar i lokalerna är därför inte heltäckande. Placeringen av 
mätinstrumentet för 24-timmars mättillfället anses vara representativt för var 
personal befinner sig i förhållande till alstringskällor. Ett alternativ hade varit att låta 
personal bära mätinstrumentet, exempelvis i en sele, vilket sannolikt skulle ge en 
ännu bättre bild av vilka koncentrationer av dammpartiklar personalen utsätts för vid 
arbete. Det hade varit önskvärt att mäta fraktioner upp till 20 µm, men mätmetoden 
som användes anses vara god nog för det här projektet. 
 
Det roterande dammfiltret samlar in dammpartiklar av större fraktioner men släpper 
igenom de mindre. Resultat av det är att vid 100 % recirkulation av frånluft innehåller 
tilluften en viss nivå av damm som är respirabelt. En ökad andel uteluft i tilluften 
skulle därför minska koncentrationen av damm i tilluften. Åtgärden är inte avgörande 
då koncentrationen av damm i tilluften ändå är långt under gränsnivån. 
 
4.2 Recirkulation av frånluft 
 
Beräkningar visar att recirkulation av frånluften minskar behovet av uppvärmning 
och befuktning avsevärt. Uteblivet behov av uppvärmning på grund av luftåterföring 
visas med rör streckad linje för tillstånd märkta med ”A” i Figur 19. Recirkulerad 
luft behöver eventuellt tillföras värmeeffekt av värmebatteriet tills den når rätt 
entalpi för att sedan kunna befuktas och kylas till önskat tilluftstillstånd. Denna 
princip illustreras med för heldragna pilar för tillstånd märkta med ”B” i Figur 19. 
Detta är fallet för perioderna 1 till 3 i serie 2 och 3. Anledningen till att behovet att 
värma luften ökar i serie 2 och 3 är att ett högt RH i produktionslokalerna eftersträvas 
i dessa. För att möjliggöra en ökad luftfuktighet i lokalerna behöver tilluften ha en 
högre temperatur för att kunna bära nödvändigt vatteninnehåll. Behovet att värma 
luften och tillföra fukt är därmed stort, men genom att recirkulera rumsluft som är 
varmare och fuktigare än uteluft kan detta uppnås med ett mindre tillskott av effekt 
från värmebatteriet. Under perioder då den recirkulerade luften har för hög entalpi 
för att direkt kunna befuktas och kylas till önskat tilluftstillstånd behöver den 
avfuktas och kylas. Detta sker genom att den blandas med torrare och kallare uteluft, 
vilket visas med gröna pilar i Figur 19. Att ha ett reglersystem för recirkulering av 
frånluft som fungerar väl kan därmed både spara energi genom minskad 
uppvärmning samt hjälpa till att nå rätt kvalitet för tilluften. 
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Figur 19. Röd streckad linje och blå streckad linje visar hur uteluft behandlas för att nå önskat 
tilluftstillstånd utan luftåterföring. Gröna linjer demonstrerar hur önskat tillstånd nås med 
luftåterföring då rumsluftens entalpi är högre än tilluftens entalpi. Röd heldragen linje och 
blå heldragen linje visar hur önskat tilluftstillstånd nås om rumsluftens entalpi är lägre än den 
önskade tilluftens entalpi. 
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4.3 Temperatur och RH - mätmetoder och mätresultat 
 
Mätningar då data loggades över tid utfördes med mätinstrument som vid ett tillfälle 
placerades i frånluftskammaren och vid ett annat tillfälle placerades centralt i 
vävsalen. I frånluftskammaren lades mätinstrumentet på golvet mitt i kammaren. 
Betonggolvet i kammaren är förhållandevis kallt på grund av luftläckage och mindre 
isolering vid spjäll som stänger ute uteluften. Givaren hade inte närkontakt med 
betonggolvet och det kalla golvet anses inte påverka mätresultatet under dagtid då 
ventilationen är i drift. Temperaturen sjunker mer i ventilationsaggregatet under 
natten vilket gör att mätdata inte motsvarar rådande tillstånd inne i lokalerna. Det var 
därför bra att även utföra mätningar över tid inne i vävsalen. Det gav en bättre bild 
över hur temperatur- och fuktnivåer ändrades även när ventilationen var avstängd. 
 
Resultat från mätningar visat att lokalen torkar ut under natt och helg. Samtal med 
personal indikerar att antal stopp i produktionen till följd av att trådar går av minskar 
ju längre dagarna går och ju längre arbetsveckan går. Om detta beror på att fuktnivån 
i lokalerna är för låg på morgnarna och i början av veckan skulle en åtgärd för 
förbättring vara att undersöka möjligheten till ändrade drifttider. Även om det skulle 
innebära fler drifttimmar kanske det kan vara gynnsamt för produktionen att starta 
ventilationen en stund innan arbetsdagen börjar för att öka fuktnivån i lokalerna. 
 
