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Stallmiljö och ventilation





Termisk komfort

› Det temperaturområde där djuret kan upprätthålla sin 

› kroppstemperatur utan ”ansträngning”

› Övre och nedre kritisk temperatur

› Komfortzonen är olika för olika djur och beror även av ålder, 

foderintag, sjukdom, acklimatisering.

› Utanför komfortzonen måste djuret: 

öka/minska näringsintag och 

öka/minska avdunstning, svettning, avledning från kroppen

leta upp varmare eller svalare plats



Luftkvalitet i djurstallar

› Djuren påverkar klimatet 

med hög värme-, fukt- och gasavgivning

› Termisk komfort regleras genom luftflödet

› Värmetillskott enbart vid låga 

utomhustemperaturer

för att inte underskrida 

minimiflöde



› Värmeförlusterna genom ventilation är största 

delen i djurstall.

› Isolering för att undvika ytkondens.

› Värmeöverskott i de flesta produktioner.

› Isolering för värmeekonomi i vissa produktioner.



Väderskyddande stall

› Fri luftväxling

› Oisolerat

› Följer 

utetemperatur



Klimatreglerat stall

› Isolerat 

› ”Varmt”

› Styrt klimat/ ventilation



Naturlig ventilation 

Drivs av vinddrag och skorstenseffekten.

Naturlig ventilation finns både i klimatreglerade

stallar och väderskyddande. 

Fläktar kan finnas för att styra öppningar

(6-100 W) 

och för att kyla mjölkkor sommartid

(1300 W)





Mekanisk ventilation

› Undertrycksventilation 

› Neutraltrycksventilation



Energibehov för 

klimatanläggning
› Strömningsförluster i anläggningen

› Förluster vid fläkthjulet

› Förluster i elmotorn

› Förluster i styrelektronik

› Stallklimat och väder

› Tilläggsvärme



Förluster i anläggningen



Inlopp med små förluster



Fläktkurvor



Ventilationsbehov

Mer energi för att ventilera 

samma stall i Malmö

jämfört med Sundsvall



› Det beräknade behovet kan variera mellan 

3000 m3/h för att få ut koldioxiden vintertid hos 

nyavvanda smågrisar 

› till 48 000 m3/h för att begränsa värmen hos 

480 st 110 kgs slaktsvin mitt i sommaren.



Styrning av fläktens kapacitet

› Spänningsreglerad. Går stabilt till ca 1/3 av 

maxkapacitet. Kräver ”lika” mycket energi även 

vid låga varv då verkningsgraden försämras.

› Frekvensreglerad. Kräver mindre energi vid 

lägre kapacitet. 

› EC- motor. Mkt energieffektiv



Reglering av anläggningens kapacitet

› Varvtalsreglering

› Strypspjäll

› Steginkopplade fläktar



Reglering av anläggningen



Hur hitta energianvändningens storlek på 

ventilationsanläggningen?

› Mätare över ett år

› Leverantörens uppgifter

› Teoretisk gångtid efter behovsberäkning

› Restpost



Temperatur.nu



Fläktars energianvändning



Energisparåtgärder

› Nivå 1

› Underhåll, kontrollera att spjäll och luftintag öppnas, 

kontrollera givare

› Rengöring, minskar strömningsförlusterna 

› Inställning, temperaturgivare, kontrollera att 

tillskottsvärme inte ”jagar” fläktarna



Energisparåtgärder

› Nivå 2

› Ombyggnad till smartstyrning

› Samreglera ventilation och värme

› Byt ut fläktar



Energisparåtgärder

› Nivå 3

› Välj naturlig ventilation

› Välj undertrycksventilaton före neutraltryck

› Välj elektroniskt kommuterade likströmsmotorer (kan 

spara 70-75 % jämfört med triac-styrd)


