Vad hände sen?
”Ett cyniskt experiment med
barn!” Så uttryckte sig föreningen
V:s dåvarande ordförande Hans
Johansson i lokaltidningen i Kungälv år 1992. Det hade kommit till
föreningen V:s kännedom att en nybyggd Waldorfskola i Kungälv hade
tagits i bruk där studielokalerna
ventilerades med naturlig ventilation, det vill säga utan fläktar.
Bakgrunden var att föräldrarna till skolbarnen ville ha en ny skola med en klimatanläggning utformad så att man slapp
de inomhusklimatproblem som de nybyggda kommunala skolorna runt om i
landet drogs med. Dessutom ville man ha
en skola som var energisnål. Det fanns
också önskemål att få en tyst anläggning
utan bullrande fläktar.
Visst var det ett experiment, men det
grundade sig på de erfarenheter och
undersökningar som faktiskt fanns tillgängliga.

Behovs- och årstidsanpassad
ventilation
Istället för en traditionellt projekterad skola
med konstanta luftflöden och höga tillufttemperaturer som ger ett dåligt inomhusklimat och hög energiförbrukning trots värmeväxling, valde vi en alternativ lösning.
Vi konstruerade ett ventilationssystem
där luftflödet styrdes efter det aktuella behovet – där rumstemperaturen fick styra.
Dessutom sänktes tillufttemperaturen i
takt med att det blev kallare utomhus och
vi fick ett behovsstyrt- och årstidsanpassat
luftflöde. Som värmesystem valde vi ett
lågflödesinjusterat radiatorsystem som
innebar effektiv och tyst drift med god
termostatfunktion.
Den till synes självklara åtgärden att
behovsstyra luftflödet i en skola medför
en energibesparing på cirka 60 procent
jämfört med konstantflödesdrift. Luftflödet styrs av rumstemperaturen. En sänkning av tillufttemperaturen i takt med att
utomhustemperaturen sjunker förbättrar
luftens kylande verkan och därmed reduceras automatiskt luftflödet ytterligare
något kalla vinterdagar. Denna tillufttemperatursänkning och årstidsanpassning av
luftflödet reducerar uppvärmningsbehovet för tilluften med ytterligare cirka 20
procent. Konventionell värmeväxling blir
då inte längre meningsfull och det öppnas
möjligheter för intressanta och driftekonomiska lösningar, då frånluften inte beArtikelförfattare är Torkel Andersson
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Figur 1: Ventilation i samverkan. A är luftomsättning via grund eller kulvert,
B är lanterninvädring (enhålsprincipen) och C är fasadvädring.
höver återföras för att växlas med tilluften. Dessutom minskar förskämningen av
luften när den inte behandlas genom
många apparater.
Luftflödesreduceringen och den svalare luftens förmåga att hålla rumstemperaturen mer konstant, mellan 20 och 21
°C under den kalla årstiden, medför även
att den relativa fuktigheten inte blir lika
låg vintertid som i konventionellt ventilerade skolor och kontor. Detta upplevs
mycket positivt av brukarna och är bra ur
medicinskt fysiologisk synpunkt.
I det aktuella fallet med Waldorfskolan
så önskade man sig ett klimatsystem som
om möjligt klarade sig utan mekanisk
ventilation. Lösningen blev en anpassad
arkitektur med något större rumsvolymer
än traditionellt och en lanternin i tak med
fönster på två motsatta sidor i varje lokal.

Figur 2: Rudolf Stainerskolan i Göteborg
är ett exempel på denna relativa enkla
ventilationsteknik i tre våningsplan.
Energiförbrukning för uppvärmning och
fastighetsel brukade hamna mellan 80
och 120 kWh/m² i byggnader med enkla
alternativa klimatsystem.

Den vind- och termikdrivna luftomsättningen styrs manuellt via fönstervevar.
Det är öppningsgraden av det fönster som
för tillfället ligger på läsidan som ska regleras efter rådande behov. Tilluften tas in
via en markförlagd kulvert, där den förvärms av marken vintertid och kyls varma
sommardagar.
Arbetsnamnet för denna klimatanläggning blev vind- och termikdriven variabelflödesanläggning med passiv värme
och kyla ur marklager.
Den nya skolan blev en succé med nöjda brukare och låg energiförbrukning.
Busslaster med intresserade personer besökte skolan och fick se och uppleva
skollokalerna och prata med lärarna. Vi
fick många uppdrag att projektera liknande klimatanläggningar i skolor runt
omkring i landet. Många av byggnaderna
försågs med en axialfläkt i tilluftkulverten som aktiverades då utomhustemperaturen sommartid steg och de termiska
drivkrafterna avtog. Begreppet ”förstärkt
självdrag” skapades. I de fall denna hjälpfläkt saknades praktiserades fönstervädring i fasad sommartid.
Även i Norge byggdes många liknande
skolor. Till skillnad från i Sverige så intresserade sig Norsk Byggforsk och högskolorna i Norge för denna typ av klimatsystem. Anledningen till det stora intresset var brukarnas uppskattning av det
goda inomhusklimatet tillsammans med
den låga energiförbrukningen.

