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Författare 

Författare till detta avsnitt är i huvudsak Anders Ehrlemark, teknikagronom och agr. 

dr. Han har arbetat med projektering, utbildning och produktutveckling med inriktning 

på lantbruksventilation sedan 1980. Verksam som konsult i eget företag, Praktek. 

För redigering samt vissa tillägg svarar energirådgivare Lars Neuman, LRF Konsult. 

 

 

 

Om handboken 

Denna handbok är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som arbetar 

med att minska energianvändningen. 

Medarbetarna har på bästa sätt använt sig av uppgifter från forskning, provningar och 

praktiska erfarenheter. Man beskriver möjligheter till effektivisering, dock utan några 

garantier. 

När produkter och märkesnamn anges så är det endast för information och som exem-

pel. Det gäller också bilderna. Meningen är inte att framhålla vissa produkter och till-

verkare och att därmed utesluta andra. 

 

Handboken är indelad i olika avsnitt: 

1. Energieffektivisering grunder 

2. Energi, grunder 

3. El och elmotorer 

4. Spannmålskonservering, spannmålstorkning 

5. Ventilation 

6. Belysning 

7. Utgödsling 

8. Utfodring 

9. Grisproduktion 

10. Mjölkning 

11. Uppvärmning 

 

 

Handboken har tagits fram inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering med 

finansiering från landsbygdsprogrammet. 
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Ventilation, värme och energianvändning i djurstallar 
 

Grundläggande är att skapa ett stallklimat som tillfredsställer djurens och människornas behov av frisk 
luft och termisk komfort i stallet. Olika djurslag har olika krav på stallklimatet.  

 När man arbetar med att förbättra energieffektiviteten är det viktigt att se till helheten och inte förle-
das att fokusera på en enskild detalj eller produkt. I de flesta fall är de mest kostnadseffektiva åtgär-
derna att underhålla och justera den befintliga anläggningen. Det handlar alltså om skötsel och rutiner, 
åtgärder som inte kostar mer än kanske lite extra arbetstid. Rubriken är Inställningar, skötsel och 
underhåll och det brukar vi beskriva som åtgärder på den första nivån.  

På den andra nivån får vi kostnader i samband med Ombyggnad och komplettering. På 1990-talet 
började det komma fram riktigt energieffektiva fläktar. Frekvensreglering och smartstyrning har 
kommit lite senare i utvecklingen. Olika system och tekniker har sina för- och nackdelar. Som vanligt 
är det bästa alternativet inte en viss produkt utan ett helt system med väl avvägda egenskaper. 

Den tredje nivån är byte av system, större investeringar, som oftast bara är aktuella vid nybyggnad, 
Rubriken är Val av system i nya stallar. 

Det är angeläget att minska energianvändningen, men viktigare än det är djurkomfort och 
djurmiljö och att produktionen blir lönsam. 

 

 

Åtgärder för energibesparing 

Här följer en kortfattad uppräkning av viktigare åtgärder. De beskrivs lite utförligare på sida 30 - 31. 

 
Inställningar, skötsel och underhåll 

1. Regelbunden rengöring 

2. Kontrollera spjäll och luftintag 

3. Kontrollera styrning och givare 

4. Punktera inte undertrycksventilationen 

 

Ombyggnad och komplettering 

5. Samreglera ventilation och värme 

6. Förbättra systemet för kapacitetsreglering 

7. Bygg om för att minska strömningsförlusterna 

8. Byt ut gamla fläktar 

 

Val av system i nya stallar 

9. Försök välja naturlig ventilation 

10. Välj undertrycksventilation framför neutraltrycksventilation 

11. Använd frekvensreglerade fläktar för kapacitetsstyrning 

12. Titta på fläktens energivärden, men glöm inte övriga egenskaper 
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Några viktiga begrepp 
Minimiventilation är det ventilationsflöde i m

3
/h, som behövs kalla dagar för att inte tillåtna värden på relativ 

fuktighet (80 procent) och koldioxidhalt i stalluften ska överskridas. 

Maximiventilation är definierat som det ventilationsflöde i m
3
/h, som under varma dagar ska begränsa tempe-

raturhöjningen till 4 
O
C, när det är 21

 O
C ute. Minimi- och maximi ventilationsflöden finns angivna för de olika 

djurslagen i en svensk standard, SS 95 10 51. 

                                                                                                   

Tryck. Grundenheten för tryck är Pa, en förkortning av Pascal. (1 Pa = 1 N/m
2
). Detta är en mycket liten enhet 

och därför använder man i praktiken ofta kPa, kiloPascal. 1 kPa = 1000 Pa. Vanligt atmosfärtryck är ungefär 100 

kPa. En annan enhet, som meteorologerna oftast använder, är bar. 1 bar är ungefär lika med 100 kPa. 

Inom ventilation arbetar man ofta med små tryckskillnader och då är Pa en lämplig enhet. En tidigare använd 

enhet är mm vp, millimeter vattenpelare. 1 mm vp är det tryck som utövas av en vattenpelare, som är 1 mm 

hög. Det visar också på ett enkelt sätt att mäta, se figuren. Omräkning: 1 mm vp = 10 Pa. 

                  

InsidaUtsida

mm vp

plast-
slang

 

Relativ luftfuktighet räknas i procent. Den står för hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till när 

luften är mättad. Luft som till exempel är 18 
O
C varm och är mättad, innehåller 13 g vattenånga per kg luft. Om 

18-gradig luft bar innehåller 9 g vattenånga per kg, så är relativa luftfuktigheten 100x 9/13 =  69 procent.   

Ju lägre luftfuktigheten är, desto mer vatten kan luften ta upp och föra bort vid ventilation eller torkning. 

Verkningsgrad anger hur mycket av tillförd energi som nyttiggörs. Låg verkningsgrad betyder stora förluster. 

 

                                        Nyttig energi             Nyttig effekt 

    Verkningsgrad  =                                   = 

                                       Tillförd energi            Tillförd effekt                     (Läs vidare i avsnittet Energi grunder) 

                  

Värmebalanstemperatur är den utomhustemperatur som är gränsen för när det behövs tillskottsvärme. 

Gradtimmar är ett jämförelsemått för uppvärmningsbehovet. Gradtimmar får man genom att multiplicera 

temperaturskillnaden med det antal timmar som det är en viss utomhustemperatur. 

   

Naturlig ventilation 

Ventilationen drivs av vinddrag eller skorstenseffekten. 

 

 

Neutraltrycksventilation 

Fläktar används för både tilluft och frånluft. 

 

 

Undertrycksventilation  

Frånluftsfläktar skapar ett undertryck så att luft förs in 

via luftintagen. 
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Bakgrund 

Ventilationssystemets uppgift 
Utgångspunkten för en jämförelse av olika system för ventilation och värme ur energisynpunkt är att 
funktionskraven är specificerade. Grundläggande är att systemet skall skapa ett stallklimat som till-
fredsställer djurens och människornas behov av frisk luft och termisk komfort i stallet. Olika djurslag 
har olika krav på stallklimatet. De grundläggande kraven finns angivna i djurskyddsbestämmelserna, 
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållningen i lantbruket (L100 och L101). 
Dimensioneringsförutsättningar och rekommenderat klimat för olika djurslag finns i Svensk standard 
SS 951050. 

Vad är termisk komfort? 

Termisk komfort för en människa eller ett djur är frånvaron av köld- eller värmestress. Det är helt 
enkelt behagligt varmt. Termisk komfort är i första hand fråga om balansen mellan kroppens värme-
produktion och värmeförlusterna till omgivningen. Vilket klimat som är komfortabelt är olika för olika 
djurslag och individer. Balansen kan dessutom variera över tiden.  

Värmeproduktionen är relaterad till kroppsmassa och kroppens produktion av till exempel mjölk eller 
muskler. Muskelarbete genererar också värme. En tävlingshäst äter mer foder och har avsevärt högre 
värmeproduktion per kg kroppsvikt än en sällskapshäst som mest promenerar runt i en hage.  

Värmeförlusterna är kopplade till hur stor area djuret exponerar mot omgivningen – och vad som kän-
netecknar den omgivningen: omgivningstemperatur, vind, typ av liggunderlag och värmestrålning. 

Inom rimliga gränser kan kroppens värmeregleringssystem styra både värmeproduktion och värmeav-
givning. En mjölkko på toppen av sin laktationskurva har samma värmeförluster som en sinko, men 
högmjölkarens kropp producerar dubbelt så mycket värme. Högmjölkarens komfortzon är därför för-
skjuten mot ett kallare omgivningsklimat, jämfört med sinkon. 

Vilket stallklimat fungerar bäst? 

När man skall bestämma vilket stallklimat som är bäst måste man naturligtvis utgå från vilket tempe-
raturintervall, som ger termisk komfort för de djur som skall vistas i stallet. Oftast finns det olika djur-
kategorier i ett stall och de har olika komfortkrav.  

