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Sammanfattning 

Allmänna bad bidrar i hög grad till att främja allmänhetens hälsa och välbefinnande. De 

erbjuder möjlighet till motion och rekreation för människor i alla åldrar. För att badgäster ska 

trivas och må bra krävs det att vatten- och luftkvalitet håller hög nivå. I syfte att förhindra 

spridning av sjukdomsalstrande organismer mellan badgäster används klor som en central 

komponent för att desinficera vattnet. Kloret lämnar dock restprodukter efter sig, främst 

trikloramin som påverkar människors hälsa negativt. Trikloramin samlas över vattenytan och 

stannar kvar i andningszonen om inte föroreningarna transporteras bort via luftrörelser. 

 

I Nolhaga simhall sker fram till 2018 en ombyggnad av anläggningen. Rapporten berör den 

nya ventilationslösning som kommer att användas till motionsbassängen. För att studera hur 

denna lösning fungerar och hur god luftväxling den skapar över vattenytan har en modell av 

simhallen skapats i CAD-program. Luftflöden har sedan simulerats i en förenklad CFD 

modellen och jämförts med ett röktest i en liknande simhall. Utöver den lösning som är tänkt 

att byggas har ett alternativ med kompletterande frånluftsdon i golvnivå simulerats.  

Resultatet indikerar att lufthastigheter över vattenytan ligger inom de rekommendationer som 

finns angivna. Luften har en tendens att röra sig i lokalen med ett återcirkulerande beteende 

där tilluften följer taket in i hallen för att sedan gå ner vid bakre väggen och tillbaka över 

vattenytan. Luftrörelserna följer detta beteende oberoende om frånluftsdonet är placerat i 

golv- eller taknivå. Någon skillnad i mängd bortfört trikloramin kan inte säkerställas med de 

metoder som använts i rapporten. Röktestet gav inte ett tillräckligt tydligt resultat för att några 

kopplingar till simulering ska kunna göras. 

Brist på tid, förkunskaper och erfarenhet inom området gör att osäkerheten kring de resultat 

som nåtts är stor. Mer arbete inom CFD och badhusventilation krävs för att öka 

trovärdigheten. 

Nyckelord: Ventilation, Luftföring, Simhall, CFD, Trikloramin 
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Abstract 

Public baths contributes significantly to the promotion of public health and wellbeing. To be 

able to supply a pleasant experience for bathers, a high quality of water and air is required. To 

avoid spreading of pathogens between bathers, Chlorine is used as a central component for 

disinfecting the water. Chlorine residues such as Trichloramine affect human health and are 

concentrated above the water surface and will remain in the breathing zone unless the 

pollution is carried away by air movement. 

Nolhaga public bath is undergoing a renovation and this report is a study of the new 

ventilation system which has been installed. To investigate the air flow pattern in the hall a 

CAD model of the space was created. CFD software was used to simulate airflow in the 

model. Results have also been compared with a smoke test, performed in a similar building. 

In addition to the suggested solution a different approach, with additional exhaust air vents 

placed at floor level, has been tested. 

 

The results show that the air speeds over the water surface are within the given 

recommendations. The air has a tendency to move around in the room with a recirculating 

behaviour where the supply air follows the roof to the back wall and then returns over the 

surface of the water. This kind of behaviour might be beneficial for removing Trichloramines 

if exhaust air vents are placed near the air supply units. This method uses the air movement to 

remove pollutants where the concentration is highest and removes them from the building. 

Performed smoke test gave only vague indications that the simulation results can be linked to 

actual air movement due to the small amount of information it provided. 

Due to the lack of time, knowledge and experience in the field, the uncertainty of the achieved 

results is great. Additional work in CFD and ventilation of public baths is required to enhance 

credibility of results. 

 

Keywords: Ventilation, Air distribution, Public baths, CFD, Trichloramine 
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1. Inledning  

Badanläggningar är en uppskattad verksamhet för människor i alla åldrar. Oavsett om 

besökaren ägnar sig åt motion, simträning eller vattenlek förväntas vatten- och luftkvalitet 

hålla hög nivå.  

