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ABSTRACT  

This degree project is part of the energy engineering education in heating technology at 
Malardalen University in Vasteras and is a developing in ventilation technology. The work 

has been carried out with the help of VentPartner in Vasteras, which has supplied the 

ventilation system. 

The purpose of this degree project was to investigate whether the calculation program 
MagiCAD is reliable in terms of pressure drop in ventilation systems and what potential and 

impact the program may have on the ventilation industry. Three different calculation 
methods for pressure drop have been performed; MagiCAD simulations, hand calculations 
with formulas and diagrams as well as physical measurements with measuring instruments. 
The purpose has been to make a comparison of these three methods of calculation to 

determine MagiCAD's credibility, together with previous research, and to investigate possible 

shortcomings in the calculation program.The studied ventilation system for the current study 
was a supply and exhaust air system at VentPartner's office in Vasteras. The system had a 

supply air flow of 250 l/s and an exhaust air flow of 260 l/s. 

In the initial stages of the work, a site visit was first carried out with the purpose of obtaining 

reference data of the selected ventilation system. With the help of ladders, folding rule and a 
printed sketch of the system, you collected the length and dimensions of channels, the height 
of the channels, product information on the damper, damper and silencer. Then, the design 
and layout of the ventilation system in MagiCAD was carried out using reference data. When 

the projected ventilation system was completed in MagiCAD, the actual pressure drop 

simulation was performed in the calculation program. The manual hand calculations were 
performed using formulas and diagrams and were performed in the Excel program. The 
physical measurements were carried out at a separate location visit to VentPartner's office 

and performed with the universal meter, Swema 3000, as Ventpartner provided. 

The result of the pressure drops from MagiCAD simulations and hand calculations differed 
only slightly, both for the supply air and exhaust air system. While the pressure drops from 

the physical measurements differed significantly more compared to the other two calculation 
methods. This was because MagiCAD and hand calculations are based on ideal conditions, 

which reality is never. 

In conclusion, the MagiCAD calculation program is a very complete and a comfortable design 
and simulation program that is reliable. However, the program has its shortcomings in some 

adaptive features to reality, but the potential for the future looks bright. 

Keywords: MagiCAD, Ventilation, Plumbing, Pressure drop, Calculation program, 

Calculation methods, Supply air system, Exhaust system 
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SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete är en del av energiingenjörsutbildningen i värmeteknik på Mälardalens 
högskola i Västerås och är en fördjupning inom ventilationsteknik. Arbetet har utförts med 
hjälp av företaget VentPartner i Västerås som har tillgodosett med det aktuella studerande 

ventilationssystemet.  

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om beräkningsprogrammet MagiCAD är 

tillförlitligt med avseende på tryckfall i ventilationssystem samt vilken potential och 
påverkan programmet eventuellt kan ha för ventilationsbranschen. Tre stycken olika 
beräkningsmetoder för tryckfall har utförts; MagiCAD simuleringar, handberäkningar med 
formler och diagram samt fysiska mätningar med mätinstrument. Syftet har gått ut på att 

göra en jämförelse mellan dessa tre beräkningsmetoder för att med hjälp och tillsammans 

med tidigare forskning fastställa MagiCADs trovärdighet samt undersöka eventuella brister 

hos beräkningsprogrammet.  

Det studerade ventilationssystemet för den aktuella studien var ett till- och frånluftssystem 
på VentPartners kontor i Västerås. Systemet hade ett tilluftsflöde på 250 l/s och ett 

frånluftsflöde på 260 l/s.  

I arbetets tidiga skeende utfördes först ett platsbesök i syfte att ta fram referensdata av det 

utvalda ventilationssystemet. Med hjälp av stege, tumstock och en utskriven skiss av systemet 
samlade man in längd och dimensioner på kanaler, kanalernas placering i höjdled, 
produktinformation på don, spjäll och ljuddämpare. Därefter utfördes själva designen och 
uppritningen av ventilationssystemet i MagiCAD med hjälp av referensdata. När det 

projekterade ventilationssystemet var färdigt i MagiCAD utfördes själva 

tryckfallssimuleringen i beräkningsprogrammet. De manuella handberäkningarna utfördes 
med hjälp av formler och diagram och genomfördes i programmet Excel. De fysiska 
mätningarna utfördes vid ett separat platsbesök på VentPartners kontor och utfördes med 

universalmätaren Swema 3000 som Ventpartner tillgodosatte. 

Resultatet av tryckfallen ifrån MagiCAD simuleringarna och handberäkningarna skiljde sig 

endast en aning, både för tillufts -och frånluftssystemet. Medans tryckfallen ifrån de fysiska 
mätningarna skiljde sig betydligt mer jämförelsevis mot de andra två beräkningsmetoderna. 
Detta berodde på att MagiCAD och handberäkningarna utgår ifrån ideala förhållanden, vilket 

verkligheten aldrig är.  

Slutsatsen blev att beräkningsprogrammet MagiCAD är ett väldigt komplett och behagligt 

projekterings -och simuleringsprogram som är tillförlitligt. Dock har programmet sina brister 

i en del anpassningsfunktioner till verkligheten, men potentialen för framtiden ser ljus ut.    

Nyckelord: MagiCAD, Ventilation, VVS, Tryckfall, Beräkningsprogram, 

Beräkningsmetoder, Tilluftssystem, Frånluftssystem 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

A Area m2 

d Diameter mm 

E Energi kWh 

P Tryck Pa 

P Effekt kW 

Q Flöde l/s 

R Tryckfall per meter Pa/m 

v Hastighet m/s 

ΔP Tryckfall Pa 

ΔPböj Tryckfall i böjda kanaler Pa 

ΔPc Tryckfall i cirkulära kanaler Pa 

ΔPdim Tryckfall i kanaldimensionsändringar Pa 

ΔPLD Tryckfall i ljuddämpare Pa 

ΔPspjäll Tryckfall i spjäll  

ΔPt-rör Tryckfall i T-rör Pa 

 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BIM Byggnadsinformationsmodellering  

CAD Computer-aided design – Beräkningsprogram där 
tekniska ritningar skapas och designas digitalt, 
används inom områden som bland annat arkitektur 
och konstruktion.  

VVS Värme, ventilation & sanitet – Övergriper en del av 
byggindustrin och innefattar de tekniska system i 
byggnader samt produkterna som används.  

 



 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

MagiCAD Beräkningsprogram för simulering och 
byggnadsmodulering.  

Systemgräns Imaginär gräns för det aktuella studieobjektet. Fokus 
på allt inom gränsen, allt utanför ingår ej i studien.  

Engångsmotstånd Tryckfall som uppstår i engångsmotstånd refererar till 
kanalböjar, T-krökar och kanaldimensionsändringar 
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1 INLEDNING 

Vid en installation eller ombyggnad av ett ventilationssystem sker det alltid en injustering av 
systemet för att få rätt flöden, minimera oljud, motverka fuktskador – men även för att ställa 

in korrekta tryckfall för kanalsystemet. Beräkningsprogrammet MagiCAD har en funktion 
som, utifrån givna data och parametrar, kan beräkna dessa tryckfall. Huvudpelaren i detta 

examensarbete är att initialt jämföra om MagiCADs beräknade tryckfall stämmer överens 
med handberäknade samt uppmätta tryckfall från ett verkligt ventilationssystem där en 
injustering har ägt rum. Slutligen analyseras beräkningsprogrammets eventuella potential 

och vilken påverkan det kan ha på ventilationsbranschen. 

1.1 Bakgrund 

MagiCAD är ett beräkningsprogram för byggnadsinformationsmodellering vid modellering 

av kanalsystem, elektriska system och mekanisk design. Programmet används i över 70 

länder runt om i världen och har ett databas-bibliotek med fler än en miljon 3D-
produktmodeller med kompletta data och dimensioner från tillverkare inom diverse 
industrier. Beräkningsverktyget användes flitigt vid projektering och simulering av 
ventilationssystem, där man på detaljnivå kan forma och justera komponenter. Rörkanaler, 

strypventiler, ljuddämpare, värmeväxlare, till- och frånluftsdon är bara några exempel. Med 

hjälp av MagiCADs bibliotek kan man kartlägga och projektera precisa modeller av önskade 
komponenter från verkliga tillverkare och företag med exakta dimensioner. 
Beräkningsprogrammet har även simuleringsfunktioner som bland annat kan beräkna 

ljudnivåer, flöden och tryckfall för projekterade system. (MagiCAD, 2017) 

Inom ventilationsbranschen är MagiCAD ofta ett viktigt stöd för projektering och 
kartläggning av olika ventilationssystem och används även som ett viktigt verktyg vid 

planering och design av nuvarande samt framtida projekt. Dock finns det en tveksamhet och 
ett ifrågasättande kring simuleringsfunktionerna som beräkningsprogrammet erbjuder; är 

dessa beräkningar verkligen tillförlitliga? 

Tidigare forsknings- och examensarbeten som har genomförts gällande pålitligheten för 
MagiCADs simuleringsfunktioner tyder på att beräkningsprogrammet verkar gå att förlita sig 

till. Dock är detta undersökningsunderlag relativt smalt och huruvida man helt kan lita på 
beräkningsprogrammet varierar sig än så länge från fall till fall; ventilationssystemet som 

analysen har gjorts på samt vilka former av beräkningsjämförelse som har utförts.  

I dagsläget finns det ett antal examensarbeten där man har analyserat hur väl olika 

beräkningsmetoder stämmer överens med MagiCADs simulerade beräkningar. I ett av dessa 

arbeten jämförde man tre olika beräkningsmetoder för beräkning av tryckfall i ett 
ventilationssystem; beräkningar från MagiCAD, handberäkningar samt fysiska mätningar, 
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och kom fram till att beräkningsprogrammet levererade pålitliga resultat (Naman, 2017). I ett 
annat arbete undersökte man om MagiCADs beräkningar av ljudnivån i ventilationskanaler 
stämde överens med handberäkningar av ljudnivån, vilket resulterade i att författaren kom 
fram till att beräkningsprogrammet var tillförlitligt för enklare kanalsystem (Kjellsson, 2016). 

I ett tredje arbete jämfördes återigen tre beräkningsmetoder för tryckfall i ett 
ventilationssystem; beräkningar från MagiCAD, handberäkningar och diagramberäkningar, 

och man fick fram ett resultat där tryckfallsvärden för de tre metoderna stämde relativt bra 

överens (Molander, 2012). 

Utifrån dessa tidigare arbeten kring beräkningsprogrammets tillförlitlighet, har detta 
examensarbete haft som mål att bygga vidare och förstärka undersökningsunderlaget kring 
ämnet och gjorts så genom att även i detta arbete utföra en jämförelse mellan 

beräkningsmetoder för tryckfall i ett ventilationssystem.  

Ventilationssystemet som arbetets fallstudie har utförts på har tillgodosetts av företaget 
VentPartner i Västerås. VentPartner utför totalentreprenader inom ventilation, kyla samt 
styr- och övervakning och lägger stort fokus på att erbjuda energi- och kostnadseffektivitet i 

sina systeminstallationslösningar (VentPartner, 2017).  

Huvudidén för detta examensarbete kom från den interna handledaren Lars Tallbom vid 
Mälardalens högskola. Lars driver ett eget konsultföretag inom VVS-branschen och har 
funderat kring om MagiCADs beräknade tryckfall stämmer överens med de injusterade 

tryckfallen för ventilationssystem som han tidigare arbetet med. Om detta är fallet, skulle tid 
och resurser möjligen kunna sparas in vid injusteringar av system – vilket i sin tur skulle 

kunna leda till eventuella ekonomiska besparingar för företag inom VVS-industrin?  

 

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att undersöka om 

beräkningsprogrammet MagiCAD är tillförlitligt med avseende på tryckfall i 
ventilationssystem samt vilken potential och påverkan programmet eventuellt kan ha för 
ventilationsbranschen. Detta arbetet har även som syfte att ta hjälp av tidigare granskningar 

för att förstärka trovärdigheten kring ämnet och därifrån kunna arbeta framåt och undersöka 
vilken eventuell inverkan som resultatet kan ha för ventilationsbranschen. Dessutom har 
arbetet som syfte att undersöka vilka eventuella brister och problem som 

beräkningsprogrammet innehåller.  
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1.3 Frågeställningar 

I detta examensarbete är nedanstående de huvudsakliga frågeställningarna: 

- Hur tillförlitligt är beräkningsprogrammet MagiCAD med avseende på tryckfall? 

-  Hur väl överensstämmer MagiCADs beräknade tryckfall med uppmätta- och 

handberäknande tryckfall för ett befintligt ventilationssystem?   

- Vilka brister finns det med beräkningsprogrammet MagiCAD? 

1.4 Avgränsning 

Avgränsningen för detta arbete avser endast beräkningsprogrammets MagiCADs 

tryckfallssimuleringar, inga andra typer av beräkningssimuleringar. Arbetet är även 

avgränsats till en fallstudie över ett ventilationssystem hos företaget VentPartner. 
Ventilationssystemet innefattar ett till -och frånluftssystem med ett ventilationsaggregat, som 
inte ingår i denna studie, utan en systemgräns har dragits vid till -och frånluftskanalernas 

början precis efter ventilationsaggregatet.  