Förutom till djuren måste man ta hänsyn till den utrustning som skall användas i stallet. Man vill till 
exempel inte att utgödsling eller vatten fryser. När det gäller elektrisk utrustning kan man få funk-
tionsstörningar både vid låga och höga temperaturer. Man måste också ta hänsyn till de människor 
som skall jobba i stallet. Vilken temperatur som ger bäst arbetsmiljö beror på vilken typ av arbetsupp-
gifter som skall utföras. För arbete som innebär finmotoriska rörelser med fuktiga händer passar ett 
varmare klimat bäst. För tyngre kroppsarbete är det tvärtom. 

Den bästa stalltemperaturen blir därför en kompromiss mellan flera olika krav. Som tur är har de flesta 
djurslag ett ganska brett komfortintervall. 

Luftkvalité 

Luftkvalité är dels stalluftens innehåll av damm och skadliga gaser, dels luftens relativa luftfuktighet. 
Damm kommer från foder, strö och djuren själva. Damm försvinner från stalluften genom att en del 
sedimenterar på olika ytor och genom att ventileras ut. Det damm som sedimenterar är huvudsakligen 
större partiklar som inte är så skadliga. 

Djuren själva samt gödsel, urin och foderrester avger många olika mer eller mindre hälsovådliga äm-
nen i gasform. I djurskyddsbestämmelserna finns gränsvärden för koldioxid, ammoniak, svavelväte 
och organiskt damm.  
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Koldioxid kommer huvudsakligen från djurens utandningsluft och nivåerna i stalluften bestäms av 
djurbeläggning i relation till luftomsättningen.  

Ammoniak frigörs vid nedbrytning av kväveföreningar i urin, gödsel och foder. Ammoniak är lättlös-
ligt i vatten. Det råder en balans mellan halten i stalluften och den ammoniak som är löst i vätske-
samlingar. Om luftomsättningen ökar, ventileras mera gasformig ammoniak bort, men samtidigt ökar 
avdunstningen. Det är därför svårt att påverka ammoniakhalterna i stalluften med hjälp ökad ventilat-
ion. Ammoniaknivåerna begränsas därför effektivast genom åtgärder som minskar nedbrytning och 
avdunstning, till exempel genom att arealen blöta ytor minimeras.  

Svavelväte är en mycket giftig gas som bildas vid nedbrytning av flytgödsel i syrefri miljö (nere i stil-
lastående gödsel). Gasen finns löst i vätskan och kan snabbt frigöras vid omröring av gödseln.  

Halten gödselgaser i stallet kan begränsas genom att den luft, som står i direkt kontakt med gödsel och 
urin, hindras att komma upp i djurens uppehållszon med hjälp av vattenlås och punktutsug. 

Urvalet av gränsvärden i djurskyddsbestämmelserna baseras inte i första hand på vilka ämnen som är 
skadligast utan man har valt ämnen som är väl undersökta och lätta att mäta. Om nivåerna av dessa 
gaser är låga kan man anta att halterna av andra liknande ämnen också är låga. 

Luftens relativa fuktighet har stor betydelse för djurmiljön i stallet. Hög luftfuktighet gynnar många 
luftburna smittämnen och orsakar dessutom kondens, vilket i sin tur medför hygienproblem. För låg 
luftfuktighet är inte heller bra. Effekten av hög luftfuktighet påverkas också av lufttemperaturen.  

Baserat på erfarenhet och forskning är rekommendationen att summan av den relativa fuktigheten och 
lufttemperaturen inte bör överstiga 90. Det betyder till exempel att vid +15 OC i stallet skall den rela-
tiva fuktigheten inte överstiga 75 procent (15 + 75 = 90).  
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Bild  1. Rekommenderad luftfuktighet i djurstallar varierar, beroende på stalltemperaturen. 

 
Luftfuktighet styr man genom att reglera ventilationsflödet. Eftersom ventilationsluften inte bara 
transporterar ut fukt utan också värme så krävs ofta tilläggsvärme, för att man skall kunna ventilera 
tillräckligt när det är kallt ute. Om man inte säkerställer tillräcklig ventilation och värmetillförsel, kan 
man snabbt få allvarliga fuktskador även i relativt nybyggda stallar. 

I ett klimatreglerat stall säkerställer man kravet på luftkvalité genom att se till att ventilationsflödet 
aldrig underskrider det minimiflöde som behövs för att föra bort fukt och gaser från stallet. Den uteluft 
som tillförs måste vara jämnt fördelad över stallet i förhållande till djurbeläggningen, så att alla djur 
får tillräckligt bra luftkvalité. 
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Bild 2. Mögel, rost och röta i taket på 6 år gammalt stall orsakat av otillräcklig ventilation och värmetillförsel. 
 

Två typer av stallar 
Det finns två helt skilda principer för hur ventilations- och värmesystem utformas med tanke på dju-
rens miljö. Vi skiljer mellan klimatreglerade byggnader och väderskyddande byggnader. De två prin-
ciperna kan inte blandas, eftersom det oundvikligen leder till problem, bland annat med hög luftfuk-
tighet. 

Klimatreglerat stall 
Detta är ett värmeisolerat och slutet stall där man kan styra lufttemperatur och luftfuktighet genom att 
styra flödet av uteluft och genom att ibland tillföra värme. I ett klimatreglerat stall strävar man efter att 
skapa termisk komfort för djuren genom att hålla lufttemperaturen på en jämn nivå oberoende av om 
det är kallt ute.  

  

Bild 3. Exempel på klimatreglerade stallar med reglerad naturlig ventilation (till vänster) respektive reglerad 
fläktventilation (till höger) 

 
I de flesta stallar är djurens fria värmeavgivning så stor att det under större delen av året finns ett vär-
meöverskott. Värmeöverskottet tas om hand genom att kyla stallet med sval uteluft. Beroende på den 
aktuella utetemperaturen så behövs det olika stort ventilationsflöde för att uppnå den önskade stall-
temperaturen. Vintertid kan det ibland behövas tillskottsvärme för att undvika att stalltemperaturen 
blir för låg eller luftfuktigheten för hög i stallet. 



 9

Stallet skall vara utrustat med en ventilationsanläggning, vars kapacitet kan regleras med hänsyn till 
lufttemperatur och luftkvalité inomhus. Funktionen kan antingen baseras på mekaniska fläktar eller 
naturlig ventilation eller en kombination av dessa system. Stallet skall vara försett med tillräckligt 
antal tilluftsdon som är så placerade att de fördelar uteluft till alla djur i stallet.  

Minimikravet är att stallet är så väl värmeisolerat, att kondens på väggar och i tak undviks. Med hän-
syn till energianvändning för tilläggsvärme kan det vara bra att ha bättre isolering än minimikravet. 

Väderskyddande stall 

Detta är ett enkelt stall med fri luftväxling som ger skydd mot vind, nederbörd, solinstrålning och 
värmeutstrålning nattetid. Stallets väggar är luftgenomsläppliga eller försedda med stora ventila-
tionsöppningar. Eftersom stallet är öppet och luftväxlingen är fri, så följer lufttemperatur och luftfuk-
tighet utomhustemperaturen. Detta system är avsett för lösgående köldtåliga djur, som själva kan välja 
vilo- och uppehållsplats med hänsyn till klimatförhållandena. 

 

Bild 4. Exempel på väderskyddande stall med fri luftväxling. Stallet ger skydd mot vind, nederbörd och solin-
strålning, men inomhustemperaturen följer utomhustemperaturen. 

 
Ett väderskyddande stall skall utformas så att luftomsättningen blir tillräcklig för att transportera bort 
den fukt som avges inne i stallet. Luftväxling sker huvudsakligen genom vindpåverkan. 

Eftersom man inte använder tilläggsvärme eller frånluftsfläktar för att skapa luftväxling, är energian-
vändningen för klimatisering minimal. Särskilt i mjölkkostallar förekommer det dock att man installe-
rar cirkulationsfläktar inne i stallet för att få en kylande luftström över djur sommartid. Sådana fläktar 
använder en hel del energi, eftersom varje cirkulationsfläktmotor brukar ha 2-3 gånger högre effekt än 
en vanligt frånluftsfläkt. Å andra sidan behöver cirkulationsfläktarna bara användas under en mindre 
del av året. 

 

Bild 5. Ibland används cirkulationsfläktar för att skapa en svalkande luftström över djuren när det är varmt. 
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Sveriges klimat 
När man väljer mellan olika byggnadstyper och ventilationslösningar, är det viktigt att tänka på i vilket 
klimat som byggnaden skall användas. I Sverige är det normalt vintern, som ställer de högsta kraven 
på ventilationen. När utomhustemperaturen närmar sig fryspunkten, riskerar man till exempel att få 
problem med kondens och påfrysning.  

 

Bild 6. Antal månader med medeltemperatur under noll grader i olika delar av norra Europa. 