4.4 Begränsande faktorer 
 
Skillnaden mellan från- och tilluftens temperatur och vatteninnehåll avgör storleken 
på de luftflöden som krävs för att transportera värme från- och fukt till lokalerna.  
 
Beräkningar i effektbalansen visar att en låg Ttill ger ett stort DT vilket innebär stor 
bortförsel av internvärme. Det bidrar till en låg rumstemperatur vilket skapar en hög 
RH inne. Begränsningen för hur lågt Ttill kan bli bestäms av värdet på xtill. 
Beräkningar i massbalansen visar att ett stort xtill skapar ett stort Dx och ökar därmed 
rumsluftens vatteninnehåll vilket skapar en högre RH i lokalen. Högsta möjliga värde 
för xtill begränsas i sin tur av Ttill som tidigare nämnts önskas vara låg. Samtidigt 
gäller att för större DT respektive Dx krävs ett mindre luftflöde vilket innebär att 
antingen DT eller Dx avgör luftflödets storlek. För att med minsta möjliga luftflöde 
nå högsta RH i lokalen är det idealt att tilluften har en RH så nära mättnadsgränsen 
som möjligt. Teoretiskt vore det därmed önskvärt att tilluftens RH är ungefär 90 %. 
Tilluftens potentiellt optimala tillstånd illustreras med röda pilar i Figur 20.  
 
Ett exempel på en sådan begränsning finns i period 5 i serie 2 då konflikt uppstår 
mellan målet RH 75 % och en högsta rumstemperatur på 23 °C. För att nå RH 75 % 
behövde tilluftens temperatur ökas för att klara av ett större vatteninnehåll. Resultatet 
av den ökade tilluftstemperaturen blev att även rumstemperaturen ökade. Detta 
sänkte RH i rummet, som inte nådde upp till den önskade nivån, samtidigt som 
temperaturen översteg 23 °C. 
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Figur 20. Begränsningar T och x. 
 
En annan begränsande faktor är lägsta accepterade innetemperatur, vilken antas vara 
20 °C. Denna i kombination med xfrån sätter gränsen för hur högt RH kan tillåtas bli. 
Ute i lokalerna är även där lägsta rådande temperatur begränsande för vilket RH som 
kan nås. I lokala zoner med lägre temperatur kan inneluften kylas så att RH stiger 
och risk finns att kondens uppstår. Under vintertid är detta problem störst då 
köldbryggor i klimatskalet är svåra att undvika. Problematiken tas som nämnts i 
metodavsnittet endast hänsyn till vid beräkning av serie 1 och bortses från för övriga 
beräkningar. 
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4.5 Övriga påverkande faktorer 
 
Under sommaren är behovet att transportera bort värme från lokalerna som störst. 
Detta beror dels på värmealstringen i produktionen, dels på minskade värmeförluster 
från lokalen. Uteluften som finns för att kyla lokalerna är under sommartid relativt 
varm, vilket gör att rumstemperaturen är svår att hålla på en låg nivå. Därmed 
behöver vatteninnehållet i tilluften vara högt för att RH i lokalerna ska vara högt. 
 
Produktionslokalerna utgör en stor volym och relativt få personer vistas där. De 
tillfällen större grupper befinner sig i lokalerna är det under korta stunder. Risk för 
att CO2-halten i lokalerna ska utgöra ett problem och nå gränsnivåer anses vara liten 
och luftläckageflödet tillräckligt stort för att upprätthålla en bra innemiljö med 
avseende på CO2. 
 
Värmeeffekt som förs till och från lokalerna med ventilation utgör den största delen 
av effektbalansen. Val eller justering av till- och frånluftstemperaturer påverkar 
därför luftflödets storlek i hög grad. Även internvärme från maskiner och vävstolar 
bidrar enligt kartläggning av drift med en betydande del i effektbalansen. Detta 
indikerar att ventilationssystemet från början dimensionerades för att transportera 
bort värme från lokalen. 
 
Posterna solinstrålning, transmission och mekaniskt- samt naturligt drivet 
luftläckage är i sammanhanget små. Osäkerheter angående antaganden vid beräkning 
av dessa poster är därför inte av avgörande karaktär. 
 
Ventilationsflöden utgör de största posterna i massbalansen. Små ändringar av 
vatteninnehåll i tilluften påverkar tilluftflödet i hög grad. Massläckagen 
𝑚Cä9G	/T-1,	-3CC och 𝑚Cä9G	/T-1,	01å+, som drivs av yttre faktorer som temperatur och 
vind, utgör tillsammans med ackumulationsposten komplexa frågor som i slutändan 
har relativt liten inverkan i massbalansen. 
 