2 METOD 

I detta kapitel tas de metoderna som ligger till grund för examensarbetets utformning upp. 
Arbetet har utförts med hjälp av litteraturstudier, fallstudier, modellering i MagiCAD, 

manuella handberäkningar och fysiska mätningar.  

2.1 Litteraturstudie 

Grunden för litteraturstudien i detta arbete har bestått av tidigare examensarbeten kring 
beräkningsprogrammet MagiCADs tillförlitlighet. Inläsning och analys av de tidigare arbeten 

har gjorts för att få en bra överblick kring ämnets undersökningsstadie samt för att få en god 
grund att utgå ifrån. Slutsatser och eventuella felkällor togs tillvara på för att kunna få ett 

sådant väl anpassat syfte samt inriktning på frågeställningarna som möjligt. 

I litteraturstudien ingår även en faktainsamling i syfte att få en djupare teoretisk förståelse 
kring det berörda ämnet ventilationsteknik, där man har fördjupade sig i relevanta begrepp 

inom tryckfallsberäkningar.  

Tidigare arbeten, forskningsartiklar samt teoretisk information har hämtats från stora 

databasplattformar som Google, Diva och Primo.  
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2.2 Fallstudie 

Platsbesök gjordes i omgångar hos VentPartners kontor en bit utanför centrala Västerås.  

I arbetets tidiga skeende utfördes först ett platsbesök i syfte att ta fram referensdata av det 
utvalda ventilationssystemet. Med hjälp av stege, tumstock och en utskriven skiss av systemet 
samlade man in längd och dimensioner på kanaler, kanalernas placering i höjdled, 

produktinformation på don, spjäll och ljuddämpare, samt kanalernas slingrande labyrint 
med böjar och dalar. Mätningarna pågick under ett antal dagar på grund av en viss 

svårtillgänglighet med trånga utrymmen och kämpiga takplattor.  

Under arbetets gång återkom platsbesöken hos VentPartners kontor med jämna mellanrum, i 
huvudsak för att kontrollera referensdata men även för att få stöd och råd av handledare 

Robin Averstedt.   

Den fysiska tryckfallsmätningen utfördes vid två separata platsbesök. 

2.3 Modellering i MagiCAD 

Arbetet med modelleringen i MagiCAD startades med att ritningsunderlag i dwg-format av 

ventilationssystemet som erhölls av VentParner. Därefter utfördes själva designen och 
uppritningen av ventilationssystemet i MagiCAD med hjälp av den sedan tidigare 

insamlingen av referensdata från fallstudien.  

När det projekterade ventilationssystemet var färdigt i MagiCAD utfördes själva 

tryckfallssimuleringen i beräkningsprogrammet. 

2.4 Manuella handberäkningar & fysiska mätningar 

De manuella handberäkningar genomfördes i programmet Excel, där samlades och 

strukturerades formler tillsammans standardiserade värden och faktorer.  

Tryckfallsdiagram som användes vid de manuella beräkningarna hämtades i största grad 
ifrån kurslitteraturen ”Projektering av VVS-installationer”, men även ifrån 

ventilationsfabrikörer som Swegon, Lindab, Systemair och Fläkt Woods. 

De fysiska mätningarna utfördes vid ett separat platsbesök på VentPartners kontor och 

utfördes med universalmätaren Swema 3000 som Ventpartner tillgodosatte. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel av arbetet presenteras först en bild av hur tidigare forsknings- och 
utvecklingsarbeten kring beräkningsprogrammet MagiCAD har genomförts, vilka resultat 
som har utvunnits samt hur dessa speglar och påverkar den aktuella studien. Därefter 

redovisas en djupgående bit av teorin kring och bakom ventilationstekniken.  

3.1 Tidigare forskning och examensarbeten 

I nedanstående delar berörs först forskningsartiklar om MagiCAD och därpå belyses tidigare 

examensarbeten kring beräkningsprogrammet.   

3.1.1 Forskningsartiklar 

3.1.1.1. Effektivare installationer med BIM 

I artikeln ”Effektivare installationer med BIM” skriven av Louise Rosén för 
Omvärldsbevakning diskuteras hur installatörers kostnad och tid med hjälp av BIM, 
byggnadsinformationsmodellering, kan minska. Författaren beskriver hur man genom att 
implementera BIM i olika byggprojekt så kommer installationer att bli effektivare i och med 
att samarbetet mellan installatörer och projektörer kommer att bli smidigare. Ett projekt har 

genomförts där man har analyserat hur man kan använda information som finns i diverse 

CAD-modeller för att underlätta och förbättra arbetet för installatörerna. 

(Omvärldsbevakning, 2015) 

 

3.1.2 Examensarbeten 

3.1.2.1.  Jämförelse av beräkningsmetoder 

I examensarbetet ”Jämförelse av beräkningsmetoder” utförd av Elie Naman vid Mälardalens 
Högskola år 2017 jämfördes tre olika beräkningsmetoder för tryckfall. På en av företaget 
Sandviks stålindustrier utfördes handberäkningar, beräkningar i MagiCAD samt fysiska 

mätningar på ett värmeåtervinningssystem och ett tilluftventilationssystem. Resultatet som 

erhölls var att man för ventilationssystemet fick närliggande tryckfallsvärden från alla tre 
beräkningsmetoderna, för värmeåtervinningssystemet erhöll man lika tryckfallsvärden för 
MagiCAD- och handberäkningarna medans man på grund utav en överdimensionerad pump 
fick ett dubbelt så stort tryckfallsvärde på de fysiska mätningarna. Slutsatsen som drogs av 

författaren var att MagiCAD levererar pålitliga resultat, samt att eftersom indata har en stor 

roll så kommer verkligheten och ideala fall aldrig att stämma överens. (Naman, 2017) 
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3.1.2.2. Beräkning av ljudnivåer i MagiCAD  

I examensarbetet ”MagiCAD som beräkningsprogram” utförd av Christoffer Kjellsson vid 
Högskolan i Borås år 2016 undersökte man om MagiCADs beräkningar av ljudnivån i 
ventilationskanaler stämde överens med handberäkningar av ljudnivån. Handberäkningarna 
utfördes med hjälp av diagram samt formler, dessutom utförde man även fysiska mätningar 

men då endast i syfte att kontrollera att beräkningarna utförts på korrekt sätt. Slutsatsen som 

drogs var att beräkningsprogrammet MagiCAD ansågs vara tillförlitligt för enklare 
kanalsystem, då det fanns en stor överenskommelse mellan MagiCADs beräkningar och de 
manuella beräkningarna. Dock höjdes det ett varnade finger kring att man vid mer komplexa 

ventilationssystem ska vara mer varsam kring resultatet. (Kjellsson, 2016) 

3.1.2.3. Beräkningsmetoder för ventilationskanalsystem 

I examensarbetet ”Beräkningsmetoder för ventilationskanalsystem” utförd av Michael 

Molander vid Lunds Universitet år 2011 beräknades tryckfall för ett 
frånluftsventilationssystem med hjälp av tre beräkningsmetoder; beräkningar från MagiCAD, 

handberäkningar och diagramberäkningar. Resultatet resulterade i att tryckfallsvärden för de 
tre metoderna stämde relativt bra överens, då tryckfallsvärdena från de tre 
beräkningsmetoderna inte skiljde sig alltför mycket. Författaren betonade att de tre 

metoderna i sig inte skiljer sig märkbart, utan att det är införskaffande av data som är den 

avgörande faktorn. (Molander, 2012) 

3.1.2.4. Sammanfattning av tidigare examensarbeten 

I nedanstående tabell summeras de tre tidigare utförda examensarbeten om 
beräkningsprogrammet MagiCAD i syfte att få en mer tydligare övergripande blick kring 

dessa.  

Tabell 1 Tidigare examensarbeten om beräkningsprogrammet MagiCAD 

Titel Syfte Resultat Slutsats 
”Jämförelse av 
beräkningsmetoder” 
 
Elie Naman 
Mälardalens Högskola 
2017 

Jämförelse mellan tre 
olika 
beräkningsmetoder 
för tryckfall; 
handberäkningar, 
fysiska mätningar, 
MagiCAD. 

Liknande 
tryckfallsvärden för 
de tre metoderna. 
Felkälla vid fysisk 
mätning p.g.a. 
överdimensionerad 
pump.  

MagiCAD 
levererar pålitliga 
resultat, indata 
har avgörande 
roll.  

”MagiCAD som 
beräkningsprogram” 
 
Christoffer Kjellsson 
Borås Högskola 
2016 

Jämförelse mellan två 
olika 
beräkningsmetoder 
för ljudnivå; 
handberäkningar, 
MagiCAD. 
Fysiska mätningar 
endast för kontroll.  

En 
överensstämmelse 
mellan 
handberäkningarna 
och MagiCAD.  

MagiCAD 
tillförlitligt för 
enklare 
kanalsystem. 
Varsam av 
resultat kring mer 
avancerade 
system.  

”Beräkningsmetoder för 
ventilationskanalsystem” 

Jämförelse mellan tre 
olika 

Tryckfallsvärden 
för de tre 

De tre metoderna 
skiljer sig inte 
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Michael Molander 
Lunds Universitet 
2011 
 

beräkningsmetoder 
för tryckfall; 
handberäkningar, 
diagramberäkningar, 
MagiCAD. 

metoderna stämde 
relativt bra 
överens, med bara 
en aning avvikelser. 

märkbart, det är 
införskaffande av 
data som är den 
avgörande 
faktorn.   
 

 

3.1.3 Sammanställning av tidigare forskning och examensarbeten 

Med utgångspunkt och med hjälp av dessa tidigare undersökningar och beräkningar kring 

MagiCAD har man dragit slutsatsen att vara ytterst noggrann kring insamling av data för de 
olika beräkningsformerna, då detta enligt tidigare erfarenheter ska ha som störst påverkan 

kring de slutliga tryckfallsvärdena. Dessa undersökningar har även lagt grund till att det 
valda ventilationssystemet som den aktuella studien skulle utföras på inte ska vara alltför 
avancerat då detta eventuellt kan påverka resultatet. Dessutom tar man med sig att det finns 

belägg för att CAD-moduler kan ha påverkan för en förbättrad förändring vid installationer.  

3.2 Teorifördjupning inom ventilationsteknik 

I detta avsnitt går man in på teoribegrepp och förklaringar för ventilationsteknik.  

3.2.1 Tryckfallsberäkning 

Vid tryckfallsberäkningar av ventilationssystem sammanställer man olika tryckfall längs 
kanalsystemets gång. Tryckfall uppkommer till exempel vid till- och frånluftsdon, spjäll, 
ljuddämpare, kanalens dimensionsförändring, T-stycken och kanalböjar. Det totala 

tryckfallet för respektive ventilationssystem motsvarar summan av alla tryckfall från 
komponenterna på kanalsträckan. Tillsammans med det totala tryckfallet och det totala 

flödet i kanalerna dimensionerar man sedan systemets don.  

Hjälpmedel vid manuella handberäkningar som utförs vid injusteringar av tryckfall fås 

vanligtvis av diagram och tabeller.  

Man gör vanligtvis en del antaganden vid tryckfallsberäkning av ventilationssystem, bland 

annat förutsätter man att det är inkompressibel strömning, att det är isotermiska 
förhållanden samt att det inte är någon förändring av fluidens potentiella energi. (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010) 
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3.2.2 Injustering 

Det finns två stycken metoder vid injusteringar av ventilationssystem; 

förinställningsmetoden och proportionalitetsmetoden.  

För att kunna använda förinställningsmetoden krävs det att själva dimensioneringen av 

kanalsystemet redan är utförd och dessutom att don har bestämts och valts ut. Beroende på 

storleken av flödet och tryckfallet kan donen ges en teoretisk projekterad förinställning, som 

därefter jämförs med uppmätta och beräknade värde.   

Proportionalitetsmetoden är till skillnad från förinställningsmetoden inte teoretisk, utan här 

krävs det att man har ett verkligt system. Man justerar istället don och spjäll utifrån det 

önskade flödena i kanalerna. (Molander, 2012) 

3.2.3 Dimensionerande slinga 

Vid den huvudsakliga dimensionering av ett ventilationssystem är det den dimensionerande 
sträckan som är avgörande. Den dimensionerade sträckan representeras av den sträckan i 

systemet som luften tar där det uppkommer högst tryckfall.  

Själva tryckökningen som fläkten ger vid ett specifikt luftflöde ska vara lika stor som 
tryckfallet på den dimensionerande slingan. Om detta så är fallet, att fläkten klarar av att 
trycka luftflödet genom slingan, så klarar den även att trycka luftflödet genom alla don i 

systemet efter att injusteringar har utförts.  

Det vanligaste är att den dimensionerade sträckan blir vägen från fläkten till den längst bort 

på systemet placerade donet, dock så är inte detta alltid fallet. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
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4  AKTUELL STUDIE 

Det studerade ventilationssystemet för den aktuella studien är ett till- och frånluftssystem på 
VentPartners kontor i Västerås. Systemet har ett tilluftsflöde på 250 l/s och ett frånluftsflöde 
på 260 l/s. Tilluftssystemet representeras av det röda kanalsystemet och frånluftssystemet 

representeras av det gröna kanalsystem som kan ses i figur 1 nedan.  