Ju längre perioderna med vinterväder är, desto viktigare blir det att man väljer byggnadstyper och 
utrustning som passar för kallt klimat. Kartan visar hur många månader per år som månadsmedeltem-
peraturen är noll grader eller lägre. 

Man kan se att större delen av de stora jordbruksregionerna i Europa har en mycket kortare vinterpe-
riod än vad vi har på de flesta ställen i Sverige. Det betyder att ventilationslösningar, som fungerar bra 
nere i Europa, kanske inte är anpassade till våra förhållanden. 

Ventilation och klimatförändringar 

Det talas mycket om kommande klimatförändringar, men för den som skall bygga stall finns det nog 
andra förändringar som kommer att ha större betydelse i ett kortare perspektiv. Under de senaste 25 
åren har till exempel mjölkavkastningen per ko i kokontrollen ökat med nästan 50 procent och elpriset 
med 400 procent. 

Möjligheter till energieffektivisering 
För att kunna göra kloka val när det gäller att spara energi, så behöver man ha en uppfattning om be-
sparingspotential och kostnader för olika åtgärder.  När det gäller kostnader, så måste man ta hänsyn 
till både investeringskostnader, driftskostnader och användningstid. 

Besparingsåtgärder, som kräver omfattande byggnadsåtgärder eller dyrbara fasta installationer med 
hög effekt, kan bara bli lönsamma om den årliga driftstiden är lång. Det hjälper inte om den potentiella 
besparingseffekten är stor, om utrustningen bara används en liten del av året.  

Ventilationsbehov i djurstallar respektive lokaler med människor 

När man värderar vilka besparingsmöjligheter som finns, så är det viktigt att veta att förutsättningarna 
i djurstallar skiljer sig mycket från hur det fungerar i till exempel bostäder och kontor. Ventilationsan-
läggningens viktigaste uppgifter är att säkerställa god luftkvalité genom att transportera bort fukt, kol-
dioxid och andra gaser som avges inne i stallet eller rummet. I djurstallar är beläggningen (kg djur per 
rumsvolym) hög och det krävs stora ventilationsflöden för att föra bort den värme, fukt och gaser som 
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djuren avger. Ur ventilationssynpunkt motsvarar en häst 6 till 8 människor och en mjölkko 10 till 15 
människor. Detta får naturligtvis stor betydelse för hur ventilations- och värmeanläggningen utformas 
i djurstall jämfört med bostäder och kontor.  

=
 

=
 

Bild 7. Ur ventilationssynpunkt motsvarar en häst 6 till 8 människor och en mjölkko 10 till 15 människor. 

 
I byggnader för människor är värmeavgivningen från människor och apparater liten jämfört med dju-
rens värmeavgivning i stallar. För att hålla ett komfortabelt inomhusklimat i människobyggnader be-
hövs därför värmetillförsel en stor del av året (typisk när dygnsmedeltemperaturen ute är lägre än +15 
till +17C).  I stallar är djurens samlade värmeproduktion är så stor att det är först när utomhustempera-
turen sjunker under -5OC till -10OC som det behövs tilläggsvärme. Under resten av året finns det ett 
värmeöverskott som måste kylas bort med sval uteluft.  

I bostäder och likande lokaler har man därför en ganska litet fast ventilationsflöde som är anpassat för 
att säkerställa luftkvalitén och rumstemperaturen genom att styra värmetillförseln. I djurstallar finns 
det oftast ett värmeöverskott och det behövs då ingen tilläggsvärme alls. Lufttemperaturen regleras 
istället genom att kyla stallet med sval uteluft. Denna skillnad har betydelse för vilka energibespa-
ringsåtgärder som är mest effektiva. 

Tabell 1. Skillnader mellan olika byggnaders ventilationsanläggningar 

Typ av lokal Temperaturreglering Förhållande 
mellan min- och 
maxventilation 

Ventilations-
intensitet, 
m3/h per m2 
golv 

Luftomsättning 
vid maxvent, 
antal luftbyten 
per timme 

Häststall Styrd ventilation som 

kyler med uteluft 

1:7 15 5 

Mjölkkor i lösdrift Styrd ventilation som 

kyler med uteluft 

1:4 20 15 

Slaktgrisstall Styrd ventilation som 

kyler med uteluft + 

styrd värme vid insätt-

ning av smågrisar 

1:14 90 30 

Slaktkycklingsstall Styrd ventilation som 

kyler med uteluft + 

styrd värme när kyck-

lingarna är små 

1:50 150 50 

Småhus och liknande Reglerad värme 1:2 2 0,5-1 

__________________________________________________________ 
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Värmesystem i djurstallar 

För att kunna hålla ett bra inomhusklimat behövs alltid ventilation och ibland också värmetillförsel. 
För att förstå vilka möjligheter det finns att spara energi i djurstallar, måste man ta hänsyn till både 
värme- och ventilationssystem. 

Värmeförluster via ventilation och transmission 
I bostäder och liknande lokaler kan man spara mycket energi genom att minska värmeförlusterna till 
omgivningen. Dessa värmeförluster sker dels genom transmission genom väggar, golv och tak, dels 
genom att den ventilationsluft som tas utifrån värms upp till rumstemperatur när den ersätter förorenad 
rumstemperad luft.  

Transmissionsförlusterna beror på den sammanlagda arean mot uteluft och mark samt på hur väl isole-
rat huset är.  Ju större luftomsättning (antal luftbyten inne per timme) desto större ventilationsförluster. 
Eftersom luftomsättningen i ett djurstall generellt är mycket större än i bostäder så utgör förlusterna 
genom ventilation en mycket stor andel av den totala värmeförlusten i djurstallar. Ventilationsförlus-
ten vintertid i en normal villa är ca 15 procent (enligt exempel på Energimyndighetens hemsida) me-
dan den för djurstallar varierar mellan 50 procent och 75 procent. 

 

Bostad

Ventilation

Transmission

Mjölkkor Slaktgris Häst

 

Bild 8. Ventilationsförlustens andel av de totala värmeförlusterna från bostäder och djurstallar vintertid. 

 

Värmebalanstemperatur och uppvärmningsbehov 
Först och främst finns det bara behov av uppvärmning under den del av året som temperaturen ute är 
lägre än den temperatur som man önskar hålla inomhus. I både humanutrymmen och djurstallar finns 
det dock ”naturliga” värmekällor inomhus, som ytterligare minskar behovet av tillskottsvärme. I bo-
städer kommer värme främst från belysning, apparater och solinstrålning genom fönster. Det medför 
att i normala hus kan man hålla normal inomhustemperatur utan att slå på värmen, när det är 3-5 gra-
der kallare ute än inne. I djurstallar är önskad inomhustemperatur nästan alltid lägre än i bostäder. 
Dessutom är djurens värmeavgivning så stor att det kan vara 15-25 grader kallare ute innan det behövs 
tillskottsvärme.   

Den utomhustemperatur, som är gränsen för när det behövs tillskottsvärme, kallas värmebalanstempe-
ratur. Ju lägre värmebalanstemperatur desto mindre del av året behöver man tillskottsvärme. Kurvan i 
bild 4 visar hur stor del av ett normalår, som det är kallare än en given utomhustemperatur i Uppsala. 
Om värmebalanstemperaturen för en bostad är  +15OC, så behövs det tillskottsvärme under ca 
85procent av året. Värmebalanstemperaturen för djurstallar är ofta  -5OC eller lägre. Det betyder att 
man behöver tillskottsvärme under bara ca 10 procent av året. 
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Bild 9. Exempel på tidsfördelning för utomhustemperatur. Data från Uppsala. Pilarna är exempel som visar 
att det är +15 OC eller kallare under ca 85 procent ett normalår och -5 OC eller kallare under ca 13 procent av 
året. 

 
Den värmeeffekt som behövs vid ett visst tillfälle är proportionell mot temperaturskillnaden mellan 
inne- och uteluft. Genom att multiplicera temperaturskillnaden med det antal timmar som det är en 
viss utomhustemperatur så får man ett jämförelsemått på energianvändningen, som kallas gradtimmar. 
Summerar man gradtimmarna för alla utomhustemperaturtimmar med behov av tillskottsvärme får 
man antalet gradtimmar per år. Detta värde kan användas för att jämföra uppvärmningsbehovet i 
byggnader med olika värmebalanstemperatur (bild 10). 
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Bild 10. Exempel på uppvärmningsbehov i gradtimmar för byggnader med olika värmebalanstemperatur och 
på några olika orter (baserat på timmedelvärden). 

 
Antalet gradtimmar beror naturligtvis inte bara på värmebalanstemperaturen utan också på klimatet på 
orten där byggnaden ligger. Vid de låga värmebalanstemperaturer, som är vanliga för stallbyggnader, 
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blir skillnaden i energianvändning för uppvärmning mycket stor för byggnader av samma typ, men 
som ligger i olika delar av Sverige (se exempel i bild 10). 