Komplexa byggnader
Under årens lopp har konceptet successivt utvecklats och det har tillkommit allt
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Figur 3: Flipper det smarta luftdonet.
mer elektronisk styrutrustning. Numera styrs respektive lokals värmeventiler och ventilationsspjäll elektroniskt i sekvens med rumstemperaturen som ledvärde.
För att lösa vissa svårigheter
som uppkom i mer komplexa byggnader så behövdes det en utveckling av lämpliga tillluftdon. Ett
stort steg i denna utveckling var när
vi konstruerade ett självreglerande
tilluftdon för variabelflöde. Efter
ett års provdrift i ett klassrum med
handgjorda prototyper presenterade
företaget Acticon AB på Nordbygg
2002 ett serietillverkat variabelflödesdon som döptes till ”Flipper det
smarta luftdonet”. Via detta takpla-

Vargbroskolan i Storfors

Figur 4: Vargbroskolan med luftintagsbyggnaden i
förgrunden. Arkitekt: Björn Johansson K-Konsult
Arkitekter Karlstad.

Figur 5: Tilluftkulverten under skolan.
cerade och tryckstyrda don kan
friskluften tillföras lokalerna dragfritt och starkt undertempererad i
hela spannet mellan noll och hundra
procent luftflöde, vilket då var något helt nytt på marknaden.

Hybridventilation
En ny generation klimatanläggningar
växte fram i början av 2000-talet,
som tillåter samma princip i byggnader med normal utformning. Liksom
tidigare tillförs tilluften via en markförlagd kulvert, där passiv värme och
kyla utnyttjas. Nytt var dock att en
tryckstyrd axialfläkt (lågtrycksfläkt)
styrs att hålla ett variabelt tryck året
runt i tilluftkulverten. Tillufttrycket
varierar steglöst mellan 20 och 30 Pa
kalla vinterdagar och upp mot 80 och
90 Pa varma sommardagar. LuftflöBygg & teknik 5/10

det i lokalerna varierar med hjälp av spjäll
och variabelflödesdon mellan cirka 4 och
15 l/s och person beroende på behov och
årstid. Via överluft samlas frånluften i korridorerna och därifrån evakueras den via
spjällförsedda ”självdragshuvar” ovan yttertak. Denna typ av klimatanläggningar benämns ofta ”hybridventilationsystem”.
Hybridventilationssystemens inträde innebar ytterligare förbättrad energiprestanda i
kombination med bra inomhusklimat. De
senaste åren har några byggnader
uppförts där hybridventilationstekniken kombinerats med passivhuskonceptet”, det vill säga med en extra tät
och välisolerad byggnad.
Ett exempel på en byggnad med
extra god täthet och isolering och
ett hybridventilationssystem är
Vargbroskolan i Storfors. Denna
skola som ligger i klimatzon 2 har
noggrant följts upp och utvärderats
av Jens Beiron på Karlstads universitet som nyligen har redovisat sitt
arbete i en rapport ”Drifterfarenheter från en energieffektiv skola”.
I denna rapport kan man bland
annat läsa att skolan har en total

Figur 6: Tilluftspjäll och värmeventiler i tilluftkulvert.
Lätt åtkomliga för inspektion och justering samt skyddade
från elevers åverkan.

viktad energianvändning som hamnar 30 procent lägre än PH09-kriterierna (nya kriterier för passivhusstandard) och hela 70 procent lägre
än Boverkets byggreglers (BBR)
nya krav. Det faktum att den även
har ett fullvärdigt klimatsystem
med ”passiv” kyla gör säkerligen
skolan till en av Sveriges energieffektivaste byggnader med komfortkyla.
Energianvändningen för fläkt
och pumpdrift (inklusive passiv
kyla) har uppmäts till cirka 2
kWh/m2. Fläktarnas SFP-tal är cirFigur 7: Klimatsystemets uppbyggnad i Vargbroskolan. ka 0,4 kW/(m³/s). (SFP-talet är ett
Tilluften hämtas från den ”varma” delen i tilluftmått på ventilationssystemets efkulverten och via vertikala schakt förs den upp till de fektivitet.)
takplacerade variabelflödesdonen i klassrummen.
Varmvattenförbrukningen är låg
Via överluft till korridoren och trapphusen evakueras då det bara är toaletter, en dusch
frånluften via spjällförsedda takhuvar.
samt ett skolkök som förbrukar
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Figur 8: Vargbroskolans energiförbrukning.