 

 

Figur 1 Skiss över ventilationssystemet, med tilluftssystemet i rött och frånluftssystemet i grönt 
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4.1 Tilluftssystemet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilluftssystemet består av en lång huvudkanal som sträcker sig från kontorets förråd 1193, 

hela vägen till det kontorets nordvästra hörn, service 1209, där den avgrenar sig i en T-krök, 
som kan ses i figur 1 ovan. I förrådet sker det enda kanalavsticket från huvudkanalen då en 
kanal går in till konferensrummet 1194, där den sedan avgrenar sig i en T-krök. Under 
huvudkanalens gång finns det utstick in till de fem kontoren. Totalt finns det nio stycken 

tilluftsdon i systemet, varav fem av dessa är placerade i kontor och de resterande fyra donen 

är placerade i mer öppna miljöer. Alla tilluftsdon är av fabrikatet Swegon EAGLE ALSd men 
varierar i storlek beroende på flöde samt kanaldimension för respektive don. Det finns även 
tre stycken ljuddämpare av fabrikatet Lindab som är placerade i tilluftssystemet, och två 

stycken spjäll av fabrikaten Systemair och Fläkt Woods som är placerade innan två av dessa.  

 

Figur 2 Överblick kring tilluftssystemet, med fokus på konferensrum 1194 och förråd 1193 
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4.1.1 Tilluftssystemet genom förråd 1193 och konferensrum 1194 

Huvudkanalen har vid sin start vid förrådet, som kan ses i ovanstående figur 2, en diameter 

på 315 mm och bibehåller denna kanaldimension genom hela förrådet. Kanalen börjar 
inledningsvis med en raksträcka på 700 mm, och ligger då på en installationshöjd på 3500 

mm. Därefter sker en 45˚ böj som följs upp av en raksträcka på 1320 mm där en Lindab SLU 
315 ljuddämpare är placerad, efter raksträckan sker ytterligare en till 45˚ böj. Därpå 
fortsätter kanalen med en raksträcka på 1800 mm tills första utsticket på huvudkanalen sker, 

som kan ses i ovanstående figur 3. Efter utsticket fortsätter huvudkanalen med en raksträcka 
på 500 mm till det sker en 45˚ böj, sedan går kanalen rakt fram 2170 mm tills en ytterligare 

45˚ böj uppstår.  

Vid utsticket sker en kanaldimensionsändring till 200 mm och genom en 45˚ böj går kanalen 
en sträcka på 800 mm ner till en installationshöjd på 2925 mm där en ytterligare 45˚ böj 
sker, som kan ses i ovanstående figur 3. Ett Systemair SPI-200 spjäll är placerat vid mitten av 

raksträckan på 800 mm. Efter den andra 45˚ böjen fortsätter kanalen med en raksträcka på 
350 mm tills en Lindab SLU 200 ljuddämpare är placerad, efter ljuddämpare fortsätter 
kanalen med en raksträcka på 750 mm. Därefter sker en 90˚ böj som följs av en raksträcka på 
1365 mm och avslutas med en ytterligare 90˚ böj. Sedan fortsätter kanalen med en 475 mm 
lång raksträcka tills den når en T-krök där kanalen delas upp åt två olika håll, ena kanalen 

fortsätter efter en 90˚ böj till vänster med en raksträcka på 300 mm och den andra kanalen 

Figur 3 Utstick från huvudkanalen för tilluftssystemet i förråd 1193 in till konferensrum 1194 
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fortsätter efter en 90˚ böj till höger med en raksträcka på 260 mm. Slutligen ansluter den 

båda kanalerna till varsina Swegon EAGLE ALSd don, där båda har ett flöde på 25 l/s.  

4.1.1.1. Referensdata för tilluftssystemet genom förråd 1193 & konferensrum 

1194 

I detta stycke presenteras en sammanfattning av kanaldimensioner, kanallängder, böjar, don 

och ljuddämpare för tilluftssystemet genom förrådet och konferensrummet.  

Det finns två stycken kanaldimensioner för tilluftssystemet genom dessa områden. Ena 
slingan har en kanaldimension på 315 mm och där den totala kanallängden är 6490 mm, den 
andra slingan har en kanaldimension på 200 mm och där är den totala kanallängden är 4300 

mm. För tilluftslingan genom dessa områden finns det fyra stycken 45˚böjar och två stycken 

90˚böjar, men även en T-krök med två stycken 90˚böjar 

Två tilluftsdon är placerade i konferensrummet, båda är Swegon EAGLE Cb 250–500 N + 
ALSd 200–250 tilluftsdon och båda har ett tilluftsflöde på 25 l/s. Detta don kan ses i 

nedanstående figur 5 och 6.  

 

    

 

 

 

 

 

 

I förrådet finns en Lindab SLU 315 ljuddämpare och i konferensrummet finns en Lindab SLU 

200 ljuddämpare, som båda kan ses i nedanstående figurer 7 och 8.  

 

Figur 4 5 Tilluftsdon Swegon EAGLE Cb 250–
500 N + ALSd 200–250 – verklig bild 

Figur 6 Tilluftsdon Swegon EAGLE Cb 
250–500 N + ALSd 200–250 – digital bild 

Figur 8 Ljuddämpare Lindab SLU 
315 

Figur 7  Ljuddämpare Lindab SLU 
200 
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I konferensrummet finns ett Systemair SPI-200 spjäll som kan ses i nedanstående figur 9. 

 

Figur 9 Spjäll Systemair SPI-200  
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4.1.2 Tilluftssystemet genom korridor 1201 och kontor 1219 

 

Figur 10 Överblick kring tilluftssystemet, med fokus på korridor 1201 och kontor 1219 

Huvudkanalen, med fortsatt diameter på 315 mm, fortsätter efter förrådet med en raksträcka 

på 2200 mm som kan ses i ovanstående figur 10. Sedan uppkommer en 45˚ böj, en 
raksträcka på 440 mm och därefter en till 45˚ böj. Kanalen går därpå med raksträcka på 1280 
mm fram tills utsticket till kontoret, som kan ses i nedanstående figur 11. Efter utsticket 
fortsätter kanalen med en raksträcka på 3100 mm fram till en T-krök, som kan ses i figur 17 

nedan.  
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Figur 11 Utstick från huvudkanalen för tilluftssystemet i korridor 1201 in till kontor 1219 

Vid utsticket till kontoret sker en kanaldimensionsändring till 160 mm och genom en 45˚ böj 
går kanalen en sträcka på 570 mm ner till en installationshöjd på 2905 mm där en ytterligare 
45˚ böj sker, som kan ses i ovanstående figur 11. Ett Fläktwoods IRIS-160 spjäll är placerat 
vid slutet av raksträckan på 570 mm. Efter den andra 45˚ böjen fortsätter kanalen med en 

raksträcka på 50 mm tills en Lindab LRCA 160 ljuddämpare är placerad, efter ljuddämpare 
fortsätter kanalen med en raksträcka på 225 mm. Slutligen ansluter kanalen till ett Swegon 

EAGLE ALSd don som har ett flöde på 30 l/s. 

4.1.2.1. Referensdata för tilluftssystemet genom korridor 1201 & kontor 1219 

I detta stycke presenteras en sammanfattning av kanaldimensioner, kanallängder, böjar, don, 

ljuddämpare, och spjäll för tilluftssystemet genom korridoren och kontoret.  

Det finns två stycken kanaldimensioner för tilluftssystemet genom dessa områden. Ena 
slingan har en kanaldimension på 315 mm och där den totala kanallängden är 7020 mm, den 
andra slingan har en kanaldimension på 160 mm och där är den totala kanallängden är 845 

mm. För tilluftslingan genom dessa områden finns det även fyra stycken 45˚böjar. 

Ett tilluftsdon är placerade i kontoret, ett Swegon EAGLE Cb 200–600 N + ALSd 160–120 

tilluftsdon som har ett tilluftsflöde på 30 l/s. Detta don kan ses i nedanstående figur 12 och 

13.  
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I kontoret finns en Lindab LRCA 160 ljuddämpare och ett Fläktwoods IRIS-160 spjäll, som 

båda kan ses i nedanstående figurer 14 och 15.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Tilluftssystemet genom korridor 1203, service 1209 & kontoren 1218, 

1216, 1215, 1214 

 

Figur 16 Överblick kring tilluftssystemet, med fokus på korridor 1203, service 1209 & kontoren 1218, 
1216, 1215, 1214. 

 

Figur 13 Tilluftsdon Swegon EAGLE Cb 
200–600 N + ALSd 160–120 – digital bild 

Figur 12 Tilluftsdon Swegon EAGLE Cb 
200–600 N + ALSd 160–120 – verklig bild 

Figur 14 Ljuddämpare Lindab LRCA 160 Figur 15 Spjäll Fläktwoods IRIS-
160 
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Huvudkanalen fortsätter efter raksträckan längs korridor 1201 in i en T-krök, som kan ses i 
ovanstående figur 16. Efter T-kröken fortsätter huvudkanalen till vänster med en ny 
kanaldimension på 250 mm och bibehåller denna dimension på en 5930 mm lång raksträcka, 
där den passerar förbi tre stycken utstick och avslutas när det uppstår en ny 

kanaldimensionsändring utanför kontor 1214. Där går kanalen ner till en dimension på 200 
mm och fortsätter med en raksträcka på 850 mm. Därefter sker en 45˚ böj som följs upp av 

en raksträcka på 1280 mm och efter raksträckan sker ytterligare en till 45˚ böj. Sedan går 
kanalen rakt fram 1500 mm tills den når T-kröken vid service 1209. Vid T-kröken delas 
kanalen upp åt två olika håll, ena kanalen fortsätter efter en 90˚ böj till vänster med en 

raksträcka på 100 mm och med ny diameter på 160 mm. Den andra kanalen fortsätter efter 

en 90˚ böj till höger med en raksträcka på 520 mm och med en ny diameter på 160 mm.  

Därefter fortsätter den vänstra kanalen genom en 45˚ böj och en sträcka på 710 mm ner till 
en installationshöjd på 3000 mm där en ytterligare 45˚ böj sker, som kan ses i nedanstående 

figur 17. Efter den andra 45˚ böjen fortsätter kanalen med en raksträcka på 135 mm tills den 
ansluter till ett Swegon EAGLE ALSd don som har ett flöde på 40 l/s. Den högra kanalen 
fortsätter efter raksträckan på 520 mm genom en 45˚ böj och en sträcka på 930 mm ner till 

en installationshöjd på 3000 mm där en ytterligare 45˚ böj sker, som även det kan ses i 
nedanstående figur 18. Efter den andra 45˚ böjen fortsätter kanalen med en raksträcka på 

135 mm tills den ansluter till ett Swegon EAGLE ALSd don som har ett flöde på 40 l/s.  

 

Figur 17 Utstick från huvudkanalen för tilluftssystemet i korridor 1203 in till kontor 1218, 1216, 1215, 
1214 samt T-krök vid service 1209 
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Efter T-kröken vid korridor 1203 fortsätter ett utstick till höger med en raksträcka på 1050 
mm och en ny kanaldimension på 160 mm till kontor 1218, som kan ses i ovanstående figur 
18. Sedan uppstår en 90˚ böj och kanalen går därefter rakt fram en sträcka på 320 mm. 
Därpå genom en 45˚ böj går kanalen en sträcka på 850 mm ner till en installationshöjd på 

2905 mm där en ytterligare 45˚ böj sker. Efter den andra 45˚ böjen fortsätter kanalen med 
en raksträcka på 200 mm tills den ansluter till ett Swegon EAGLE ALSd don som har ett 

flöde på 30 l/s. 

De tre utsticken in till kontor 1216, 1215 och 1214, som kan ses i figur 18, har exakt likadana 
kanaldimensioner och längder samt likadana don och kommer därmed att beskrivas 
tillsammans en gång. Utsticken börjar med en kanaldimensionsändring till 125 mm och en 
raksträcka på 520 mm. Därefter genom en 45˚ böj går kanalerna en sträcka på 700 mm ner 

till en installationshöjd på 2888 mm där en ytterligare 45˚ böj sker. Efter den andra 45˚ 
böjen fortsätter kanalerna med en raksträcka på 850 mm tills dem ansluter till ett Swegon 

EAGLE ALSd don som har ett flöde på 20 l/s. 

4.1.3.1. Referensdata för tilluftssystemet genom korridor 1203, service 1209 & 

kontoren 1218, 1216, 1215, 1214 

I detta stycke presenteras en sammanfattning av kanaldimensioner, kanallängder, böjar, don, 

ljuddämpare, och spjäll för tilluftssystemet genom korridoren, servicerummet och kontoren.  

Det finns fyra stycken kanaldimensioner för tilluftssystemet genom dessa områden. Den 

första slingan har en kanaldimension på 250 mm och där den totala kanallängden är 5930 

mm, den andra slingan har en kanaldimension på 200 mm och där är den totala 
kanallängden är 3630 mm, den tredje slingan har en kanaldimension på 160 mm och där den 
totala kanallängden är 4940 mm och den fjärde slingan har en kanaldimension på 125 mm 

och där är den totala kanallängden är 6390 mm.  