Klor används idag för att se till att motverka sjukdomsalstrande organismer i vattnet.  Trots att 

kloret är mycket effektivt i detta avseende har det nackdelar. Restprodukter från kloret lämnar 

vattnet och går upp i luften där gaserna kan medföra hälsoproblem när de andas in av de 

badande. Vid projektering av en simhall måste hänsyn tas till bortförande av dessa gaser. Det 

väcker frågeställningar kring vilket luftutbyte som kan vara lämplig samt vilken lösning som 

bör användas för att uppnå en god luftväxling vid vattenytan. 

I Alingsås sker fram till 2018 en ombyggnad av Nolhaga simhall. Till den befintliga 25-

meters bassängen har en ny ventilationslösning utarbetats.  

1.1 Bakgrund 

Grunden till arbetet har tagits fram i samtal med Erik Svensson
1
 som har mångårig erfarenhet 

inom badhus. Det finns frågetecken kring hur väl gaser, som bildas vid rening av badvattnet 

med klor, transporteras bort från vattenytan. Dessa gaser, främst trikloramin, anses kunna ge 

hälsoproblem och har en högre densitet än luft vilket antyder att de stannar kvar vid 

vattenytan där de andas in av de badande. Enligt Erik finns det anledning att studera 

luftföringen inne i simhallar då det finns det en del osäkerhet kring om luften verkligen 

ventilerar de ytor som man avsett och om de metoder som vanligen används är effektiva. De 

röktester som utförs på ventilationen är svåra att dra slutsatser från och tidigare beräkningar 

av luftflöden på denna typ av anläggning saknas. 

1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att studera hur väl ventilationslösningen i Nolhaga simhall skapar god 

luftväxling vid vattenytan. Avsikten med detta är att utvärdera om de rekommenderade 

lufthastigheterna hålls och vilken koppling det kan ha till bortförande av klorbaserade 

föroreningar. 

Syftet med projektet är även att utvärdera ett alternativ på ventilationslösningen i Nolhaga där 

kompletterande frånluftsdon placeras i golvnivå. Avsikten är att försöka ta bort klorbaserade 

föroreningar där koncentrationen är störst. 

Då en stor del av arbetet går ut på att sätta sig in i teorin och programvara för CFD är ett 

delmål i arbetet att utvärdera användarvänligheten i det kommersiella CFD-program som valts 

till projektet. Avsikten är att utröna om det är en teknik som är användbar för de ingenjörer 

som inte besitter all den teoretiska grund som programmet baserar sig på.  

                                                 
1
 Erik Svensson, maskiningenjör och specialist inom vattenrening med över 15 års erfarenhet i badhusbranschen. 

Samtal den 17 januari 2017. 



2 

1.3 Frågeställningar 

Uppnås rekommenderade lufthastigheter över vattenytan med vald lösning av luftföring? 

Hur påverkar frånluftsdon vid golv luftströmningen nära vattenytan och går det att koppla till 

förbättrad bortförsel av klorbaserade föroreningar? 

Krävs det en omfattande teoretisk kunskap inom CFD för att kunna använda denna typ av 

programvara?  

1.4 Avgränsningar 

Det finns ett antal varianter på utformningen av en simhall och dess ventilationslösning. 

Studien begränsas till Nolhaga simhall vad gäller utformning av lokalen.  

Vid studie av luftflöden ligger inte fokus på detaljnivå vad gäller luftströmmar över fönster, 

till- och frånluftsdon etc. Det som är intressant för studien är luftens huvudsakliga 

rörelsemönster och hastigheter i lokalen. 

Vid simulering tas inte hänsyn till inverkan av människor i lokalen. Faktorer som att dörrar 

öppnas eller vattenrörelser i bassängen beaktas inte heller.  

Simulering körs i steady state dvs. oberoende av tiden. 

Simuleringen tar inte hänsyn till värmetransport eller vattenavdunstning ur bassängen. 

Luftens temperatur i hela lokalen är 30 °C. 

Studien berör klorbaserade föroreningar vid vattenytan. Dock beaktas inte masstransport av 

dessa föroreningar i rapporten utan arbetet avgränsas till att titta på luftens hastighet och 

riktning över bassängen.  

Simulering sker med programmets standardinställningar. 

1.5 Disposition 

Utgångspunkt för rapporten är att öka förståelsen för hur luften rör sig i badhus och hur 

förbättrad luftväxling kan bidra till ett bättre inomhusklimat för badgäster och personal. 