Småhus Slaktgrisstall Mjölkostall
 

Bild 11. Jämförelse mellan hur stora värmekällor (maxeffekt i kW) som behövs i några typiska byggnader. 
Byggnaderna antas ligga i Mellansverige. 

Småhus Slaktgrisstall Mjölkostall
 

Bild 12. Jämförelse mellan typiska uppvärmningsbehov (gradtimmar/år) för samma byggnader som i bild 11.  

Småhus Slaktgrisstall Mjölkostall
 

Bild 13. Jämförelse mellan energianvändning för uppvärmning (kWh / år) för samma byggnader som i bild 11. 

Sammanfattning av energi och uppvärmning av djurstallar 

Man kan sammanfatta det som är typiskt för uppvärmning av stallbyggnader i några punkter: 

• Djurens värmeavgivning är stor i förhållande till värmeförlusterna från byggnaden. Det med-
för att värmebalanstemperaturen är mycket lägre än i vanliga småhus. 

• I djurstallar behövs kraftig ventilation för att transportera bort den fukt och de gaser som av-
ges i stallet. Det medför att värmeförlusterna genom byggnadsskalet är små i förhållande till 
värmeförlusterna genom ventilationen. Man kan därför oftast inte spara så mycket energi ge-
nom extra isolering av huset. 

• Eftersom värmebalanstemperaturen i de flesta djurstallar är låg, så blir uppvärmningsbehovet 
(räknat i gradtimmar) mycket lägre än i bostäder. 

• Kapaciteten (maxeffekten) för värmekällor i djurstallar är oftast hög, men eftersom driftstiden 
är kort och värmebehovet (gradtimmar) är litet blir den årliga energianvändningen ganska låg. 

• Kombinationen av hög effekt och låg årsenergianvändning gör att det inte blir ekonomiskt 
lönsamt att välja avancerade värmekällor som kräver kostsamma investeringar. 

 Energianvändning kWh/år 

 Gradtimmar per år 

Max effektbehov 
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Värmeväxlare 
Eftersom en stor del av värmeförlusterna från ett djurstall sker via ventilationen (bild 8) så skulle teo-
retiskt en stor mängd energi kunna sparas med hjälp av värmeväxlare som tar energi från den varma 
frånluften som används för att förvärma den kalla tilluften. Man har gjort försök med olika sådana 
system åtminstone sedan 1960-talet, men tekniken har inte kommit till allmän användning. I bostads-
hus är det däremot mycket vanligt med värmeväxlare.  

 
 

Bild 14. Principexempel på olika typer av luftvärmeväxlare. (Källa: Aktuellt från lantbruksuniversitetet 308) 

Litet uppvärmningsbehov i de flesta djurstallar 

I avsnittet ovan om uppvärmning visades att uppvärmningsbehovet (gradtimmar) i de flesta djurstallar 
är litet beroende på låg värmebalanstemperatur och låg inomhustemperatur. Det medför att även om 
det finns mycket stora energimängder i frånluften så är det bara under en kort period, när det är som 
kallast, som en värmeväxlare kan göra nytta. 

Undantag är slaktkycklingstallar under uppfödningsperiodens början när kycklingarnas värmeavgiv-
ning är liten i förhållande till byggnadens värmeförluster, samtidigt som stalltemperaturen skall vara 
hög (upp till ca 35°C).  

Påfrysning och igensättning i värmeväxlare 

I en luftvärmeväxlare möter varm fuktig stalluft kall uteluft med bara en tunn värmeöverförande skiva 
emellan. Denna skiva är oftast av plåt eller tunn plast. För att värmeväxlaren skall bli så effektiv som 
möjligt, skall materialet ha hög värmeledningsförmåga. Det medför att stalluften på väg genom vär-
meväxlaren kyls ned till en temperatur nära uteluftens temperatur. Eftersom stalluft håller en hög rela-
tiv fuktighet, medför detta kraftig kondensbildning. Om uteluften är kallare än noll grader (det är då 
värmeväxlaren behövs som mest), så kommer kondensvattnet på den varma sidan att frysa och block-
era luftflödet. 

Detta fenomen uppträder också i värmeväxlare som används i bostadshus, men där är rumsluften var-
mare och håller inte lika hög luftfuktighet. Dessutom förses sådan värmeväxlare med värmeelement 
för förvärmning av uteluften. 

Ytterligare ett problem är att stalluft innehåller mycket damm. När luften passerar genom värmeväxla-
ren fastnar dammet på de kondensfuktiga ytorna. Dessa blir snabbt belagda med en kletig sörja, som 
minskar värmeledningsförmågan och försämrar effektiviteten. Av kostnads- och effektivitetsskäl vill 
man göra luftkanalerna så smala som möjligt vilket medför att luftkanalerna lätt sätts igen av dammbe-
läggningar. 

För att motverka detta problem har man försökt använda filter och automatiskt renspolning. Det är 
fråga om stora luftmängder och mycket damm. Det har visat sig att filter behöver rengöras eller bytas 
flera gånger i veckan, vilket blir arbetskrävande och dyrbart. Automatisk spolning har inte heller fun-
gerat, eftersom dammsörjan liknar ett fett klister och vattenspolning har därför bara begränsad effekt. 
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Beständighet och korrosion 

Vanliga luftvärmeväxlare tillverkas av aluminium, eftersom detta material har bra värmeledningsegen-
skaper. Aluminium korroderar dock snabbt, när det utsätts för kondensvatten och gödselgaser. Koppar 
eller förzinkning fungerar inte heller. Vissa typer av rostfritt stål klarar miljön, men blir mycket dyrt. 
Plastmaterial korroderar inte, men har dålig värmeledningsförmåga vilket försämrar effektiviteten. 

Luftfördelningssystem 

Förvärmning av tilluft med hjälp av värmeväxlare förutsätter att tilluften fördelas över stallet med 
hjälp av ett kanalsystem. Detta medför en mycket högre investerings- och driftskostnad (på grund av 
extra strömningsmotstånd) jämfört med konventionella system, där luften tas in direkt från vind eller 
genom yttervägg. 

Det har också förekommit system, där man förvärmt luften genom att låta den passera genom trummor 
under jord innan luften kommer in i stallet. Dessa system blir också dyra, eftersom det behövs långa 
och stora trummor för att värmeupptagningen skall bli tillräcklig. 

Besparingsmöjligheter med värmeväxlare 

Det finns mycket energi att återvinna i frånluften från djurstallar, men årsvärmebehovet är litet i rela-
tion till de ökade investeringskostnaderna. Detta gör det väldigt svårt att uppnå lönsamhet för sådana 
investeringar. Man har också använt frånluftsvärmeväxlare för att hämta energi till värmepumpar av-
sedda för bostadshus och liknande lokaler. Det har installerats en del sådana anläggningar, men damm- 
och korrosionsproblem har medfört höga driftskostnader och kort livslängd. Denna lösning har inte 
varit konkurrenskraftig jämfört med konventionella system, som hämtar värme ur mark eller uteluft. 

 

Ventilationssystem 

Ett ventilationssystem kan antingen vara mekaniskt eller bygga på naturlig ventilation. I ett mekaniskt 
system skapar elektriska fläktar det tryck som driver luften genom stallet. I ett system med naturlig 
ventilation skapas drivtrycket istället av självdragseffekten och yttre vindtryck. Självdragseffekt eller 
skorstenseffekt kallas det förhållande att varm luft stiger upp och ut, samtidigt som kall uteluft kom-
mer in i stallet. Den beror på att varm luft har lägre densitet än kall luft. Ju större temperaturskillnad 
och ju större höjdskillnad mellan utlopp och intagsöppning desto större luftflöde.            

Ur ventilationssynpunkt har det ingen betydelse om drivtrycket skapas av fläktar eller av naturlig ven-
tilation. Den praktiska skillnaden är att det drivtryck som skapas genom naturlig ventilation är mycket 
svagare (vanligtvis 10-20 gånger mindre) än det som man kan få från fläktar. Konsekvensen blir att 
det, för samma luftflöde, behövs mycket större ventilationsöppningar i ett stall med naturlig ventila-
tion. Om man har naturlig ventilation så kommer dessutom funktionen i hög grad att påverkas av ut-
omhusklimatet. 

Energianvändningen för att driva ett system med naturlig ventilation är minimal och det följande av-
snitten kommer därför att inriktas på system som bygger på fläktventilation. Ett ventilationssystem 
som arbetar enligt undertrycksprincipen består av flera delar: 

• Frånluft – fläktar som transporterar ut varm användad luft ur stallet och skapar det undertryck 
som gör att kall frisk luft sugs in. 

• Tilluft – tilluftsdon/luftintag där frisk luft kommer in. Det är viktigt att donen är rätt utformade 
och placerade så att luften skall fördelas jämn över hela stallet och utan att djuren utsätts för 
drag. 