För tilluftssystemet genom dessa områden finns det även 14 stycken 45˚böjar och en 90˚böj, 

men även två T-krökar med två stycken 90˚böjar 

I dessa områden finns det totalt sex stycken tilluftsdon placerade. Ett Swegon EAGLE Cb 
200–600 N + ALSd 160–120 tilluftsdon i kontor 1218 som har ett tilluftsflöde på 30 l/s, detta 
don kan ses i figur 12 och 13. Tre stycken Swegon EAGLE Cb 160–600 N + ALSd 125–160 
tilluftsdon i kontor 1216, 1215 och 1214 som alla har ett tilluftsflöde på 20 l/s, dessa don kan 

ses i nedanstående figur 19 och 20. Två stycken Swegon EAGLE Cb 200–600 N + ALSd 160–

120 tilluftsdon i service 1209 som har ett tilluftsflöde på 40 l/s, dessa don kan ses i figur 12 

och 13.  
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4.1.4 Sammanfattning referensdata för tilluftssystemet 

I detta stycke presenteras en sammanfattning av kanaldimensioner, kanallängder, böjar, don, 

ljuddämpare och spjäll för hela tilluftssystemet. Denna sammanfattning kan ses i 

nedanstående tabeller.  

Tabell 2 Kanal-referensdata för hela tilluftssystemet 

Kanaldimension Total kanallängd 45˚böjar 90˚böjar (inkl. T-krök) 
315 mm 13 510 mm 6 stycken - 
250 mm 5930 mm - 1 stycken 
200 mm 7930 mm 4 stycken 4 stycken 
160 mm 5785 mm 8 stycken 4 stycken 
125 mm 6390 mm 6 stycken - 

 

Tabell 3 Don-referensdata för hela tilluftssystemet 

Tilluftsdon Antal Flöde 
Swegon EAGLE Cb 250–500 N + ALSd 200–250 2 stycken 25 l/s 
Swegon EAGLE Cb 200–600 N + ALSd 160–120 2 stycken 30 l/s 
Swegon EAGLE Cb 160–600 N + ALSd 125–160 3 stycken 20 l/s 
Swegon EAGLE Cb 200–600 N + ALSd 160–120 2 stycken 40 l/s 

 

Tabell 4 Ljuddämpare-referensdata för hela tilluftssystemet 

Ljuddämpare Antal 
Lindab SLU 315 1 stycken 
Lindab SLU 200 1 stycken 

Lindab LRCA 160 1 stycken 
 

Tabell 5 Spjäll-referensdata för hela tilluftssystemet 

Spjäll Antal 
Fläktwoods IRIS-160 1 stycken 

Systemair SPI-200 1 stycken 

Figur 19 Tilluftsdon Swegon EAGLE Cb 160–600 
N + ALSd 125–160 – digital bild 

Figur 18 Tilluftsdon Swegon EAGLE Cb 160–
600 N + ALSd 125–160 – verklig bild  
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4.2 Frånluftssystemet 

Frånluftssystemet består av en huvudkanal som i förråd 1193 uppdelar sig till två separata 

mindre huvudkanaler, där ena sträcker sig förbi pentry 1203 tills den tar slut vid skrivare 
1208 medans den andra sträcker sig genom konferensrum 1194 och passerar alla toaletter. 
Det finns två stora avstick på vardera av de två huvudkanalerna, den ena uppstår precis vid 
pentryt och den andra vid konferensrummet. Totalt finns det nio stycken frånluftsdon längs 
hela frånluftsslingan, varav sju är av fabrikatet Swegon EXC och två är av fabrikatet 

EKOVENT. Även här varierar donens storlek både på flöde och kanaldimension. Det finns 
även tre stycken ljuddämpare av fabrikatet Lindab som är placerade i tilluftssystemet, och två 

stycken spjäll av fabrikatet Systemair som är placerade innan dessa. 

4.2.1 Frånluftssystemet genom förråd 1193 och konferensrum 1194 

 

Huvudkanalen har vid sin start vid förrådet, som kan ses i ovanstående figur 20, en diameter 
på 315 mm och bibehåller denna kanaldimension genom hela förrådet. Kanalen börjar 
inledningsvis med en raksträcka på 700 mm, och ligger då på en installationshöjd på 3500 
mm. Därefter sker en 45˚ böj som följs upp av en raksträcka på 1300 mm där en Lindab SLU 

315 ljuddämpare är placerad, efter raksträckan sker ytterligare en till 45˚ böj. Därpå 

Figur 20 Överblick kring frånluftssystemet, med fokus på konferensrum 1194 och förråd 1193 
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fortsätter kanalen med en raksträcka på 3370 mm tills själva uppdelningen till två 

huvudkanaler genom ett T-krök sker, som kan ses i nedanstående figur 21.  

 

Figur 21 Utstick från ena huvudkanalen för frånluftssystemet i förråd 1193 ner till frånluftsdon 
Swegon EXC 

Efter T-kröken, som kan ses i ovanstående figur 22, fortsätter den ena huvudkanalen rakt 
fram med en raksträcka på 440 mm till det sker en 90˚ böj, därpå sker det en 
kanaldimensionsändring till 125 mm och kanalen går en sträcka på 600 mm rakt neråt tills 
den ansluter till ett Swegon EXCa 125 frånluftsdon som har ett flöde på 15 l/s. Efter 90˚ 

böjen går kanalen rakt fram 2280 mm tills det uppstår en kanaldimensionsändring.  
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Figur 22 Utstick från ena huvudkanalen för frånluftssystemet i förråd 1193 in till konferensrum 1194 

Den andra huvudkanalen fortsätter efter T-kröken, som kan ses i ovanstående figur 22, 
istället till vänster med en raksträcka på 4240 mm och en ny diameter på 250 mm tills den 
når en ny kanaldimensionsändring. Precis innan raksträckan på 4240 mm slutar, uppstår en 
kanaldimensionsändring till 200 mm och även en 90˚ böj rakt ner. Därpå går kanalen rakt 

ner 145 mm tills en ny 90˚ böj uppstår. Sedan går kanalen rakt fram 150 mm tills ett 
Systemair SPI-200 spjäll är placerat, efter spjället går kanalen med raksträcka på 1030 mm 

fram till en Lindab SLCU 200 ljuddämpare. Efter ljuddämparen går kanalen en raksträcka på 

610 mm tills den ansluter till ett EKOVENT EKO-N frånluftsdon med ett flöde på 50 l/s. 

4.2.1.1. Referensdata för frånluftssystemet genom förråd 1193 & konferensrum 

1194 

I detta stycke presenteras en sammanfattning av kanaldimensioner, kanallängder, böjar, don, 

ljuddämpare och spjäll för frånluftssystemet genom förrådet och konferensrummet.  

Det finns fyra stycken kanaldimensioner för frånluftssystemet genom dessa områden. Den 
första slingan har en kanaldimension på 315 mm och där den totala kanallängden är 8090 

mm, den andra slingan har en kanaldimension på 250 mm och där är den totala 
kanallängden är 4240 mm, den tredje slingan har en kanaldimension på 200 mm och där 

den totala kanallängden är 1930 mm och den fjärde slingan har en kanaldimension på 125 

mm och där är den totala kanallängden är 600 mm.  

För frånluftssystemet genom dessa områden finns det två stycken 45˚böjar och två stycken 

90˚böjar, men även en T-krök med en 90˚böj. 
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Ett frånluftsdon är placerat i förrådet och är ett Swegon EXCa 125 frånluftsdon med ett flöde 
på 15 l/s, det andra frånluftsdon finns i konferensrummet och är ett EKOVENT EKO-N 
frånluftsdon med ett flöde på 50 l/s. Båda dessa don kan ses i nedanstående figur 23, 24, 25 

och 26.  

 

 

   

I förrådet finns en Lindab SLU 315 ljuddämpare och i konferensrummet finns en Lindab SLU 

200 ljuddämpare, som båda kan ses i ovanstående figurer 7 och 8.  I konferensrummet finns 

det även ett ett Systemair SPI-200 spjäll, som båda kan ses i ovanstående figur 9. 

Figur 24 Frånluftsdon Swegon EXCa 125 – verklig 
bild 

Figur 23 Frånluftsdon Swegon EXCa 125 – verklig 
bild 

Figur 26 Frånluftsdon Swegon EXCa 125 – digital 
bild 

Figur 25 Frånluftsdon Swegon EXCa 125 – 
digital bild 
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4.2.2 Frånluftssystemet genom omklädningsrum 1206, toalett 1205 och 

1207 

 

Figur 27 Överblick kring frånluftssystemet, med fokus på omklädningsrum 1206, toalett 1205 och 
1207 

Efter den långa raksträckan på 4240 mm i konferensrummet och den 90˚böjen sker det en 
kanaldimensionsändring till 160 mm varpå en ny kanal fortsätter rakt fram 250 mm. 
Därefter genom en 45˚ böj, som kan ses i ovanstående figur 27, går kanalen en sträcka på 560 
mm ner till en installationshöjd på 2909 mm där en ytterligare 45˚ böj sker. Efter den andra 

45˚ böjen fortsätter kanalen med en raksträcka på 1170 mm tills det sker en 90˚ böj, därpå 

sker det en kanaldimensionsändring till 125 mm och kanalen går en sträcka på 385 mm rakt 
neråt tills den ansluter till ett Swegon EXCa 125 frånluftsdon som har ett flöde på 20 l/s. 

Detta kan ses i nedanstående figur 28.  
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Figur 28  Utstick från ena huvudkanalen för frånluftssystemet in till omklädningsrum 1206, toalett 
1205 och 1207 

Efter 90˚ böjen går kanalen rakt fram 550 mm tills det sker en ytterligare 90˚ böj, därpå sker 
det en kanaldimensionsändring till 125 mm och kanalen går en sträcka på 385 mm rakt neråt 
tills den ansluter till ett Swegon EXCa 125 frånluftsdon som har ett flöde på 20 l/s. Sedan 
efter 90˚ böjen fortsätter kanalen rakt fram 300 mm tills det sker en 

kanaldimensionsändring till 125 mm och kanalen fortsätter rakt fram 1470 mm. Därefter sker 

det en 90˚ böj och kanalen går sedan med en raksträcka på 1700 mm. Slutligen sker en 
ytterligare 90˚ böj och kanalen går en sträcka på 360 mm rakt neråt tills den ansluter till ett 

Swegon EXCa 125 frånluftsdon som har ett flöde på 20 l/s. 

4.2.2.1. Referensdata för frånluftssystemet genom omklädningsrum 1206, 

toalett 1205 och 1207 

I detta stycke presenteras en sammanfattning av kanaldimensioner, kanallängder, böjar, don, 

ljuddämpare och spjäll för frånluftssystemet genom omklädningsrummet och två toaletter.  

Det finns två stycken kanaldimensioner för frånluftssystemet genom dessa områden. Ena 
slingan har en kanaldimension på 160 mm och där den totala kanallängden är 2840 mm, den 

andra slingan har en kanaldimension på 125 mm och där är den totala kanallängden är 4300 

mm.  

För frånluftssystemet genom dessa områden finns det två stycken 45˚böjar och fyra stycken 

90˚böjar. 

Alla tre frånluftsdon som är placerat i detta område, vid omklädningsrummet och de två 

toaletterna, är Swegon EXCa 125 frånluftsdon där alla tre har ett flöde på 20 l/s. Alla dessa 

tre don kan ses i ovanstående figur 25 och 27.  
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4.2.3 Frånluftssystemet genom korridor 1201, pentry 1203, server 1210 och 

skrivare 1208 

 

 

Figur 29 Överblick kring frånluftssystemet, med fokus på korridor 1201, pentry 1203 och skrivare 
1208 

Efter den långa raksträckan på 2280 mm i förrådet sker det en kanaldimensionsändring till 
250 mm varpå kanalen fortsätter rakt fram 350 mm, som kan ses i ovanstående figur 29. 
Därefter genom en 90˚ böj fortsätter kanalen med raksträcka på 2850 mm fram till en T-

krök där kanalen delar upp sig i två mindre kanaler. Ena kanalen går ner i dimension till 200 

mm och går till höger, och den andra kanalen ändrar dimension till 160 mm och fortsätter 

rakt fram, som kan ses i nedanstående figur 30.  

 

Figur 30 Utstick från ena huvudkanalen för frånluftssystemet i pentry 1203 samt två utstick till 
frånluftsdon vid skrivare 1208 och ett utstick till server 1210 

Kanalen med en dimension på 200 mm fortsätter till höger med en raksträcka på 315 mm 
tills det uppkommer en 90˚ böj. Efter böjen fortsätter kanalen rakt fram 470 mm tills tills ett 
Systemair SPI-200 spjäll är placerat, efter spjället går kanalen med raksträcka på 325 mm 

fram till en Lindab SLCU 200 ljuddämpare. Efter ljuddämparen går kanalen en raksträcka på 
1040 mm fram till en 90˚ böj, sedan fortsätter kanalen 140 mm fram tills ytterligare en 90˚ 
böj som går rakt neråttills den ansluter till ett EKOVENT EKO-N frånluftsdon med ett flöde 

på 95 l/s. 