Figur 9: Vargbroskolans energiflöden.

varmvatten. På grund av det låga behovet
av varmvatten valdes att bereda varmvatten med utplacerade elberedare för att
undvika värmeförluster i VVC-systemet. I
detta fall hade värmeförlusterna blivit större än energibehovet för uppvärmning av
varmvattnet. Energianvändningen för
varmvattenberedning på skolan har uppmätts till cirka 2 kWh/m2.
Den totala årliga energianvändningen
för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel (inklusive korridorbelysning) har
uppmätts till cirka 42 kWh/m2.

Solcellsanläggning

Figur 10: Solcellsanläggningen på
Vargbroskolan.

”passiva kylan” sommartid och energianvändningen för fläktdrift ökar. Ventilationskulverten medför även att installationer som injusteringsspjäll, reglerspjäll
och reglerventiler kan placeras lättåtkomliga för service och underhåll och oåtkomliga för åverkan, se figur 6.
Kostnadsmässigt behöver inte tilluftkulverten avskräcka, den ersätter fläktrum, komfortkylanläggning och skapar
mer plats uppe i byggnaden då en stor del
av installationerna finns i kulverten.
Kostnaden för Vargbroskolan som upphandlades under högkonjunktur blev
17 400 kr/m2. I denna kostnad ingår även
projekteringskostnader
och
byggnadskreditiv.

Vargbroskolan är förutom en
liten solfångaranläggning och
en liten vindsnurra, för i första
Bör BBR:s energikrav
hand pedagogiskt syfte, även
skärpas?
utrustad med en solcellsanSamtliga nya och befintliga
läggning på 131 m2. Denna anbyggnader med behovs- och
läggning har det första året biårstidsanpassad
ventilation
dragit med ett eltillskott på cirsom vi konstruerat klarar daka 4 kWh/m2.
gens BBR-krav på energianSolcellsanläggningen
på
vändning med god marginal.
Vargbroskolan producerar därDe flesta skulle även kunna
med en årlig elenergimängd
fått epitetet ”GreenBuilding”
som täcker energibehovet för
om man hade ansökt om det.
att driva skolans fläkt- och
Det finns teknik och kunpumpdrift samt varmvattenbeskap att skapa energieffektiva
redning. Den täcker också elbyggnader i kombination med
behovet för skolans komfortbra inomhusklimat, men den
kylanläggning i form av den
Figur 11: Rumstemperaturloggningar i klassrum på
används i alldeles för liten ommarkförlagda ventilationskulVargbroskolan. Behovs- och årstidsanpassad ventilation och
fattning. Med skärpta BBRverten. Sommartid när fläksekvensstyrning med värme i kombination med ventilationstarna går på högvarv ger venti- kulvert ger förutsättning till god rumsklimathållning året runt. krav så skulle Boverket tvinga
branschen att frångå ineffektilationskulverten en kyleffekt
Branschen och högskolorna bör vara va lösningar och bidra till ett energieffeksom är fullt tillräckligt för att erbjuda
svala och komfortabla lokaler vid utom- mer vidsynta och titta sig runt i Sverige tivt byggnadsbestånd med bättre inom■
hustemperaturer kring 30 °C. Det är en och utomlands efter mer energieffektiva husklimat än vad som är fallet idag.
effektiv komfortkylanläggning som inte och inomhusklimatförbättrande systemkräver någon nämnvärd mängd el och är lösningar och snabbare anpassa sina
helt fri från miljöbelastande köldme- VVS-tekniska lösningar därefter.
Ett absolut minimikrav för energiefdium.
fektiv drift och bra inomhusklimat är att
Nya produkter och lösningar
luftflödet i lokalerna styrs efter behov och
I takt med att behovet av klimatåtgärder i sekvens med lokalens värmesystem.
och hot om allvarliga miljöproblem ställer Dessutom är det viktigt att det är rumsallt högre krav på energieffektiva bygg- temperaturen som styr luftflödesmängden
nader så är det hög tid för vår konservati- i lokaler med varierande värmebelastva bransch att på allvar ta tag i proble- ning. Därmed kan luftflödet även årstidsmen. Man bör inte enbart se till maximala anpassas.
Det går naturligtvis även att skapa
vinster och förlita sig till gängse svensk
VVS-teknik som en gång i tiden hade ett energieffektiva anläggningar utan ventilationskulvert, men man missar då den
gott ryckte i värden.
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