Uppgifter om luftflöden som erhölls från Caverion AB anses vara inom rimlig 
storleksordning, men vid mätning av luftflöden i större kanaler bör hänsyn tas till 
eventuella avvikelser. Caverion AB’s mätresultat visar att frånluftsflödet är större än 
tilluftsflödet trots att systemet är dimensionerat för omvänt förhållande. Detta väcker 
frågor angående mätresultatets trovärdighet. Idag råder därmed undertryck i 
lokalerna vilket resulterar i att damm inte förs vidare till närliggande lokaler i särskilt 
stor grad. Samtidigt läcker torr luft in men det borde vara att föredra framför att 
fuktig luft tränger in i klimatskalets konstruktion inifrån lokalerna. Mätdata från 
Caverion AB anses vara bättre att använda för beräkningar än de betydligt högre 
luftflöden som är angivna i konstruktionshandlingarna. 
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Befintliga fläktar är dimensionerade för maximala luftflöden på 20 m3/s respektive 
19 m3/s. Det borde innebära att övriga komponenter i ventilationsaggregatet också 
har kapacitet att hantera luftflöden av samma storlek. Fläktarna levererar idag ett 
mindre flöde än det som är dimensionerat. Elmotorerna har högre kapacitet än 
uppmätt märkeffekt. Om fläktarna kan leverera ett luftflöde motsvarande 
elmotorernas maxkapacitet skulle systemet klara de luftflöden som beräknats fram i 
serie 3. 
 
Vid beräkningar av luftflöden togs endast hänsyn till väv- och varpsalen. Det var en 
förenkling som gjordes på grund av att handväveriet och garnlagret båda dels är mer 
passiva lokaler, dels för att distributionen av ventilationsluft till största del sker till 
väv- och varpsal. Vidare slogs väv- och varpsal ihop till en lokal för beräkningar av 
luftflöden. Bedömningen är att beräkningar med alla lokaler hade givit något större 
luftflöden eftersom ventilationsluftflödet till handväveriet skulle behöva adderas till 
det tidigare beräknade luftflödena. Det skulle röra sig om ungefär 5 % av luftflödet 
och påverka resultatet i högre grad vid större luftflöden. Valet att se väv- och varpsal 
som en lokal ger inte någon större skillnad i resultat.  
 
4.6 Energiförbrukning och kostnad 
 
Resultat från beräkning av energiförbrukning visar på en ökning i förhållande till 
nuläget i serie 2 och 3 där högre luftfuktighet eftersträvas. I serie 1 med dagens 
värden för luftfuktighet kan energiförbrukningen minskas genom att tilluftens 
tillstånd justeras. Motsvarande effekt gäller även för ökning-/minskning av kostnader 
jämfört med nuläge. 
 
I samtliga beräkningar för luftflöden har posten för radiatorer i effektbalansen satts 
till 0 kW på grund av uteblivet värmebehov. Denna rapport fokuserar på 
ventilationssystemets energiförbrukning, men för en mer fullständig bild skulle 
hänsyn även behöva tas till förändring av radiatorernas energiförbrukning. En 
djupare analys krävs för att beräkna effekterna avseende minskad energiförbrukning 
och lägre kostnader.  
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5 Slutsats 
 
Kartläggning av produktionslokalerna visar att nivå av dammpartikelkoncentration 
inte överskrider gränsvärden och efter beräkningar konstateras att luftflödet kan 
minskas samtidigt som kravet på arbetsmiljön tillgodoses.  
 
Mätningar visar att RH i lokalerna är lägre än önskat. Enligt beräkningar kan 
nuvarande RH åstadkommas med minskade luftflöden. För att öka RH i 
produktionslokalerna till 75 % krävs ökade luftflöden under större delen av året. Med 
befintliga komponenter kan RH i produktionslokalerna ökas om luftflöden ökas.  
 
Energiförbrukning och följaktligen driftskostnad kan minskas i förhållande till 
nuvarande driftskostnad vid bevarande av nuvarande inneklimat. Driftskostnaderna 
kan minskas med 22,6 tkr/år enligt rapportens beräkningar. Ökning av RH i 
produktionslokalerna innebär däremot ökad energiförbrukning och driftskostnad. I 
detta fall ökar driftskostnaderna med 46,9 tkr/år för att nå RH 75 %. Att skapa högsta 
RH i produktionslokalerna med befintligt ventilationssystems kapacitet innebär att 
driftskostnaden ökar med 57,5 tkr/år. 
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