27 

Kanalen som går rakt fram med en dimension på 160 fortsätter rakt fram 875 mm tills det 
sker en 90˚ böj, därpå sker det en kanaldimensionsändring till 125 mm och kanalen går en 
sträcka på 685 mm rakt neråt tills den ansluter till ett Swegon EXCa 125 frånluftsdon som 
har ett flöde på 10 l/s. Efter 90˚ böjen går kanalen rakt fram 150 mm tills det sker en 45˚ böj 

och kanalen går en sträcka på 830 mm ner till en installationshöjd på 3200 mm där en 
ytterligare 45˚ böj sker. Efter den andra 45˚ böjen fortsätter kanalen med en raksträcka på 

3650 mm tills den når en 90˚ böj.  Efter 90˚ böjen går kanalen rakt fram 270 mm tills det 
sker en ytterligare 90˚ böj, därpå sker det en kanaldimensionsändring till 125 mm och 
kanalen går en sträcka på 385 mm rakt neråt tills den ansluter till ett Swegon EXCa 125 

frånluftsdon som har ett flöde på 15l/s. Därefter går kanalen med en raksträcka på 530 mm 
tills det slutligen sker en ytterligare 90˚ böj där det sker en kanaldimensionsändring till 125 

mm och kanalen går en sträcka på 360 mm rakt neråt tills den ansluter till ett Swegon EXCa 

125 frånluftsdon som har ett flöde på 15 l/s. 

4.2.3.1. Referensdata för frånluftssystemet genom korridor 1201, pentry 1203, 

server 1210 och skrivare 1208 

I detta stycke presenteras en sammanfattning av kanaldimensioner, kanallängder, böjar, don, 

ljuddämpare och spjäll för frånluftssystemet genom korridor, pentry, server ock skrivare.  

Det finns fyra stycken kanaldimensioner för frånluftssystemet genom dessa områden. Den 
första slingan har en kanaldimension på 250 mm och där den totala kanallängden är 3450 

mm, den andra slingan har en kanaldimension på 200 mm och där är den totala 
kanallängden är 2290 mm, den tredje slingan har en kanaldimension på 160 mm och där den 

totala kanallängden är 6310 mm och den fjärde slingan har en kanaldimension på 125 mm 

och där är den totala kanallängden är 1430 mm.  

För frånluftssystemet genom dessa områden finns det två stycken 45˚böjar och åtta stycken 

90˚böjar, men även en T-krök med en 90˚böj. 

Det finns fyra stycken frånluftsdon som är placerat i detta område. Tre av dessa, som är 
placerade vid serverrummet och skrivarrummet, är Swegon EXCa 125 frånluftsdon där alla 
har ett flöde på 15 l/s. Alla dessa tre don kan ses i ovanstående figur 25 och 27. Det fjärde 

frånluftsdonet finns i pentryt och är ett EKOVENT EKO-N frånluftsdon med ett flöde på 95 

l/s. Detta don kan ses i ovanstående figur 24, och 26.  

I pentryt finns en Lindab SLU 200 ljuddämpare, som kan ses i ovanstående figur 7.  I pentryt 

finns det även ett Systemair SPI-200 spjäll, som kan ses i ovanstående figur 9. 
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4.2.4 Sammanfattning referensdata för frånluftssystemet 

I detta stycke presenteras en sammanfattning av kanaldimensioner, kanallängder, böjar, don, 
ljuddämpare och spjäll för hela frånluftssystemet. Denna sammanfattning kan ses i 

nedanstående tabeller.  

 

Tabell 6 Kanal-referensdata för hela frånluftssystemet 

Kanaldimension Total kanallängd 45˚böjar 90˚böjar (inkl. T-krök) 
315 mm 8090 mm 2 stycken - 
250 mm 7690 mm - 2 stycken 
200 mm 4220 mm - 6 stycken 
160 mm 9150 mm 4 stycken - 
125 mm 6330mm - 9 stycken 

 

Tabell 7 Don-referensdata för hela frånluftssystemet 

Frånluftsdon Antal Flöde 
Swegon EXCa 125 3 stycken 15 l/s 
Swegon EXCa 125 3 stycken 20 l/s 
Swegon EXCa 125 1 stycken 10 l/s 
EKOVENT EKO-N 1 stycken 95 l/s 
EKOVENT EKO-N 1 stycken 50 l/s 

 

Tabell 8 Ljuddämpare-referensdata för hela frånluftssystemet 

Ljuddämpare Antal 
Lindab SLU 315 1 stycken 
Lindab SLU 200 2 stycken 

 

Tabell 9 Spjäll-referensdata för hela frånluftssystemet 

Spjäll Antal 
Systemair SPI-200 2 stycken 
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4.3  Tryckfallsberäkning – MagiCAD 

Projekteringen av ventilationssystemet i MagiCAD kunde utföras med hjälp av en a-ritning i 
dwg-format, som kan ses i nedanstående figur 31, som försetts av Ventpartner och även med 

hjälp av den sedan tidigare insamlade referensdata. Själva projekteringen i MagiCAD pågick 

under en lång tid då ändringar och justeringar av referensdata utfördes under arbetets gång.  

 

Figur 31 A-ritning över ventilationssystemet 

I figur 32 nedan presenteras den färdiga projekteringen av ventilationssystemet som ett 

urklipp ifrån MagiCADs 3D-funktionsvisning.  

 

Figur 32 3D-bild av det färdiga projekterade ventilationssystemet 
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I figur 32 visas tilluftssystemet i rött och frånluftsystemet i grönt med alla kanaldimensioner, 
kanallängder, kanalböjar, ljuddämpare, spjäll och don som sedan tidigare presenterats. I 
figuren kan man även tydligt se vart avgränsningen för systemet är, vid de två 
kanalöpningarna i figurens nedra vänstra hörn. All referensdata som användes för indata av 

själva projekteringen har presenterats under avsnitten gällande tilluftslingan samt 

frånluftslingan. 

Efter att projekteringen av ventilationssystemet var färdigt utfördes simuleringar av 

tryckfallet för tilluftssystemet och frånluftsystemet. Tryckfallet togs fram med hjälp av 
beräkningsprogrammet som först utförde en summering och därefter en balansering av de 
båda systemen, denna balanseringsfunktion som MagiCAD utför visas i nedanstående figur 
33. Med hjälp av simuleringarna kunde även den dimensionerande slingan för de båda 

systemen tas fram, för att sedan kunna jämföras med de egna handberäkningarna. Resultatet 
från simuleringarna i MagiCAD, både tryckfall och den dimensionerande sträckan, 

presenteras i resultatavsnittet.  

 

Figur 33 MagiCADs tryckfallssimuleringsfunktioner 
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4.4 Tryckfallsberäkning – Handberäkningar 

Huvudpelaren för dessa handberäkningar har varit att hitta den dimensionerade sträckan för 

tilluftssystemet respektive frånluftsystemet. Alla tryckfall som finns på vartdera systemet har 
beräknats och därefter har de möjliga vägarna som luften har möjlighet att ta kartlagts, 

adderats och därefter vägt och jämförts mot varandra.  

Vi handberäkningarna av ventilationssystemet har man till största del tagit hjälp av 
tryckfallsdiagram, som hämtats från Projektering av VVS-installationer och från företagen 

Swegon, Lindab, Systemair och Fläkt Woods.  

Till att börja med har man beräknat tryckfallen i de raka kanalerna. Beroende på 
kanaldimension och flöden har man med hjälp av relevant diagram kunnat ta fram 
tryckfall/meter, hädanefter beteckningen R, för önskad kanal. Därefter har R multiplicerats 
med den relevanta kanalängden. Förutom tryckfall i raka kanaler, uppkommer även tryckfall 

i engångsmotstånd. Dessa engångstryckfall uppstår vid kanaldimensionsändringar, böjar och 

T-rökar i systemet. Vid beräkning av engångstryckfallen har även relevanta tryckfallsdiagram 
använts. Slutligen har tryckfall över don, ljuddämpare och spjäll beräknats, även här har 

tryckfallsdiagram tagits till hjälp.  

För att bättre förstå sambandet för hur tryckfallsdiagrammen fungerar utifrån 

kanaldimension och flöde, presenteras nedanstående formler.   

Formel 1 nedan beskriver arean för en cirkulär kanal. 

Formel 1 Area cirkulär kanal 

𝐴 =  
𝜋 ∗ 𝑑

4
 

Formel 2 nedan beskriver flödet som en funktion av kanalens area multiplicerat med luftens 

hastighet. 

Formel 2 Flöde-samband 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣 

Formel 3 sammanfattar sambandandet mellan formel 1 & 2.  

Formel 3 Hastighet cirkulär kanal 

 

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝜋 ∗ 𝑑
4

=  
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑑
 

 

I de nedanstående avsnitten presenteras först beräkningarna av tryckfallen i de raka 
cirkulära kanalerna för ventilationssystemet, först för tilluftssystemet och därefter för 

frånluftssystemet.   



32 

 

4.4.1 Tryckfall cirkulära i kanaler 

För att illustrera hur tryckfallsdiagrammen fungerar har man valt att visa hur tryckfallet för 

den första raka sträckan på tilluftskanalen beräknades fram.  

Vid tilluftskanalens början, öppningen vid systemgränsen, finns det ett flöde på 250 l/s. 
Kanaldimensionen är 315 mm. Från tryckfallsdiagrammet för cirkulära kanaler kan man 

avläsa ett R=0,32 Pa/m, som kan ses i nedanstående figur 34 (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

Figur 34 Exempel avläsning tryckfallsdiagram för cirkulära kanaler  

 

Man utgår från flödet, i detta fall 250 l/s, som i diagrammet representeras i x-led. Därefter 
går man rakt uppåt tills man når sin valda diameterlinje, i detta fall 315 mm, och när man 

nått sin diameter går man rakt till vänster där man i y-led kan avläsa tryckfallet per meter.  

Sedan multiplicerar man det avlästa R med sträckan på kanalen, där sträckan motsvaras av 
längden på kanalen tills det sker en ändring i kanaldimensionen eller en ändring av flödet. I 
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detta fall går kanalen en längd på 3820 mm eller 3,820 m tills den når en T-krök där flödet 

delar upp sig. Det totala tryckfallet för denna kanallängd blir således enligt nedan. 

∆P = R ∗ l = 0,32
Pa

m
∗ 3,820 m = 1,2224 Pa 

I nedanstående två tabeller visas en sammanfattning över tryckfallen för alla raka cirkulära 
kanaler, först för tilluftssystemet och därefter för frånluftssystemet. De olika sträckorna för 
de raka cirkulära kanalerna kommer att betecknas med bokstäver för att lättare kunna 

orientera sig genom systemet. I fallet ovan kommer denna kanalsträcka betecknas At, där A 

representerar första kanaldelen av systemet och t representerar tilluftssystemet.  

I nedanstående tabell 10 visas en sammanfattning över alla kanalsträckor för tilluftssystemet 

med kanaldimension, flöde, avläst R från diagram, kanallängd och slutligen totala tryckfallet.  

Tabell 10 Tryckfall i raka cirkulära kanaler i tilluftssystemet 

Sträcka Kanaldimension [mm] Flöde [l/s] R [Pa/m] Kanallängd [m] ΔP [Pa] 

At 315 250 0,32 3,820 1,2224 

Bt 200 50 0,15 3,410 0,5115 
Ct 200 25 0,0,8 0,260 0,0208 
Dt 200 25 0,08 0,300 0,024 

Et 315 200 0,23 6,590 1,515 
Ft 160 30 0,22 0,795 0,1749 

Gt 315 170 0,19 3,100 0,589 
Ht 160 30 0,20 2,420 0,484 

It 250 140 0,24 0,670 0,1608 
Jt 125 20 0,25 2,130 0,5325 

Kt 250 120 0,24 2,550 0,612 
Lt 125 20 0,25 2,130 0,5325 

Mt 250 100 0,21 2,450 0,5145 
Nt 125 20 0,25 2,130 0,5325 

Ot 250 80 0,18 0,260 0,0468 

Pt 200 80 0,4 3,630 1,452 

Qt 160 40 0,37 1,580 0,5846 

Rt 160 40 0,37 0,945 0,34965 

 

I nedanstående tabell 11 visas en sammanfattning över alla kanalsträckor för 

frånluftssystemet med kanaldimension, flöde, avläst R från diagram, kanallängd och slutligen 

totala tryckfallet.  

Tabell 11 Tryckfall i raka cirkulära kanaler i frånluftssystemet 

Sträcka Kanaldimension [mm] Flöde [l/s] R [Pa/m] Kanallängd [m] ΔP [Pa] 

Af 315 260 0,38 5,370 2,0406 

Bf 250 110 0,25 4,240 1,06 
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Cf 200 50 0,18 1,790 0,3222 
Df 160 60 0,6 1,980 1,188 

Ef 125 20 0,30 0,385 0,1155 
Ff 160 40 0,38 0,550 0,209 

Gf 125 20 0,30 0,385 0,1155 
Hf 160 20 0,10 0,300 0,03 

If 125 20 0,30 3,530 1,059 
Jf 125 15 0,20 0,600 0,12 
Kf 250 135 0,48 3,200 1,536 

Lf 200 95 0,58 1,965 1,1397 
Mf 250 40 0,05 0,250 0,0125 

Nf 160 40 0,38 0,875 0,3325 
Of 125 10 0,10 0,685 0,0685 

Pf 160 30 0,20 4,905 0,981 

Qf 125 15 0,20 0,385 0,077 

Rf 160 15 0,05 0,530 0,0265 

Sf 125 15 0,20 0,360 0,072 

 

4.4.2 Tryckfall i engångsmotstånd 

I detta avsnitt presenteras alla tryckfall som finns i engångsmotstånd för både 
tilluftssystemet och frånluftssystemet. Dessa tryckfall i engångsmotstånd har först hittats vi 

kanalböjar, därefter vid T-rör och slutligen vid kanaldimensionsändringar.  