I kapitel 2 är avsikten att bidra med en översiktlig bild av den teori som ligger till grund för 

rapporten. I kapitel 2.1 beskrivs hur klorbaserade luftföroreningar uppstår, vilka besvär de 

orsakar och vad som kan göras för att minska problemen. 

Hur ventilationen av simhallar fungerar är viktigt för både badupplevelse och fukttransport, 

kapitel 2.2 ger en beskrivning av de aspekter som är centrala för badhus.  

Det finns en omfattande teori bakom de program som används för datorbaserad 

flödessimulering, kapitel 2.3 ska försöka redogöra för de begrepp och ekvationer som ligger 

till grund för CFD-program. 
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Kapitel 3 beskriver den programvara som använts för arbetet. En kort genomgång kring hur 

modellen tagits fram följs av de inställningar och parametrar som har använts vid simulering. 

Här beskrivs även hur ett röktest i Klitterbadet har genomförts. 

Kapitel 4 visar resultaten från simuleringar i CFD-program samt resultat av röktest. 

Kapitel 5 och 6 redovisar de slutsatser och resonemang som arbetet har resulterat i.  

2. Teori 

För att få en grundläggande förståelse för problemen som behandlas i rapporten ges i kapitlet 

en översiktlig genomgång och förklaringar kring de teorier och koncept som är centrala för 

projektet. 

 I badanläggningar där vattnet återcirkuleras tillförs ständigt föroreningar. En del föroreningar 

finns i det vatten som ersätter avtappat, förorenat vatten och en del kommer från badande, 

underhåll och drift av badet 

Kapitel 2.1 beskriver orsaker till uppkomst av klorbaserade föroreningar i luften, varför de 

skapar problem och hur de relaterar till ventilationen. I kapitel 2.2 ges en beskrivning av de 

aspekter som berör ventilation och inomhusklimat i främst simhallar. Grunderna i matematik, 

fysik och datavetenskap som ligger till grund för CFD-analys är omfattande. Kapitel 2.3 är ett 

försök att ge en översiktlig och greppbar bild av ämnet utan att gå in i för mycket detaljer.  

2.1 Klorbaserade föroreningar i luften 

Ett problem som är återkommande i litteratur och rapporter rörande den hygieniska 

luftkvaliteten i simhall är inverkan av restprodukter från kloret i badvattnet. Klorföreningar 

som lämnar vattnet och går ut i luften skapar så pass stora problem för badgäster och personal 

att simhallar har fått stänga. I badanläggningar där vattnet återcirkuleras tillförs ständigt 

föroreningar. En del föroreningar finns i det vatten som ersätter avtappat, förorenat vatten och 

en del kommer från badande, underhåll och drift av badet. 

 

2.1.1 Klor i badvattnet 

Desinfektionsmedel måste regelbundet tillsättas för att motverka sjukdomsalstrande 

organismer. Kraven på desinfektionsmedel är att det ska verka snabbt mot bakterier och virus 

samt verka tillräckligt länge för att hela bassängen ska desinficeras. Av de metoder som finns 

tillgängliga är klorering av badvattnet det som är mest effektivt. Kloret tillsätts vanligen som 

någon form av salt, t.ex. natriumhypoklorit (NaClO). De klorföreningar som tillsätts för att 

desinficera vattnet skapar föroreningar som avgår till luften (Westerlund et al. 2010).  

 

Idag anses det inte finnas vare sig i litteratur eller hos leverantörer något lämpligt alternativ 

till att desinficera badvatten än att använda klor. Kloret är mycket effektivt och har fördelen 

att det är enkelt att mäta och dosera vilket underlättar att hålla god kvalitet på badvattnet även 

vid stora variationer i graden av föroreningar (Almemark et al. 2015). 

 

Följden av dålig kvalitet på inomhusluften i simhallar kan vara att personal och badgäster 

upplever andningsproblem, illamående och huvudvärk. Biprodukter som bildas vid 
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desinfektion med klor är kanske det största problemet rörande simhallars luftkvalitet (Ohlsson 

et al. 2014). 

 

2.1.2 Trihalometaner 

Bildande av trihalometaner sker vid reaktion mellan halogener, så som klor, och organiska 

ämnen i badvattnet. Den vanligaste trihalometanen som bildas vid reaktion med klor är 

kloroform. Trihalometaner är lättlösliga i vatten men kan avgå till luften genom avdunstning 

(Socialstyrelsen 2006). Halten av trihalometaner är i likhet med trikloraminer (se kap 2.1.3) 

som störst i luften som finns ovan vattenytan, där de som simmar har sin andningszon (STTV 

2008). 