• Reglersystem – reglercentral och styrutrustning som gör att ventilationssystemets kapacitet 
anpassas så att man kan hålla en jämn temperatur i stallet. 
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Det är fläktarna som använder elenergi, men alla delar i anläggningen har betydelse för den totala 
energianvändningen. Om man vill spara energi räcker det inte att fokusera bara på en del, till exempel 
typ av fläktmotor. Man måste se över helheten. Den billigaste och enklaste åtgärden är vanligtvis att 
minska strömningsförlusterna och förbättra fläkthjulets verkningsgrad genom regelbunden rengöring 
och injustering. 

Lufttransport

Strömningsmotstånd

Förlust i fläkthjul

Förluster i elmotor

Förlust i elektronik

 

 

Bild 15. Fördelningen av den elektriska energi som användas i en ventilationsanläggning. Lufttransport är det 
nyttiga arbete som fläktarna utför. De övriga delarna utgörs av olika förluster. 

 

Fläktars verkningsgrad 
Den effekt som en fläkt avger skapar en tryckskillnad mellan dess inloppssida och utloppssida. Detta 
totaltryck fördelas på statiskt tryck (motsvarar lägesenergi) och dynamiskt tryck, som är rörelseenergin 
hos den luft som strömmar genom fläkten. 

Totaltryck, statiskt tryck och dynamiskt tryck 

 pt = ps + (ρ × v
2
)/2 

där pt   = totaltryck [Pa] 

 ps  = statiskt tryck [Pa] 

 ρ  = luftens densitet [kg/m3]            (grekiska bokstaven ρ uttalas ”rå”) 

 v = lufthastighet [m/s] 

 

Det statiska trycket, som fläkten skall övervinna, motsvarar det strömningsmotstånd, som uppstår när 
luften strömmar genom ventilationssystemet. I ett stall brukar det statiska trycket vara ca 20-60 Pa. 
Det dynamiska trycket ökar snabbt, när lufthastigheten ökar (se diagram och formelruta nedan).  

Typisk lufthastighet i en frånluftstrumma är 8-12 m/s. Det motsvarar ett dynamiskt tryck på ca 40-90 
Pa. Det betyder att normalt så går ca hälften av energin åt till att övervinna strömningsmotstånden i 
ventilationssystemet och den andra hälften används för att sätta fart på luften genom frånluftstrumman. 
Ur energisynpunkt bör man därför sträva efter att hålla låg lufthastighet genom att använda fläktkana-
ler och trummor med så stor tvärsnittsarea som möjligt.  
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Bild 16. Dynamiskt tryck vid olika lufthastigheter. 

Verkningsgrad och nyttig effekt 

Den nyttiga effekten (lufteffekten) eller det nyttiga arbete som en fläkt utför är lika med det totaltryck 
som fläkten skapar multiplicerat med luftflödet genom fläkten.  

 

Nyttig effekt  Nf = ptot × q 

där Nf   = Fläktens nyttiga effekt [W] 

 ptot  = totaltryck [Pa] 

 q  = luftflöde [m3/s] 

Den funktionalitet som krävs är att fläkten skall transportera den mängd luft som behövs med hänsyn 
till ventilationsbehovet. Luftflödet är därför givet, men ur energisynpunkt är det viktigt att fläkten 
arbetar med ett så lågt totaltryck som möjligt. 

Som alltid, när det gäller att spara energi, så strävar man efter att använda utrustning med så bra verk-
ningsgrad som möjligt. En fläkts verkningsgrad (η) är lika med förhållandet mellan nyttig lufteffekt 
(Nf) och upptagen effekt (Ntot):  

Fläktens verkningsgrad 

 η = Nf /Ntot                     (grekiska bokstaven η uttalas ”äta”) 

 

Fläkthjulets verkningsgrad 

Det är fläkthjulet (propellern), som omvandlar fläktmotorns arbete till att transportera luft. Hur stor 
effekt (axeleffekt), som behövs för att driva fläkthjulet, beror på fläkthjulets verkningsgrad. Verk-
ningsgraden beror på hur väl utformat hjulet är ur aerodynamisk synpunkt. Allmänt gäller att fläktar 
med lågt varvtal är energieffektivare än de med högt varvtal. Å andra sidan har lågvarviga fläktar dålig 
tryckstabilitet och passar därför inte för till exempel lågevakuering eller i anläggningar med kanalsy-
stem. 
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Men det är också så att hjulets verkningsgrad påverkas av vid vilket tryck och flöde som det arbetar. 
Bild 17 visar uppmätt verkningsgrad för några olika fläkthjul med samma diameter och rotationshas-
tighet. Man ser att de olika hjulen har optimal verkningsgrad inom olika arbetsområden. Fläkthjulet 
måste också matchas noga mot den motor som används. Olika elmotorer har vitt skilda egenskaper när 
det gäller effekt, vridmoment och varvtal. 

 

Bild 17. Exempel på mätning av några olika fläkthjuls verkningsgrad inom olika arbetsområden. 

Som användare kan man inte se på ett fläkthjul hur effektivt det är. Det kan bara fastställas genom 
provning. Det betyder också att man skall undvika att själv kombinera fläkthjul och motor, åtminstone 
om man vill ha en energieffektiv fläkt. 

Fläktmotorns verkningsgrad 

De elmotorer som används för ventilationsfläktar är i allmänhet asynkronmotorer för växelström, ef-
tersom de innehåller få komponenter och har lång livslängd. Det finns både en-fas och tre-fas asyn-
kronmotorer. Principen som bygger på tre faser är i princip effektivare. Likaså är en större motor ef-
fektivare än en liten. I praktiken är det lika viktigt hur bra motorn är konstruerad och tillverkad. Det 
finns massor med genvägar som ger lägre tillverkningskostnad, men sämre verkningsgrad och kortare 
livslängd. Som användare har man knappast någon möjlighet att se hur bra en motor är. Det är sällan 
en riktigt billig fläkt är bra, men man kan å andra sidan inte vara säker på att den dyraste är bäst. Det 
man kan göra är att handla av välrenommerade tillverkare, som kan visa provningsdata för sina fläktar 
och som är angelägna om att kunderna kommer igen. 

Fläktens verkningsgrad 

Fläktens totalverkningsgrad beror på fläkthjulets utformning och elmotorns verkningsgrad. Typiska 
verkningsgrader för bra axialfläktar och motorer för stallventilation är: 

Fläkthjul i bästa arbetsområde 50-75 procent verkningsgrad 

Enfas asynkronmotor  60-70 procent 

Trefas asynkronmotor  65-75 procent 

 

Det betyder att normala lantbruksfläktar har en verkningsgrad  

från 50 % × 60 % = 30 % 

till 75 % × 70 % = 53 % 

Detta gäller vid fullfartsdrift utan strypspjäll eller hastighetsreglering. Skillnaden i verkningsgrad in-
nebär att de effektivaste fläktarna transporterar nästan dubbelt så mycket luft per kWh som de minst 
effektiva. 
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Driftsegenskaper och energieffektivitet 

Det finns andra egenskaper än energieffektivitet som är viktiga för en ventilationsanläggning. De vik-
tigaste driftsegenskaperna är: 

• Tryckstabilitet  – det betyder att fläktens kapacitet skall påverkas så lite som möjligt av yttre 
driftsförhållanden som till exempel vindpåverkan eller nedsmutsning. 

• Reglerbarhet – detta gäller fläktar med reglerbar kapacitet och innebär att fläktens flöde skall 
kunna styras över ett stort intervall med bibehållen tryckstabilitet. 

• Buller  – med hänsyn till djur- och arbetsmiljö skall en fläkt avge så lite buller som möjligt.  

• Hållbarhet  – ur driftsekonomisk synpunkt är det viktigt att en fläkt har lång hållbarhet. Föru-
tom kvalitén på lager och isoleringsmaterial har driftstemperaturen stor betydelse för fläktmo-
torns livslängd. 

 

En fläktkurva är ett diagram, som visar sambandet mellan fläktens kapacitet och arbetstryck. Exempel 
på fläktkurvor för några olika fläktar visas i bilden nedan. Om en fläkt är tryckstabil, betyder det att 
dess kapacitet bara ändras lite, när trycket ökar. I diagrammet motsvaras det av att fläktkurvan är så 
nära vertikal som möjligt. I bilden finns både fläktar med branta vertikala kurvor och flacka lutande 
fläktkurvor. Fläktarna med flacka kurvor har dålig tryckstabilitet och därmed instabil drift. En sådan 
fläkt har ett fläkthjul, som enbart är optimerat för att ge mycket luft som friblåsande eller vid små 
tryck. Genom att fläkten får hög kapacitet har den på papperet hög energieffektivitet, men i verklig-
heten kommer den att arbeta vid högre tryck och sjunker både kapacitet och energieffektivitet snabbt. 
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Bild 18. Exempel på fläktkurvor för några olika typer av fläktar som provats av Statens Jordbrugsteniske 
Forsøg i Danmark. 