4.4.2.1. Tryckfall i kanalböjar 

Gemensamt för både tilluftssystemet och frånluftssystemet är att det finns två typer av 

kanalböjar i systemen, 45˚och 90˚ böjar. För att ta fram tryckfall för dessa böjar har ett 

tryckfallsdiagram från Swegon används (Swegon, 2017). 

För att illustrera hur detta tryckfallsdiagram fungerar har man, som vid tryckfallen vid raka 

cirkulära kanaler, valt att visa hur tryckfallet för den första 45˚ böjen på tilluftskanalen 

beräknades fram.  

Tabell 12 Storleksbeteckning till kanaldiameter 

Storleksbeteckning Kanaldiameter [mm] 
006 63 
008 80 
010 100 
012 125 
016 160 
020 200 
025 250 
031 315 
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Vid tilluftskanalens början, öppningen vid systemgränsen, finns det ett flöde på 250 l/s. 
Kanaldimensionen är 315 mm och kanalböjen är 45˚. Från tryckfallsdiagrammet för cirkulära 

böjar och med hjälp av tabell 12 kan man avläsa ett tryckfall på 0,7 Pa, som kan ses i 

nedanstående figur 35. 

 

Figur 35 Exempel avläsning tryckfallsdiagram för cirkulära böjar 

Man utgår från flödet, i detta fall 250 l/s, som i diagrammet representeras i x-led. Därefter 

går man rakt uppåt tills man når sin valda diameterlinje, i detta fall 031 som motsvarar 315 
mm enligt tabell 12. Därefter när man har nått sin diameter går man rakt till vänster där man 
i y-led kan avläsa tryckfallet beroende på hur många grader kanalen är böjd, som i detta fall 

är 45˚. Avläsning blir således att tryckfallet över den är 45˚ böjen är 0,7 Pa.  

I nedanstående två tabeller visas en sammanfattning över tryckfallen för alla cirkulära 

kanalböjar, först för tilluftssystemet och därefter för frånluftssystemet. 
Bokstavsbeteckningarna från tidigare tabell 10 och 11 för de olika kanalsträckorna kommer 
här att fortsätta att användas, beteckningarna visar därmed på vilken kanalsträcka 
kanalböjarna ligger på. Ofta uppkommer det två kanalböjar i följd på varandra i 

kanalsystemen, på grund av det så kommer det i tabellen att i många fall redovisas som flera 

kanalböjar på en och samma kanalsträcka.  

I nedanstående tabell 13 visas en sammanfattning över alla kanalböjar för tilluftssystemet 

med kanaldimension, flöde, kanalböj och avläst ΔP från diagram.   
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Tabell 13 Tryckfall i cirkulära kanalböjar i tilluftssystemet 

Sträcka Kanaldimension 
[mm] 

Flöde [l/s] Kanalböj [˚] ΔP [Pa] 

At 315 250 2*45 1,4 
Bt 200 50 45 0,2 
Bt 200 50 2*90 1,0 
Et 315 200 4*45 3,2 
Ft 160 30 45 0,18 
Ht 160 30 90 0,42 
Ht 160 30 2*45 0,36 
Jt 125 20 2*45 0,6 
Lt 125 20 2*45 0,6 
Nt 125 20 2*45 0,6 
Pt 200 80 2*45 1,0 
Qt 160 40 2*45 0,70 
Rt 160 40 2*45 0,70 

 

I nedanstående tabell 14 visas en sammanfattning över alla kanalböjar för frånluftssystemet 

med kanaldimension, flöde, kanalböj och avläst ΔP från diagram. 

Tabell 14 Tryckfall i cirkulära kanalböjar i frånluftssystemet 

Sträcka Kanaldimension 
[mm] 

Flöde [l/s] Kanalböj [˚] ΔP [Pa] 

Af 315 260 2*45 1,4 
Cf 200 50 90 0,5 
Df 160 60 2*45 1,6 
If 125 20 2*90 1,36 

Kf 250 135 90 1,0 
Lf 200 95 3*90 6,6 
Pf 160 30 2*45 0,36 
Pf 160 30 90 0,4 
Rf 160 15 90 0,09 

 

4.4.2.2. Tryckfall i T-rör 

T-rören som finns i tilluftssystemet är av två olika typer. I den ena typen kommer luften att 

fördela sig på så sätt att en del av luften strömmar ned i ett utstick medans den stora delen av 
luften fortsätter att strömma framåt, och i den andra typen så kommer luften att fördela sig 
med lika stor del åt både vänster och höger. Den första typen av T-rör är signifikativt för 

utsticken in till kontoren i tilluftssystemet medans den andra typen av T-rör är signifikativt 
för slutändorna för de två huvudkanalerna i tilluftssystemet, precis innan anslutningen till de 
två donen i de båda ändarna sker. För att beräkna tryckfallen för dessa två typer av T-rör 

användes två typer av tryckfallsdiagram för tilluftssystem från Swegon (Swegon, 2017). 

För att återigen illustrera hur dessa två tryckfallsdiagram fungerar har man valt att visa hur 

tryckfallen för de två olika typerna av T-rör på tilluftskanalen beräknades fram.  
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Exempel på den första typen av T-rör hittar man vid utsticket från huvudkanalen för 
tilluftssystemet i förråd 1193 in till konferensrum 1194, som visas i figur 3. Huvudkanalen 

som går i förrådet har en dimension på 315 mm och ett flöde på 250 l/s. Utsticket in till 
konferensrummet har en kanaldimension på 200 mm och ett flöde på 50 l/s. Från 

tryckfallsdiagrammet för cirkulära T-böjar vid utstick och med hjälp av Formel 3 kan man 

avläsa ett tryckfall på 6,4 Pa, som kan ses i nedanstående figur 36. 

 

Figur 36 Exempel avläsning tryckfallsdiagram tilluftssystem för cirkulära T-böjar vid utstick 

 

Till att börja med beräknades lufthastigheten för de två kanalerna fram med formel 3 enligt 

nedan.  

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝜋 ∗ 𝑑
4

=  
4 ∗

250
1000

𝜋 ∗ 0,315
= 3,21 𝑚/𝑠 

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝜋 ∗ 𝑑
4

=  
4 ∗

50
1000

𝜋 ∗ 0,200
= 1,59 𝑚/𝑠 

Man utgår från lufthastigheten i avstickskanalen, i detta fall v2= 1,59 m/s, som i diagrammet 
representeras i x-ledet längst ner. Därefter går man rakt uppåt tills man når sin beräknade 
lufthastighet för huvudkanalen, i detta fall v1= 3,21 m/s, som i diagrammet representeras i x-

ledet högst upp. Därefter när man har nått sin andra lufthastighet går man rakt till vänster 
där man i y-led kan avläsa tryckfallet för T-röret. Avläsning blir således att tryckfallet över 

detta T-rör är 6,4 Pa.  
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Exempel på den andra typen av T-rör hittar man vid konferensrum 1194, där huvudkanalen i 
rummet delar upp sig i två mindre kanaler innan respektive ände ansluter till varsitt 

tilluftsdon, som visas i figur 2. Huvudkanalen i konferensrummet har en dimension på 200 
mm och ett flöde på 50 l/s. De två kanalerna som delar upp sig har båda en kanaldimension 

på 200 mm och ett flöde på 25 l/s. Från tryckfallsdiagrammet för cirkulära T-böjar och med 

hjälp av Formel 3 kan man avläsa ett tryckfall på 2 Pa, som kan ses i nedanstående figur 38. 

 

Figur 37 Exempel avläsning tryckfallsdiagram tilluftssystem för cirkulära T-böjar vid avdelning 

Även här började man med att beräkna lufthastigheten för de två kanalerna med hjälp av 

formel 3, enligt nedan.  

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝜋 ∗ 𝑑
4

=  
4 ∗

50
1000

𝜋 ∗ 0,200
= 1,59 𝑚/𝑠 

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝜋 ∗ 𝑑
4

=  
4 ∗

25
1000

𝜋 ∗ 0,200
= 0,795 𝑚/𝑠 

Man utgår från lufthastigheten i de två avdelade kanalerna, i detta fall v2= 0,795 m/s, som i 
diagrammet representeras i x-ledet längst ner. Därefter går man rakt uppåt tills man når sin 
beräknade lufthastighet för huvudkanalen, i detta fall v1= 1,59 m/s, som i diagrammet 

representeras i x-ledet högst upp. Därefter när man har nått sin andra lufthastighet går man 
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rakt till vänster där man i y-led kan avläsa tryckfallet för T-röret. Avläsning blir således att 

tryckfallet över detta T-rör är 2 Pa.  

I nedanstående tabell 15 visas en sammanfattning över alla T-böjar för tilluftssystemet med 
kanaldimension, flöde, hastighet, typ av T-rör och avläst ΔP från diagram.  
Bokstavsbeteckningarna för de olika kanalsträckorna finns även med för att kunna lokalisera 

vilka sträckor som går igenom respektive T-rör.   

Tabell 15 Tryckfall i T-rör för cirkulära kanal i tilluftssystemet 

Sträcka Kanaldimension 
[mm] 

Flöde [l/s] Hastighet 
[m/s] 

Typ av T-
rör 

ΔP [Pa] 

At 
Bt 

315  
200  

250 
50 

3,21 
1,59 

Utstick 6,4 

Bt 
Ct 
Dt 

200 
200 
200 

50 
25 
25 

1,59 
0,795 
0,795 

Avdelning 2 

Et 
Ft 

315 
160 

200 
30 

2,57 
1,49 

Utstick 3,8 

Gt 
Ht 

315 
160 

170 
30 

2,18 
1,49 

Utstick 2,7 

Gt 
It 

315 
250 

170 
140 

2,18 
2,85 

Utstick 5 

It 
Jt 

250 
125 

140 
20 

2,85 
1,63 

Utstick 4,5 

Kt 
Lt 

250 
125 

120 
20 

2,44 
1,63 

Utstick 3,8 

Mt 
Nt 

250 
125 

100 
20 

2,04 
1,63 

Utstick 2,5 

Pt 
Qt 
Rt 

200 
160 
160 

80 
40 
40 

2,55 
1,99 
1,99 

Avdelning 4 

 

T-rören som finns i frånluftssystemet är endast av utstickstypen där luften fördelar sig på så 

sätt att en del av luften strömmar ned i ett utstick medans den stora delen av luften fortsätter 
att strömma framåt. För att beräkna tryckfallen för denna typ av T-rör användes ett 

tryckfallsdiagram för frånluftssystem från Swegon (Swegon, 2017). 

För att återigen illustrera hur detta tryckfallsdiagram fungerar har man valt att visa hur 

tryckfallet för första T-rörsutsticket på frånluftskanalen beräknades fram. 

Detta utstick går från huvudkanalen för frånluftssystemet i förråd 1193 in till konferensrum 
1194 och visas i figur 23. Huvudkanalen som går i förrådet har en dimension på 315 mm och 

ett flöde på 150 l/s. Utsticket in till konferensrummet har en kanaldimension på 250 mm och 

ett flöde på 110 l/s. Från tryckfallsdiagrammet för cirkulära T-böjar vid utstick och med hjälp 

av Formel 3 kan man avläsa ett tryckfall på 3 Pa, som kan ses i nedanstående figur 38. 
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Figur 38 Exempel avläsning tryckfallsdiagram frånluftssystem för cirkulära T-böjar vid utstick 

Återigen började man med att beräkna lufthastigheten för de två kanalerna med hjälp av 

formel 3, enligt nedan.  

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝜋 ∗ 𝑑
4

=  
4 ∗

110
1000

𝜋 ∗ 0,250
= 2,24 𝑚/𝑠 

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝜋 ∗ 𝑑
4

=  
4 ∗

150
1000

𝜋 ∗ 0,315
= 1,92 𝑚/𝑠 

Man utgår från lufthastigheten i utstickskanalen, i detta fall v1= 2,24 m/s, som i diagrammet 
representeras i x-ledet längst ner. Därefter går man rakt uppåt tills man når sin beräknade 
lufthastighet för huvudkanalen, i detta fall v2= 3,34 m/s, som i diagrammet representeras 
genom diagonallinjer. Därefter när man har nått sin andra lufthastighet går man rakt till 

vänster där man i y-led kan avläsa tryckfallet för T-röret. Avläsning blir således att tryckfallet 

över detta T-rör är 3 Pa.  

I nedanstående tabell 16 visas en sammanfattning över alla T-böjar för frånluftssystemet med 
kanaldimension, flöde, hastighet, typ av T-rör och avläst ΔP från diagram.  

Bokstavsbeteckningarna för de olika kanalsträckorna finns även med för att kunna lokalisera 

vilka sträckor som går igenom respektive T-rör.   
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Tabell 16 Tryckfall i T-rör för cirkulära kanal i frånluftssystemet 

Sträcka Kanaldimension 
[mm] 

Flöde [l/s] Hastighet 
[m/s] 

Typ av T-
rör 

ΔP [Pa] 

Af 
Bf 

315  
250 

150 
110 

1,92 
2,24 

Utstick 3 

Bf 
Cf 

250 
200 

60 
50 

1,22 
1,59 

Utstick 5 

Df 
Ef 

160 
125 

40 
20 

1,98 
1,63 

Utstick 2 

Hf 
Gf 

160 
125 

20 
20 

0,99 
1,63 

Utstick 5 

Mf 
Lf 

250 
200 

40 
95 

0,81 
3,02 

Utstick 8 

Pf 
Of 

160 
125 

30 
10 

1,49 
0,81 

Utstick 1 

Rf 
Qf 

160 
125 

15 
15 

0,75 
1,22 

Utstick 4 

 

4.4.2.3. Tryckfall i kanaldimensionsändringar 

För tilluftssystemet sker det endast en ren kanaldimensionsförändring under kanalens gång 
som inte ingår i någon form av T-krök. För att ta fram tryckfall för denna dimensionsändring 

har ett tryckfallsdiagram från Swegon används (Swegon, 2017). 