 

Högre doser av kloroform har vid djurförsök visat sig leda till cancer och nervskador. Vid de 

nivåer som badande normalt sett utsätts för anses det dock inte föreligga någon hälsorisk. 

Bassängbad kan i vissa fall leda till att de gränsvärden som World Health Organization 

(WHO) anger överskrids men det antas inte leda till några påtagliga hälsoeffekter 

(Socialstyrelsen 2006). Enligt WHO är kloroform möjligen cancerframkallande och deras 

rekommendation kring det hygieniska gränsvärdet ligger på 10 000 μg/m³ (Westerlund et al 

2010). Det finns dock misstankar om att trihalometaner är cancerogena även i mindre 

koncentrationer enligt STTV (2008).  

 

2.1.3 Kloraminer 

Kloraminer uppstår när kloret som finns i badvattnet reagerar med föroreningar som 

innehåller kväve. Kväveinnehållande föroreningar kommer från de badande i form av t.ex. 

svett och urin (Socialstyrelsen 2006). En del av kloraminerna avgår till inomhusluften, främst 

trikloramin som inte är vattenlösligt och mycket flyktigt (Eriksson et al. 2015). Även om det 

inte finns klarlagt tydliga samband mellan klorföreningar i luft och de som finns i vattnet 

anses avgången av föroreningar till luften har ett liknande beteende som vattenavdunstningen. 

Det innebär att aktiviteter och installationer som ökar vattenrörelser och stänk också bidrar till 

att öka mängden klorföreningar som trikloramin i luften (Almemark et al. 2015). 

 

Tvåfilmsteorin är en modell som ofta används för masstransport mellan olika faser. Mycket 

förenklat kan den illustreras med Figur 1. Ett ämne som finns i vätskefasen med 

koncentrationen 𝐶𝐿 transporteras till västkefilmen via konvektion. Vid fasgränsytan har ämnet 

koncentrationen 𝐶𝑖. Transport över vätskefilmen till fasgränsytan sker på grund av 

koncentrationsskillnaden som uppstår. Transport av ämnet från fasgränsytan över gasfilmen 

och ut i gasfasen sker p.g.a. skillnad i ämnets partialtryck. Vid fasgränsytan råder 

partialtrycket 𝑝𝑖 och i gasfasen råder partialtrycket 𝑝𝐺. Masstransporten av ämnet kan vid ett 

stationärt förlopp skrivas som ekv. 1 (Ström 1999). 

 

𝑁 = 𝑘𝐺(𝑝𝑖−𝑝𝐺) = 𝑘𝐿(𝐶𝐿 − 𝐶𝑖) (1) 

Där 𝑁 = Masstransport av ämnet (kmol/(m²s)) 

𝑘𝐺  = Massöverföringstal, gasfilm (kmol/m²s, Pa) 

𝑘𝐿 = Massöverföringstal, vätskefilm (m/s) 

 

Koncentrationen i vätskefasen är proportionell mot ämnets partialtryck över lösningen. För 

ideala gaser och för gasfaskomponenter i låg koncentration kan sambandet mellan ett ämnes 
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partialtryck i gasfas 𝑝𝑒 och koncentration i vätska 𝐶𝐿 skrivas som ekv 2. Där 𝐻 är Henrys 

konstant (Ström 1999). 

𝑝𝑒 = 𝐻 ⋅ 𝐶𝐿 (2) 

 

Med hjälp av sambandet i ekv 2 kan ekv 1 skrivas som ekv 3, vilken beskriver det totala 

överföringsförloppet från vätska till gas (Ström 1999). 

𝑁 = 𝐾𝐺(𝑝𝑒 − 𝑝𝐺) (3) 

Där 𝐾𝐺 = Massgenomgångstal för gaskoncentration (kmol/m²s, Pa) 

 

Figur 1. Förenklad illustrering av tvåfilmsteorin.   