 
Många av kurvorna har ett tydligt ”knä”. I ett intervall med låga tryck är kapacitetskurvan ganska 
brant för att vid högre tryck bli mycket flack. Fläkten har då kommit utanför sitt arbetsområde och är 
egentligen ganska oanvändbar i detta område. 

 

Normalt driftstryck för lantbruksfläktar 

Lantbruksfläktar sitter normalt monterade i en fabrikstillverkad strömlinjeformad fläkttrumma. Nor-
malt provkörs fläkten i trumman eftersom man då får mer realistiska värden än om fläkten bara skulle 
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sitta monterad i ett runt hål i en plan skiva. En välkonstruerad fläkttrumma förbättrar fläktens kapacitet 
och driftsegenskaper. 

I anläggningar med fabrikstillverkade trummor och luftintag är normalt driftstryck för fläktarna ca 20 
Pa. I anläggningar med platsbyggda trummor och kanaler krävs mycket högre tryck. Beroende på hur 
väl kanalerna är utformade ur strömningssynpunkt är det realistiskt att räkna med tryck på 60 till 120 
Pa. Många av de fläktar, som är energieffektiva och optimerade för låga tryck, fungerar inte i en sådan 
anläggning. 

 

Mått på energieffektivitet 

Man kan inte jämföra fläktars energianvändning genom att titta på motorns märkplåt. Ofta anger den 
bara den effekt som går ut på drivaxeln. Strömförbrukning brukar också anges, men denna uppgift är 
bara ett maxvärde som skall användas för att dimensionera matningsledningar och säkringar. Värdet 
säger inte så mycket om elförbrukningen vid normal drift. För att på ett rättvisande sätt kunna jämföra 
olika fläktars energieffektivitet måste man ha tillgång till resultat från provningar, där man kört fläkten 
i en speciell provningsanläggning, där man kan mäta flöde och energianvändning vid olika tryck. 

 Som mått på energieffektivitet brukar man använda: 

1. antal m3/tim luftflöde per watt inmatad eleffekt (ju högre värde desto bättre) 
eller           2. watt inmatad eleffekt per 1000 m3/tim kapacitet (ju lägre värde desto bättre) 

 
När man jämför olika fläktar är det viktigt att energieffektiviteten mätts vid samma tryck. Bild 19 ne-
dan visar energieffektiviteten för några olika fläktar (data från Sveaverken AB) vid olika tryck. Som 
synes får man ganska olika värden beroende på vid vilket tryck man jämför. Som jämförelsevärde bör 
man välja ett tryck som är realistiskt i en verklig anläggning. Man bör jämföra vid 20 Pa, men det fö-
rekommer både 10 Pa och friblåsande (0 Pa) i datablad för fläktar från olika fabrikanter. 

I bild 19 syns några kurvor som viker brant uppåt vid höga tryck. Det betyder att fläkthjulet arbetar 
utanför sitt arbetsområde och då försämras energieffektiviteten drastiskt eftersom kapaciteten snabbt 
sjunker (jfr knäet på fläktkurvorna ovan). 
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Bild 19. Exempel på energieffektivitetsdata för några olika fläktar vid olika tryck.  
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Kapacitetsreglering 
 

Redogörelsen så här långt har gällt fläktar som går med full kapacitet. I en verklig anläggning behöver 
man kunna reglera kapaciteten med hänsyn till det aktuella ventilationsbehovet. En fläkts kapacitet 
kan styras genom att ändra dess varvtal eller med hjälp av ett reglerbart strypspjäll. Eftersom en nor-
mal ventilationsanläggning består av flera fläktar, kan man dessutom styra dess kapacitet genom att 
stänga av eller sätta på vissa fläktar. Det finns olika metoder för varvtalsreglering och olika principer 
för hur man bäst styr inkopplingen av fläktar.  

För ett givet fläkthjul gäller att dess kapacitet är proportionell mot varvtalet. Det tryck fläkten levere-
rar är dock proportionellt mot kvadraten på varvtal. Det betyder att om man halverar varvtalet så halv-
eras flödet, men totaltrycket som fläkten skapar sjunker till en fjärdedel. När man reglerar ner en fläkt 
genom att minska varvtalet så minskar också dess tryckstabilitet snabbt. Ganska snart så är det inte 
fläktens varvtal utan andra faktorer som till exempel vindtryck och självdragseffekt som bestämmer 
flödet. Detta gäller oberoende av vilken metod för hastighetsreglering som används. 

 Det finns en tumregel som säger att man inte ska räkna med att använda mindre än 1/3 av maxkapa-
citeten för en varvtalsreglerad fläkt utan spjäll. Som tabell1 med exempel från stallar med olika djur-
slag visar, är behovet av reglering mycket större än så. Lösningen är istället att använda strypspjäll 
och/eller olika kombinationer av fläktar för att uppnå ett tillräckligt stort reglerområde. 

 

Spänningsreglering 

Vanligen är lantbruksfläktar försedda med asynkronmotorer. De är försedda med fasta lindningar som 
med hjälp av växelströmmens spänningsväxling skapar ett roterande magnetfält. Genom induktion 
uppstår en ström i rotorn och därmed också ett magnetfält kring denna. Rotorn dras runt med en has-
tighet som är lite lägre (5 - 15  procent lägre) jämfört med magnetfältets rotationshastighet i statorn 
(bestäms av nätfrekvens och antal lindningar). Motorns vridmoment beror på matningsspänningen. 
Om spänningen minskar blir motorn svagare och rotationshastigheten sjunker. Ju större skillnad i ro-
tationshastighet mellan magnetfältet i statorn och rotorn, desto högre ström induceras i rotorn. Till slut 
blir strömmen så hög att en vanlig asynkronmotor överhettas och förstörs. Man kan dock göra regler-
bara asynkronmotorer, som har en rotorkonstruktion som begränsar strömstegringen. Dessa motorer 
kan användas i spänningsreglerade fläktar, eftersom det moment som behövs för att driva runt fläkt-
hjulet också minskar när varvtalet går ner. 

Man kan reglera matningsspänningen till fläkten på olika sätt. Traditionellt har man använt transfor-
matorer, som sänkt nätspänningen till en lägre nivå. Vanligast är stegtransformatorer med upp till tre 
eller fyra fasta spänningsnivåer. Det har också funnits mekaniskt styrda vridtransformatorer med steg-
löst reglerbar utspänning. Det går åt mycket koppartråd och järnplåt i en transformator och sådana 
transformatorer har därför blivit en allt dyrare och ovanligare lösning. De används dock fortfarande för 
en del små fläktar.  

En annan metod är att sänka den effektiva spänningen genom att ”klippa” bort delar av växelspän-
ningen med en halvledar-strömbrytare (triac). Denna metod brukar kallas fasvinkelstyrning eller 
triacreglering. 
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Bild 20. Principen för spänningsreglering med triac. Nätspänningen varierar enligt en sinusformad kurva från 
negativ till positiv spänning 50 gånger per sekund. Den effektiva spänningen (som en motor påverkas av) är 
proportionell mot arean mellan spänningskurvan och nollinjen. Genom att med hjälp av en triac bara släppa 
fram ström under en begränsad del av varje period blir den effektiva spänningen lägre, eftersom arean 
(streckad) är mindre. Motorn är så ”trög” att den inte reagerar på de korta avbrotten utan bara på att den i 
medeltal får lägre spänning. 

 
Ju mer man reglerar ner spänningen till en asynkronmotor desto långsammare roterar den. Det betyder 
att rotorns eftersläpning i relation till nätfrekvensen ökar och därmed ökar också effektförlusterna i 
rotorn. Vid varje spänningstillslag uppstår dessutom ett kort elektrisk störning, som inte kan utnyttjas 
av motorn utan måste filtreras bort. Ju lägre hastighet blir desto sämre blir därför verkningsgraden. 

Frekvensreglering 

Frekvensreglering bygger på att man styr växelströmmens frekvens istället för dess spänning. Det gör 
att asynkronmotorns verkningsgrad inte försämras när rotationshastigheten minskar, eftersom rotorns 
eftersläpning i förhållande till växelströmmens frekvens är den samma. Man kan inte påverka nät-
frekvensen, utan man driver istället motorn med en konstgjord växelspänning med önskad frekvens. 

Den vanligaste metoden som används i frekvensomriktare är att göra om nätströmmen till spännings-
pulser som man med hjälp av elektroniska strömbrytare släpper fram till motorn. Pulserna kommer 
mycket tätt, ca 2000 ggr per sekund. Pulserna släpps fram i skurar med uppehåll mellan. Motorn rea-
gerar inte på de enskilda pulserna utan på medelvärdet över tid. Genom att fördela pulserna på ett 
lämpligt sätt kan man få ett medelvärde, som följer en sinuskurva med önskad frekvens. Fördelen med 
detta system är att motorn arbetar med normal eftersläpning i förhållande till matningsspänningens 
frekvens. Nackdelen är att varje snabb puls ger upphov till en högfrekvent elektrisk störning, som 
fortplantar sig ut i elanläggningen där den till exempel kan störa datorer, mätgivare och ge upphov till 
vagabonderande strömmar. För att minimera dessa problem är det mycket viktigt att utrustningen in-
stalleras på rätt sätt med störningsfilter och skärmade kablar mellan frekvensomriktare och motor. 