Denna kanaldimensionsändring sker precis efter utsticket från huvudkanalen för 
tilluftssystemet i korridor 1203 in till kontor 1215 och kan ses i figur 18. Kanalen går från en 
dimension på 250 mm ner till en dimension på 200 mm och har ett flöde på 80 l/s. Från 

tryckfallsdiagrammet för cirkulära dimensionsförändringar och med hjälp av Formel 3 kan 

man avläsa ett tryckfall på 1 Pa, som kan ses i nedanstående figur 39. 
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Figur 39 Exempel avläsning tryckfallsdiagram för cirkulära dimensionsändringar 

Man började med att beräkna lufthastigheten för den största kanalen, den med diameter på 

250 mm, med hjälp av formel 3 enligt nedan.  

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝜋 ∗ 𝑑
4

=  
4 ∗

80
1000

𝜋 ∗ 0,250
= 1,63 𝑚/𝑠 

Man utgår från lufthastigheten i den större kanalen, i detta fall v1= 1,63 m/s, som i 
diagrammet representeras i x-ledet längst ner. De diagonala linjerna som representeras av A, 
betyder antalet dimensionssteg. Enligt tabell 12 så kan man se att en dimensionsändring 

mellan 250 mm till 200 mm representerar ett dimensionssteg. Utifrån den beräknade 
hastigheten går man rakt uppåt ifrån x-led tills man korsar sitt dimensionssteg, i detta fallet 

1, och därefter går man rakt till vänster där man i y-led kan avläsa tryckfallet för 

dimensionsändringen. Avläsningen visar på ett tryckfall på 1 Pa. 

För frånluftssystemet sker det fem stycken kanaldimensionsförändringar under kanalens 
gång som inte ingår i någon form av T-krök. För att ta fram tryckfall för dessa 
dimensionsändringar har samma tryckfallsdiagram från Swegon som användes för 

dimensionsändringar i tilluftssystemet använts, och man har även också tagit hjälp av formel 

3 (Swegon, 2017). 

I nedanstående tabell 17 visas en sammanfattning över alla dimensionsändringar för både 
tillufts- och frånluftssystemet med kanaldimensioner, flöde, hastighet, antalet 
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dimensionerande steg och avläst ΔP från diagram. Bokstavsbeteckningarna för de olika 
kanalsträckorna finns även med för att veta mellan vilka sträckor dimensionsändringarna 

sker.  

Tabell 17 Tryckfall i kanaldimensionsändringar i till- och frånluftssystemet 

Sträcka Kanaldimensioner 
[mm] 

Flöde [l/s] Hastighet 
[m/s] 

A [dim. 
steg] 

ΔP [Pa] 

Ot till Pt 250 till 200 80 1,63 1 1 
Bf till Df 250 till 160 60 1,22 2 1,8 
Hf till If 160 till 125 20 0,99 1 1 
Af till Kf 315 till 200 135 1,73 2 2,7 

Mf till Nf 250 till 160 40 0,81 2 1 
Rf till Sf 160 till 125 15 0,75 1 1 

 

4.4.3 Tryckfall i ljuddämpare 

Totalt sett i både tillufts- och frånluftssystemet finns det tre stycken typer av ljuddämpare. 
För att ta fram tryckfallen för dessa ljuddämpare har två olika tryckfallsdiagram från Lindab 

används (Lindab, 2017). 

Det finns fem stycken Lindab SLU ljuddämpare i hela ventilationssystemet; en Lindab SLU 
315 och en Lindab SLU 200 i tilluftssystemet och en Lindab SLU 315 och två Lindab SLU 200 
i frånluftssystemet. Tryckfallen för alla dessa fem ljuddämpare har hämtats från ett och 

samma tryckfallsdiagram från Lindab. För att illustrera hur detta tryckfallsdiagram fungerar 
har man valt att visa hur tryckfallet för Lindab SLU 315 ljuddämparen på tilluftskanalen 

tagits fram. (Lindab, 2017) 

Vid tilluftskanalens början, öppningen vid systemgränsen, finns det ett flöde på 250 l/s och 
Lindab SLU 315 ljuddämparen har en diameter på 315 mm. Från tryckfallsdiagrammet för 
Lindab SLU ljuddämpare kan man avläsa ett tryckfall på 0,65 Pa, som kan ses i nedanstående 

figur 40. 
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Figur 40 Exempel avläsning tryckfallsdiagram för Lindab SLU ljuddämpare 

Man utgår från flödet, i detta fall 250 l/s, som i diagrammet representeras i x-led. Därefter 

går man rakt uppåt tills man når sin valda diameterlinje som i detta fall är 315 mm. Därefter 
när man har nått sin diameter går man rakt till vänster där man i y-led kan avläsa tryckfallet 
för ljuddämparen. Avläsning visade då att tryckfallet för Lindab SLU 315 ljuddämparen är 

0,65 Pa.  

I nedanstående tabell visas en sammanfattning över tryckfallen för alla Lindab SLU 
ljuddämpare, först för tilluftssystemet och därefter för frånluftssystemet. 

Bokstavsbeteckningarna från tidigare tabell 10 och 11 för de olika kanalsträckorna kommer 
här att fortsätta att användas, beteckningarna visar därmed på vilken kanalsträcka som 

ljuddämparna ligger på.  

Tabell 18 Tryckfall i Lindab SLU ljuddämpare i till- och frånluftssystemet 

Sträcka Ljuddämpare Dimension [mm] Flöde [l/s] ΔP [Pa] 
At Lindab SLU 315 315 250 0,65 
Bt Lindab SLU 200 200 50 0,3 
Af Lindab SLU 315 315 260 0,7 
Cf Lindab SLU 200 200 50 0,3 
Lf Lindab SLU 200 200 95 1,0 

 

I tilluftssystemet finns det även en Lindab LRCA 160 ljuddämpare, för att få fram tryckfallet 

för denna ljuddämpare har ett annat tryckfallsdiagram från Lindab använts. Ljuddämparen 
är placerad på sträcka Ft i kontor 1219 som kan ses i figur 12, flödet är 30 l/s och 
ljuddämparen har en diameter på 160 mm. Framtagandet av tryckfallet för denna 

ljuddämpare illustreras i nedanstående figur 41 (Lindab, 2017).  
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Figur 41 Exempel avläsning tryckfallsdiagram för Lindab LRCA ljuddämpare 

Man utgår från flödet, i detta fall 30 l/s, som i diagrammet representeras i x-led. Därefter går 
man rakt uppåt tills man når sin valda diameterlinje som i detta fall är 160 mm. Därefter när 
man har nått sin diameter går man rakt till vänster där man i y-led kan avläsa tryckfallet för 
ljuddämparen. Eftersom flödet och diameterlinjen i detta fall i korsar varandra har man 

antagit det minsta möjliga tryckfallet, som visas i figuren. Avläsning visade då att tryckfallet 

för Lindab LRCA 160 ljuddämparen är cirka 1 Pa.  

4.4.4 Tryckfall i spjäll 

Totalt sett i både tillufts- och frånluftssystemet finns det två stycken typer av spjäll. För att ta 
fram tryckfallen för dessa spjäll har ett tryckfallsdiagram från Systemair och ett 

tryckfallsdiagram från Fläkt Woods används (Systemair, 2017, Fläkt Woods, 2017). 

Det finns tre Systemair SPI spjäll i hela ventilationssystemet; ett Systemair SPI-200 i 
tilluftssystemet och två Systemair SPI-200 i frånluftssystemet. Det finns även ett Fläkt 
Woods IRIS-160 spjäll i tilluftssystemet. Gemensamt för alla dessa spjäll är att man kommer 

att anta att de är fullt öppna, eftersom att den dimensionerade slingan ej är framräknad. När 
man har fått fram den dimensionerande slingan kommer strypningen över varje spjäll att 

representera skillnaden mellan tryckfallet för den dimensionerande slingan och respektive 

don som spjället tillhör.  

Eftersom att alla spjäll antas vara fullt öppna kommer tryckfallet för alla Systemair SPI-200 
spjäll att vara detsamma. Detta tillsammans med tryckfallet för Fläkt Woods IRIS-160 
spjället illustreras i de två tryckfallsdiagrammen från Systemair och Fläkt Woods som kan ses 

i nedanstående figur 42 och 43 (Systemair, 2017, Fläkt Woods, 2017). 
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Figur 42 Exempel avläsning tryckfallsdiagram för Systemair SPI-200 spjäll 

 

Figur 43 Exempel avläsning tryckfallsdiagram för Fläkt Woods IRIS-160 spjäll 

Från de två ovanstående figurerna kan man då avläsa att tryckfallet för helt öppna Systemair 
SPI-200 spjäll kommer att vara 10 Pa, och tryckfallet för det helt öppna Fläkt Woods IRIS-

160 spjäll kommer att vara 5 Pa.  
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4.4.5 Kartläggning av tryckfall och den dimensionerande slingan 

I detta avsnitt kommer en kartläggning av tryckfallen samt tillvägagångsättet för 
bestämningen av dimensionerande slingan för både tilluftssystemet och frånluftssystemet att 
presenteras. Den dimensionerande slingan är, som tidigare nämnt i litteraturstudien, det 
största tryckfallet som finns på en slinga mellan fläkt och don. Det är detta tryckfall som 

fläkten dimensioneras efter, eftersom om fläkten kan klara av det tryckfallet kan den även 

klarar av tryckfallen för alla andra slingor i systemet.   

För att först och främst få fram den dimensionerande slingan beräknande man fram 
tryckfallen för varje möjlig slinga mellan fläkt och don för de båda systemen. Det finns nio 
stycken slingor i tilluftssystemet och nio stycken slingor i frånluftssystemet. För alla dessa 

slingor adderade man ihop alla tryckfall som uppstår på respektive kanalväg mellan 

systemgränsen av systemet till aktuellt tilluftsdon eller frånluftsdon.   

Efter att den dimensionerande slingan är framräknat kommer man att sätta ett tryckfall på 15 

Pa för donet på den dimensionerande slingan, för respektive system. Detta görs i syfte för att 
systemet måste ha något trycka på och för att de resterande donen och spjällen i systemen 

har någonting att ha som utgångspunkt. Detta tillsatta tryckfall betonas som viktigt eftersom 

att beräkningsprogrammet MagiCAD använder och utgår ifrån samma villkor (Naman, 2017). 

Slingorna för tilluftssystemet kommer att benämnas 1T-9T och slingorna för frånluftsystemet 
kommer att benämnas 1F-9F. Tryckfall som uppstår i raka cirkulära kanaler betecknas ΔPc, 
tryckfall i kanalböjar betecknas ΔPböj, tryckfall i T-rör betecknas ΔPt-rör, tryckfall i 

kanaldimensionsändringar betecknas ΔPdim, tryckfall vid ljuddämpare betecknas ΔPLD och 
tryckfall för spjäll betecknas ΔPspjäll. Nedan visas en kartläggning och en sammanfattning 

över samtliga slingor, först för tilluftssystemet och därefter för frånluftsystemet.  

1𝑇 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P + ∆P ä + ∆P = 46,3 

2𝑇 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P + ∆P ä + ∆P = 46,3 

3𝑇 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P + ∆P ä + ∆P = 71,2  

4𝑇 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 41,7  

5𝑇 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 43,6 

6𝑇 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 43,5 

7𝑇 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 43,3 

8𝑇 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P =  47,2 

9𝑇 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 44,9 

 

1𝐹 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P + ∆P ä + ∆P = 62,8 
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2𝐹 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 38,5 

3𝐹 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P  = 37,7 

4𝐹 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 37,9 

5𝐹 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 37,1 

6𝐹 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P + ∆P ä + ∆P = 44,8 

7𝐹 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 38,3 

8𝐹 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 37,4 

9𝐹 = ∆P + ∆P + ∆P ö +  ∆P ö + ∆P = 37,2 

Resultatet för kartläggningen av tryckfallen för varje slinga samt bestämningen av den 
dimensionerande slingan för både tillufts- och frånluftsystemet presenteras under 

resultatavsnittet.    
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4.5 Tryckfallsberäkningar – Uppmäta värden 

De fysiska mätningarna av tryckfallen för ventilationssystemet utfördes med 

mätinstrumentet Swema 3000, tillgodosett av Ventpartner, som är en universalmätare som 
både har inbyggd mikromanometer och barometer. Mätinstrumentet kan mäta luftflöde, 
lufthastighet, differenstryck, temperatur och relativ fuktighet. Mätinstrumentet kan ses i 

nedanstående figur 41 (Swema, 2017). 

Mätningarna började med att man vid systemgränserna för tillufts- och frånluftssystemet 

skruvade bort en skruv vid ett kanalfäste för respektive kanal som kan ses i nedanstående 

figur 44 och 45.  

 

Efter att en skruv skruvats bort på vardera kanalen, hade man varsitt hål på respektive kanal 

att utföra tryckfallsmätningarna vid. Sedan kopplade man Swema 3000 till en slang och den 

andra änden av slangen till en ventiltratt som man därefter förde in i hålet för att utföra 

mätningarna. Inkopplingen av ventiltratten kan ses i nedanstående figur 46.   

Figur 44 Skruv på kanalfäste Figur 45 Hål efter borttagning av skruv på 
kanalfäste 
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Figur 46 Ventiltratt anslutning till hål i kanalfäste 

Med mätinstrumentet Swema 3000 kunde man slutligen avläsa tryckfallet för både tillufts- 

och frånluftssystemet. Dessa tryckfall presenteras under resultatavsnittet.  
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultaten från tryckfallsberäkningarna med de tre olika 
beräkningsmetoderna över ventilationssystemet, för både tilluftssystemet och 

frånluftssystemet.  

5.1 Tryckfallsberäkning – MagiCAD 

Tryckfallen för de båda systemen kunde tas vid respektives öppna ändar – alltså vid 
systemgränserna. Resultatet av simuleringarna för både tilluftssystemet och frånluftsystemet 

kan ses i nedanstående figur 47 och 48. 

Tryckfallet för tilluftssystemet som MagiCAD simulerade fram resulterade i 73,3 Pa, som ses i 

nedanstående figur 47.  

 

Figur 47 Resultat tryckfallssimulering av tilluftssystemet 

Tryckfallet för frånluftssystemet som MagiCAD simulerade fram resulterade i 67,9 Pa, som 

ses i nedanstående figur 48.  
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Figur 48 Resultat tryckfallssimulering av frånluftssystemet 

Den dimensionerande slingan för de båda systemen simulerades också fram i MagiCAD och 
resultatet presenteras i nedanstående figur 49 och 50. Som kan ses i figur 49 blev den 

dimensionerande slingan för tilluftssystemet slingan som går från den öppna änden i förråd 

1193 in till tilluftsdonet i kontor 1219, tidigare nämnt som slinga 3T. För frånluftssystemet 
blev den dimensionerande slingan, som kan ses i figur 50, slingan som går från den öppna 

änden i förråd 1193 till frånluftsdonet i konferensrum 1194, tidigare nämnt slinga 1F.  
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Figur 49 Resultat simulering av den dimensionerande slingan för tilluftssystemet 

 

Figur 50Resultat simulering av den dimensionerande slingan för frånluftssystemet 
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5.2 Tryckfallsberäkning – Handberäkningar 

De handberäknade tryckfallsberäkningarna utfördes i programmet Excel, där man 

summerade ihop varje tryckfallsbeståndsdel för alla de 9 slingorna i tilluftssystemet och 9 
slingorna i frånluftssystemet. Denna summering kan ses i avsnitt 4.4.5. Den 
dimensionerande slingan för tilluftssystemet respektive för frånluftssystemet kunde därefter 
urskiljas och bestämmas. I nedanstående tabell 19 och 20 visas resultatet för de 
handberäknade tryckfallen för alla möjliga slingor, först för tilluftssystemet och därefter för 

frånluftsystemet. Den dimensionerande slingan för vartdera systemet är markerat i rött.  

Tabell 19 Resultat hanberäknade tryckfall för tilluftssystemet 

Slinga Tryckfall [Pa] 
1T 46,3 
2T 46,3 
3T 71,2  
4T 41,7 
5T 43,6 
6T 43,5 
7T 43,3 
8T 47,2 
9T 44,9 

 

Tabell 20 Resultat hanberäknade tryckfall för frånluftsystemet 

Slinga Tryckfall [Pa] 
1F 62,8 
2F 38,5 
3F 37,7 
4F 37,9 
5F 37,1 
6F 44,8 
7F 38,3 
8F 37,4 
9F 37,2 
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5.3 Tryckfallsberäkning – Uppmäta värden 

De uppmäta tryckfallsvärden uppmätes vid systemgränsen för de både tilluftssystemet och 

frånluftssystemet. Som tidigare beskrivit under aktuell-studieavsnittet användes 
universalmätaren Swema 3000. Avläsningarna från de två systemen kan ses i nedanstående 

figur 51 och 52.  

Tryckfallet för tilluftssystemet från avläsning av mätinstrumentet Swema 3000 resulterade i 

89,0 Pa, som ses i nedanstående figur 51.  

 

Figur 51 Resultat tryckfallsmätning av tilluftssystemet 

Tryckfallet för frånluftssystemet från avläsning av mätinstrumentet Swema 3000 resulterade 

i 44,3 Pa, som ses i nedanstående figur 52.  

 

Figur 52 Resultat tryckfallsmätning av frånluftssystemet 
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5.4 Sammanställning av de tre beräkningsmetoderna 

I detta avsnitt visas en sammanställning av resultaten från de tre beräkningsmetoderna av 

tryckfallen i ventilationssystemet, och även en kort summering kring framtagandet av den 

dimensionerande slingan.  

Den dimensionerande slingan för tilluftssystemet genom MagiCAD simuleringar resulterade i 

slinga 3T, vilket stämde överens med handberäkningarna av den dimensionerande slingan 
som också resulterade i slinga 3T. För frånluftssystemet resulterade simuleringarna från 

beräkningsprogrammet att slinga 1F var den dimensionerande slingan, vilket också 

handberäkningarna för frånluftssystemet kom fram till.  

I nedanstående tabell 19 och figur 53 visas resultatet av tryckfallssimuleringarna i MagiCAD, 
handberäknade tryckfallen via diagram och formler samt tryckfallsmätningar med hjälp av 

mätinstrument för både tilluftssystemet och frånluftsystemet i ventilationssystemet.  

Tabell 21 Sammanställning resultat av de tre beräkningsmetoderna 

 MagiCAD Handberäkningar Uppmäta värden 
Tilluftssystemet 73,3 Pa 71,2 Pa 89,0 Pa 
Frånluftssystemet 67,9 Pa 62,8 Pa 44,3 Pa 

 

 

Figur 53 Sammanställning resultat av de tre beräkningsmetoderna 
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6 DISKUSSION  

De tre beräkningsmetoderna för tryckfallsberäkningar över ventilationssystemet har gett ett 

resultat som med hjälp av tidigare forskning och arbeten får ses som det förväntade.  

Resultatet av tryckfallen från beräkningsprogrammet MagiCAD och de handberäknande 
tryckfallen med hjälp av formler och diagram skiljer sig bara en aning, både för 

tilluftssystemet och frånluftsystemet. För tilluftssystemet resulterade MagiCAD 

simuleringarna i ett tryckfall på 73,3 Pa för systemet och för handberäkningsmetoden 
resulterade tryckfallen till 71,2 Pa, vilket motsvarar en skillnad på 2,1 Pa eller tre procent. För 
frånluftsystemet blev tryckfallen från beräkningsprogrammet 67,9 Pa och de 
handberäknaden tryckfallen resulterade i 62,8 Pa, vilket motsvarar en skillnad på 5,1 Pa eller 

en åtta procent.  

Liknande resultat erhölls ur ”Jämförelse av beräkningsmetoder”, där skillnaden mellan 
handberäkningar och MagiCAD simuleringar för ett ventilationssystem med ett tilluftssystem 

endast var cirka åtta procent (Naman, 2017).  Även i ”Beräkningsmetoder för 
ventilationskanalsystem” kom man fram till ett resultat där skillnaden mellan MagiCAD 
simuleringar och handberäkningar med diagram -och tabellmetoder för ett frånluftssystem 

bara skiljde sig med några procent (Molander, 2012).  

Det är viktigt att förstå att både MagiCAD simulationerna och handberäkningarna från 
formler och diagram utgår ifrån perfekta förhållanden, där allt är idealt, vilket verkligheten 
aldrig är. Detta demonstreras tydligt i resultatet av tryckfallen från de fysiska mätningarna. 
Både för tilluftssystemet och frånluftsystemet var de uppmäta värdena den beräkningsmetod 

av de tre som stack ut mest, vilket är fullkomligt rimligt. Tryckfallen i tilluftssystemet 

uppmätes till 89,0 Pa och tryckfallen i frånluftsystemet uppmätes till 44,3 Pa, vilket 
motsvarar en skillnad på 18 procent respektive 35 procent i jämförelse med 

tryckfallsresultaten ifrån MagiCAD.  

Beräkningsprogrammet MagiCAD är ett väldigt komplett och behagligt projekterings -och 

simuleringsprogram som är tillförlitligt. Dock måste man förstå att de ideala fall som 

beräkningsprogrammet arbetar efter inte stämmer överens helt med verkligheten. Det 
studerande ventilationssystemet i detta arbete är ett tillbyggnads del på ett redan existerande 
ventilationssystem. Vid denna tillbyggnad, och vid andra renoveringar eller ombyggnader, 
kommer system att gå längre och längre ifrån det ideala. Luftflöden kommer inte vara helt 

detsamma som det projekterade, kanaler kommer inte vara helt raka och släta utan smuts 

och damm, kanalisoleringar blir sämre med tiden och spjäll kommer inte vara helt öppna. 
Allt detta är faktorer som påverkar de fysiska mätningarna, och det är här som den stora 
boven för dessa beräkningsmetoder går att hitta. Eftersom man i MagiCAD alltid utgår ifrån 
perfekta förhållanden, det finns ingen anpassningsfunktion där man manuellt kan anpassa 

sitt renoverings eller ombyggnadsprojekt till de verkliga förhållandena, så kommer dessa 

skillnader att uppstå. Det är därför som det blir så pass stora procentuella skillnader i 

resultatet mellan de fysiska mätningarna och MagiCAD simuleringarna.  

Tidigare arbeten har betonat vikten av noggrannhet vid mätningar, beräkningar och 
projektering. Detta har lagt stort fokus på för att uppnå ett så pass bra resultat som möjligt, 
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vilket speglas i tryckfallsresultaten ifrån MagiCAD och handberäkningarna. Dock som 
kommer felkällor alltid att finnas och för detta arbete ligger det stora delen av dessa i 
mätningarna av ventilationssystemet vid arbetets början. Kanallängder har på vissa ställen 
varit svåra att mäta exakt på grund av svårtillkomna utrymmen och mätinstrumentet, en 

tumstock, var inte alltid speciellt lätthanterlig. Eftersom dessa mätningar ligger som grund 
för både projekteringen i MagiCAD samt handberäkningarna så kan detta vara en anledning, 

förutom de icke ideala förhållandena, till skillnaden i resultatet för dessa två i jämförelse med 

de fysiska mätningarna.  

Förutom en del svårigheter vid en del svårtillkomna utrymmen har de mänskliga 
förutsättningarna varit goda. Det studerande ventilationssystemet har legat högt i höjd men 
med hjälp av stege har det inte varit några problem att undersöka systemet, vilket tyder på att 

servicehanteringen av systemet skulle vara lättgenomförd.  
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7 SLUTSATSER 

Beräkningsprogram som MagiCAD är ett steg i rätt riktning för projektering inom 
ventilationsbranschen, från att bara för ett antal år sedan göra all projektering för hand ligger 
man helt klart i framkant. Att få tillgång till beräkningsprogrammens vida bibliotek av 
funktioner till projektering och simuleringar men även kunna integrera sina projekt med 

andra branscher och kunna arbeta med krockkontroller och därmed få en bra 

samarbetsgrund, är ett stort plus.  

Men alla plus kommer även att ha sina minus, och för beräkningsprogrammets del kommer 
minustecknet att vara dess icke anpassningsförmåga för arbetsprojekt i förändring. Det 
studerande ventilationssystemet i detta examensarbete har varit en tillbyggnad på ett redan 

existerande system, och att då inte manuellt kunna ändra sina förhållanden från icke ideala 

med hjälp av handberäkningar eller a-ritningar är en tråkig brist.  

Dock kommer förmodligen utvecklingen att gå framåt fort, beräkningsprogrammet 

attraherar redan nu många användare med sina välarbetade projekterings -och 
simuleringsfunktioner, och fler och nya förbättrade funktioner kommer ständigt att komma 

fram i takt med den ständiga tekniska utvecklingen.   

Det kommer att bli intressant att följa hur denna bransch med beräkningsprogram kommer 

att utvecklas – MagiCAD är nu idag den stora herren på täppan, men vem vet om nya 

konkurrenter kommer börja klättra inom en snar framtid.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I detta examensarbete, och likt andra tidigare arbeten om ämnet, har tryckfallsanalyser med 
olika beräkningsmetoder in princip helt utförts på befintliga ventilationssystem som antingen 
har någon form av renovering eller ombyggnad har gjorts på. Det skulle vara intressant att få 
se ett arbete där det studerande objektet är en nybyggnad och analysera processen med 

användandet av beräkningsprogram samt utföra en beräkningsjämförelse för att se om 

skillnaden mellan fysiska mätningar och databeräkningar får en mindre skillnad.  

Skulle även vara intressant att se hur långt utvecklingen har kommit och fem eller tio år, se 
hur integreringen med ombyggnader och renoveringar har förbättrats inom 
beräkningsprogrammen. Utföra ett liknande arbete, som detta och tidigare, med olika 

beräkningsmetoder och se vilket resultat som kan erhållas.  
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