För att det hela skall fungera bra, måste styrutrustningen trimmas in mot varje motor. Det är inte alla 
asynkronmotorer som kan frekvensregleras. De högfrekventa spänningspulserna ställer bland annat 
särskilda krav på isoleringen i motorns lindningar, för att man inte skall få problem med överslag och 
kortslutning. 
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Bild 21. Frekvensreglering bygger på att man skapar en konstgjord växelspänning med hjälp av skurar av 
spänningspulser. 

Andra typer av elektronisk varvtalsreglering 

Det finns ett fabrikat av frekvensomriktare som inte använder spänningspulser utan istället skapar en 
kontinuerlig sinusspänning av samma karaktär som den vanliga nätspänningen. Denna typ är något 
dyrare, men man slipper problemet med störningar och behöver inte använda skärmade kablar. 

Det finns också fläktmotorer med inbyggd styrelektronik, som skapar ett elektroniskt styrt roterande 
magnetfält i motorn. Eftersom man kan styra magnetfältets rotationshastighet, kan man också styra 
motorns varvtal. En sådan motor är dyrare än en vanlig men mycket energieffektiv. 

Energisignatur för fläktar med olika typer av varvt alsreglering 

En så kallad energisignatur ger en översiktlig bild av en reglerbar fläkts energieffektivitet, när den körs 
med olika kapaciteter. Den horisontella axeln visar ventilationsflödet från noll upp till 100 procent av 
maxflödet. Den vertikala axeln visar fläktmotorns effektförbrukning i procent av förbrukningen vid 
100 procent flöde. Det teoretiskt optimala sambandet mellan dessa två storheter är inte en rät linje utan 
en konkav. Det beror på att när luftflödet ökar, ökar också lufthastigheten genom fläkten. Det medför i 
sin tur att det dynamiska tryck, som fläkten måste skapa, ökar med kvadraten på hastigheten. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20% 40% 60% 80% 100%

E
ff

ek
tf

ör
br

uk
ni

ng

Luftflöde

Typiska energisignaturer för varvtalsreglerade fläktar

Spänningsreglerad

Frekvensreglerad

Teoretisk

 

Bild 22. Energisignaturen visar fläktens effektbehov i förhållande till luftflödet. Med frekvensreglering ligger 
effektförbrukningen något högre än den teoretiska på grund av förluster i elektronik och filter. För en spän-
ningsreglerad asynkronmotor ökar energiförlusterna i motorn, när varvtalet sjunker. 
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För en frekvensreglerad asynkronmotor påverkas inte motorns verkningsgrad av varvtalet, däremot 
förbrukar frekvensomriktaren hela tiden lite energi, ca 3-5 procent av märkeffekten. Kurvan för en 
frekvensreglerad fläkt ligger därför strax över den teoretiska kurvan för en fläkt utan reglerförluster. 
När det gäller en spänningsreglerad asynkronmotor så ökar förlusterna i motorn ju lägre rotationshas-
tigheten blir i förhållande till det synkrona varvtalet (bestäms av nätfrekvensen). Vid låga flöden ligger 
därför kurvan högt och effektbehovet är 2-3 gånger större än den teoretiska. 

Eftersom frekvensreglering ger en mycket energieffektivare varvtalsreglering, så kan detta alternativ 
framstå som det självklara valet. Det finns dock andra faktorer som komplicerar det hela. En sådan är 
att det inte räcker med enbart varvtalsreglering för att reglera ner kapaciteten tillräckligt mycket i 
stallventilationsanläggningar. Eftersom fläktarna arbetar med så låga tryck (vilket är bra ur energisyn-
punkt) så blir de känsliga för störningar i form av självdragseffekt och yttre vindtryck. En erfarenhets-
regel säger att man inte kan räkna med att reglera ner kapaciteten till mindre än 1/3 av maxkapaciteten, 
vilket inte är tillräckligt i relation till det reglerintervall som behövs. Lösningen är antingen att utöka 
reglerintervallet för den enskilda fläkten med hjälp av strypspjäll eller att använda en kombination av 
flera fläktar som stängs av eller sätts på allt efter behovet. 

Energisignatur för fläktar med strypspjäll 

Med hjälp av strypspjäll som ökar strömningsmotståndet kan luftflödet nästan regleras ned till noll. 
Det behövs dock ett visst flöde för att kyla fläktmotorn så den inte överhettas. Minsta användbara 
flöde är 5-10 procent av maxflödet. 
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Bild 23. Energisignaturer för olika typer av varvtalsreglerade fläktar med strypspjäll. 

 
Nackdelen med strypspjäll är att de ger mycket stora energiförluster. Det är som om man skulle re-
glera hastigheten på en bil med hjälp av bromsen istället för med gasen. Energisignaturerna i bild 23 
visar att strypspjäll kraftigt försämrar energieffektiviteten för både spänningsreglerade och frekvensre-
glerade fläktar. 

Kapacitetsreglering i anläggningar med flera fläktar 

Om ventilationsanläggningen består av flera fläktar, kan man också reglera kapaciteten genom att 
stänga av och sätta på fläktar. Fördelen är att avstängd fläkt inte drar någon ström alls. Nackdelen är 
de snabba luftflödesändringar som uppstår när en fläkt stängs av eller sätts på. Dessa svängningar kan 
medföra drag och kallras i samband med omställningen. Dessa nackdelar är mest uttalade vintertid, när 
flödet skall vara litet och den luft som kommer in är mycket kallare än stalluften. Det finns några olika 
principer för hur man kan reglera luftflödet i stallet genom att kombinera varvtalsreglerade fläktar och 
stegfläktar.  
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Bild 24. Alla fläktar går samtidigt 

En princip är att enbart använda varvtalsreglerade 

fläktar och att låta alla fläktar gå hela tiden. 

Fördelen är att man får en mycket jämn flödes-

reglering från minimiventilation till maxventilation. 

Precis som med en enstaka varvtalsreglerad fläkt så 

måste man använda strypspjäll för att komma ner i 

tillräckligt låg minimiventilation. Strypspjäll medför 

dock stora energiförluster och energieffektiviteten för 

denna typ av anläggning är dålig - särskilt när fläktar-

na är spänningsreglerade. Om istället frekvens-

reglerade fläktar används kan energiförbrukning ofta 

halveras jämfört med det sämsta alternativet. 
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Bild 25. Fast kombination av varvtalsreglerad och 
fasta fläktsteg. 

I detta alternativ använder man enbart en (ibland 

flera) varvtalsreglerade fläktar när ventilationsbeho-

vet är litet. När denna fläkts kapacitet inte längre 

räcker till kopplar man in stegfläktar enligt ett fast 

schema. 

Fördelen är att man får en energieffektiv ventilations-

anläggning eftersom stegfläktarna inte drar någon 

ström alls när de står stilla och den ineffektiva varv-

talsfläkten bara står för en mindre del av den totala 

kapaciteten. 

Vid låga flöden är kapacitetsreglering jämn och fin, 

men när det blir varmare och det behövs större flöde 

uppstår störningar i samband med att fläktsteg stängs 

av och sätts på. 
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Bild 26. Smartstyrning med en kombination av varv-
tals- och stegfläktar 

I detta alternativ kombinerar man en (ibland flera) 

varvtalsreglerad fläkt med stegfläktar. Datorn i 

reglercentralen väljer den optimala kombinationen av 

stegfläktar och styr den steglösa fläkten så att det 

sammanlagda luftflödet svarar mot det aktuella venti-

lationsbehovet. 

Fördelen är att man får en energieffektiv ventilations-

anläggning eftersom stegfläktarna inte drar någon 

ström alls när de står stilla och den ineffektiva varv-

talsfläkten bara står för en mindre del av den totala 

kapaciteten.  

Man får en nästan lika jämn kapacitetsreglering som i 

det system där alla fläktar går kontinuerligt, men 

energiförbrukningen blir mycket lägre. 
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På samma sätt som för en enskild fläkt, kan man få en energisignatur för en hel anläggning genom att 
ta hänsyn till hur de olika fläktarna arbetar och sedan summera deras effektbehov.  

När man tittar på energisignaturer för hela anläggningar, så visar sig att även om frekvensreglering är 
mycket energieffektivare än spänningsreglering, så medför strypspjällen så stora energiförluster att 
alternativen med enbart kontinuerligt gående fläktar fortvarande är ogynnsamt ur energisynpunkt. Man 
bör därför alltid sträva att använda fläktar med strypspjäll i så liten utsträckning som möjligt.  
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Bild 27. Exempel på energisignaturer för olika principer att styra kapaciteten i ventilationsanläggningar med 
flera fläktar. Energisignaturen för anläggningar med smartstyrning kommer att se lite olika ut beroende på 
hur många fläktar som används och stor andel som den steglösa delen utgör. 
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Energiförluster i anläggningen 

Efter att ha redogjort för energiförlusterna vid fläkthjulet och fläktmotorn, är det nu dags för ytterli-
gare en förlustpost, nämligen strömningsförlusterna. Dessa är av samma storleksordning som för 
fläkthul och fläktmotor (se bild 15), men glöms ofta bort. Vissa strömningsförluster är oundvikliga, 
medan många andra kan undvikas genom projektering, byggande, installation och regelbundet under-
håll.  

Grundprinciperna att uppnå ett lågt strömningsmotstånd är: 

 

• Lägsta möjliga lufthastighet. 2-3 m/s är att föredra, men ibland måste man gå upp till ca 10 
m/s, till exempel i fläkttrummor. 

• Rejält avrundade kanter vid inlopp till exempel i fläkttrummor eller luftintag 

• Undvik riktningsförändringar och om de är oundvikliga – se framför allt till att innerhörnen är 
avrundade 

• Undvik nät och galler i luftströmmens väg 

• Stag, spjäll och dylikt skall vara så tunna som möjligt och vara vända med den tunna sidan 
mot luftströmmen. 

• Insidan på trummor och kanaler där luften strömmar fram, skall vara så slät som möjligt. 

• Fläktblad skall vara släta och rena. 

• Man bör inte ha tak eller huvar framför fläkttrummornas utlopp. Om det inte går att undvika är 
det viktigt att kanterna är rundade och att det finns gott om plats för luften, när den skall byta 
riktning för att komma ut förbi taket eller huven. 

 

Lufthastigheten från luftintagen bör vara så hög att kallras undviks. Det medför att intagen alltid ger 
upphov till en viss strypning och därmed ett visst strömningsmotstånd. Luftintag som hämtar luft från 
vind eller liknande bör vara dimensionerade för att ge full kapacitet vid ca 10 Pa. Luftintag i yttervägg 
kan behöva större undertryck, ca 20 Pa, för att minska störningar orsakade av yttre vindpåverkan. 
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Bild 28. Exempel på strömningsförluster i olika delar av en ventilationsanläggning. I allmänhet medför plats-
byggda lösningar större strömningsförluster jämfört med fabrikstillverkad strömlinjeformad utrustning. 
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Exempel på detaljer som ger onödiga energiförluster 

  

Bild 29. Kraftigt ökade strömningsförluster p.g.a. 
nedsmutsade galler och skräp framför öppning. 

Bild 30. Nedsmutsade skyddsgaller som stryper luft-
flödet och ökar energiförbrukningen. 

 

 

 
 

Bild 31. Trång huv framför utblås ger onödig stryp-
ning. 

Bild 32. Vippspjäll på stegfläkt skall antingen vara 
helt stängt eller helt öppet. Detta spjäll har fastnat i 
ett mellanläge och ger onödigt motstånd. 

 

 
 

Bild 32. Platsbyggd takhuv med vassa kanter och 
trångt utlopp som stryper luftströmmen. 

Bild 33. Fastrostat och trasigt jalusispjäll ger onödiga 
strömningsförluster. 
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Åtgärder för energibesparing i ventilation 
- en sammanställning 

 

Inställningar, skötsel och underhåll 

1. Regelbunden rengöring  

Regelbunden rengöring minskar strömningsförluster. 

Minst en gång per år bör man gå igenom ventilationsanläggningen och rengöra fläktarna och kanaler. Rör och 

kanaler som används för lågevakuering brukar snabbt (6-12 månader) få tjocka beläggningar, som med tiden 

täpper igen dem helt. Om luften tas in via vinden brukar det finnas ett nät i takfoten. Se till att detta nät inte 

blir igensatt med maskrosfrön, tistelfrön och annat skräp. 

Rengöring är också viktig för den typ av diffus ventilation där tilluften passerar genom en textilduk eller filt-

matta. Duken eller mattorna behöver rengöras eller bytas ut årligen. 

2. Kontrollera spjäll och luftintag 

Se till att alla spjäll rör sig som de ska och kan öppna helt. Man bör också kontrollera och justera alla luftintag 

så att de kan öppnas i takt med att ventilationsflödet ökar. Kontrollen görs samtidigt med rengöringen.  

3. Kontrollera styrning och givare 

Temperaturgivare ska placeras så att den mäter en representativ temperatur nära djuren. Kontrollera tempera-

turgivaren genom att värma den med handen och lyssna på fläktarna om ventilationsflödet ökar. 

4. Punktera inte undertrycksventilationen 

För att säkra en jämn lufttillförsel så är det viktigt att det finns ett lagom undertryck som gör att avsett luftflöde 

finns i alla luftintag. Låt inte foderintag, dörrar och andra öppningar stå öppna, eftersom det gör att under-

trycket minskar eller helt upphör. Då slutar luften att komma in genom luftintagen. En dörr på glänt kan också 

orsaka drag på djuren. 

 

           

Ombyggnad och komplettering 

5. Samreglera ventilation och värme 

Om man använder tilläggsvärme i stallet, så är det viktigt att den samregleras med ventilationen så att värmen 

bara är på när ventilationen går på minimikapacitet. Annars leder ett för stort ventilationsflöde till onödig vär-

meförlust. Om det till exempel är +15 
O
C inne och -15 

O
C ute, så medför 1000 m

3
/tim onödig ventilation att 

man måste tillföra 10 kW extra värme för att hålla samma stalltemperatur. Riktvärde: Det åtgår 0,33 kWh för 

att höja temperaturen 1 grad i 1000 m
3
 luft.  

Om man har en fuktsensor kan värmen istället sättas på när det blir för fuktigt i stallet. 

6. Förbättra systemet för kapacitetsreglering 

I system, där alla fläktar är spänningsreglerade och går samtidigt samt är försedda med strypspjäll, blir energi-

användningen hög. Den kan man minska genom att sätta in frekvensreglerade fläktar eller genom att använda 

en reglercentral som kan smartstyra fläktarna. I allmänhet är det mindre kostsamt att byta till smartstyrning 

jämfört med att förse alla fläktar med frekvensreglering, eftersom denna typ av reglering ofta också kräver 

utbyte av fläktarna. 
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7. Bygg om för att minska strömningsförlusterna 

Om befintliga kanaler eller trummor inte är strömlinjeformade utan har vassa inlopp, skarpa hörn och ström-

ningshinder kan man minska förlusterna genom att sätta in moderna trummor. 

I gamla system där man fördelar tilluften med vävkanaler och som är försedda med tilluftsfläktar blir ström-

ningsmotståndet stort. Beroende på hur stallet är utformat kan man ibland spara energi genom att byta till en 

annan typ av tilluftsdon med lägre motstånd. Ibland kan man även minska förlusterna genom att byta eller ta 

bort trånga ventilationshuvar och tak ovanför ventilationstrummor. 

Gamla spjäll har ofta dålig funktion och öppnar inte som de ska. Ett utbyte ger både bättre funktion och mindre 

strömningsförluster. 

8. Byt ut gamla fläktar 

Om man har fläktar som är äldre än 20-25 år är det värt att undersöka hur mycket energieffektiviteten förbätt-

ras genom byte till moderna fläktar. Högvarviga, extra tryckstarka fläktar (1400 r/m) kan behövas för lågevaku-

ering eller i anläggningar med kanalsystem, men i andra fall kan man spara energi genom att ersätta dem med 

lågvarviga fläktar (900 r/m eller lägre). Små fläktar är inte lika energieffektiva som stora. Ta reda på fläktdata 

och jämför. 

 

Val av system i nya stallar 

9. Försök välja naturlig ventilation 

Om man skall bygga nytt kan man ibland minska energibehovet genom att välja ett system som bygger på na-

turlig ventilation. För djurslag som har höga krav på jämt stallklimat och hög stalltemperatur passar dock inte 

naturlig ventilation eftersom det är mycket svårare att hålla en jämn stalltemperatur och undvika överventilat-

ion, vilket medför onödig användning av tilläggsvärme. 

10. Välj undertrycksventilation framför neutraltrycksventilation 

Om det krävs fläktventilation, bör man om möjligt välja undertrycksventilation. Neutraltrycksventilation använ-

der mer energi, eftersom det används fläktar för både tilluft och frånluft. 

11. Använd frekvensreglerade och/eller smartstyrda fläktar för kapacitetsreglering. 

När det gäller system för kapacitetsreglering så är frekvensreglerade fläktar bättre än spänningsreglerade, men 

framför allt skall man minimera antalet fläktar med strypspjäll. 

12. Titta på fläktens energivärden, men glöm inte övriga egenskaper 

När det gäller att välja fläktar skall man inte bara titta på värdena för energianvändning utan också ta hänsyn 

till andra egenskaper som tryckstabilitet och buller. 
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