Tjockleken på filmen där överföring sker påverkas av hur mycket konvektiva rörelser som 

förekommer i mediet. Är det kraftiga rörelser minskar skiktet och överföringen av gaser från 

vätska till luft går snabbare. Gasers löslighet i vatten minskar också med ökad temperatur 

(Ström 1999). Förloppet kan beskrivas som analogt med värmetransporten genom t.ex. ett 

fönster där 𝐾𝐺 kan ses som U-värdet.  

Detta antyder i samband med badhus att övergången av trikloraminer från badvattnet till 

luften ökar med häftiga vattenrörelser och kraftiga luftrörelser nära vattenytan. Bassänger 

med hög vattentemperatur kan antas ha större avgång av trikloraminer. 

Hur hög exponering av trikloraminer som en person utsätts för beror på vart i simhallen man 

befinner sig, hur länge man vistas i lokalen och hur hög den fysiska aktiviteten är. Ökad 

fysisk aktivitet påverkar andningsfrekvensen och därmed hur stor exponeringen blir (Eriksson 

et al. 2015). 

 
De problem som främst upplevs vid högre halter av trikloramin i luften är besvär av 

”klorlukt”, illamående och irritation i ögon och andningsvägar. I studier har akuta 
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hälsoeffekter konstaterats vid en trikloraminhalt på 0,5 mg/m³ (Socialstyrelsen 2006). Det 

finns även risk för att kloraminer i luften kan leda till utveckling av astma och för de som 

redan har astma föreligger en ökad reaktion i luftvägar (Westerlund et al. 2010). 

 

Ett flertal simhallar har fått stänga på grund av allvarliga problem med trikloraminer (Ohlsson 

et al. 2014). 

2.1.4 Åtgärder 

För att minimera personalens och de badandes exponering av trikloraminer är det viktigt med 

en väl fungerande ventilation (Eriksson et al. 2015). Hänsyn bör tas till klorföreningar i luften 

vid utformning av ventilationen i simhallar, främst med tanke på luftutbytet vid vattenytan. 

Anledningen är att trikloramin har en högre densitet än luft och tenderar då att stanna kvar vid 

vattenytan om luften blir stillastående. För att undvika detta bör en strategi utformas vad 

gäller placering av till- och frånluftsdon. 

 

En metod som kan övervägas är att placera frånluftsdon på låg höjd i simhallen för att kunna 

föra bort den förorenade luften där koncentrationen är som störst. Denna frånluft bör 

lämpligen inte återföras till systemet via återluft. Aktiva kolfilter placerade i 

ventilationssystemet skulle kunna minska halterna av klorföreningar i luften generellt, men 

kommer inte ha en större inverkan på halterna vid vattenytan (Almemark et al. 2015).  

 

I samband med driftsättning av anläggningen bör spårning med rök utföras för att få en bild 

av hur luften rör sig i lokalen och se om det finns områden där luften står still och ökar risken 

för att koncentrationen av trikloraminer ökar (Ohlsson et al. 2014). För att kunna validera 

föreslagna metoder på luftföring i simhallar eller utvärdera befintliga lösningar kan det vara 

lämpligt att utföra beräkning med CFD-program (Almemark et al. 2015).  

 

Vattenreningen bör också ses över för att säkerställa att klor inte överdoseras (Ohlsson et al. 

2014). Vattnet kan även luftas i reningssteget för att öka avgången av flyktiga ämnen utan att 

de då kommer ut i luften inne i simhallen (Almemark et al. 2015). För att vattenreningen ska 

kunna fungera som tänkt är det viktigt att inte belasta den mer än vad den är dimensionerad 

för. Lämpligen finns det ett räkneverk installerat vid ingången så antalet badande inte blir för 

stort. Det är av stor vikt att badgästerna sköter hygienen och att städningen i lokalerna inte 

leder till ökad tillförsel av föroreningar till badvattnet (Ohlsson et al. 2014). Gratis tvål till 

badgästerna kan vara ett sätt att förbättra renligheten hos de badande (Almemark et al. 2015). 

 

2.1.5 Riktlinjer 

I Sverige finns för närvarande inget gränsvärde för trikloramin i arbetsmiljö. WHO har satt ett 

referensvärde på 0,5 mg/m³. I Frankrike finns rekommendationer som säger anger ett värde på 

0,3 mg/m³ (Eriksson et al. 2015). I Finland finns ett gränsvärde för trihalometaner i 

bassängvattnet på 50 μg/l (STTV 2008). 

 

2.2 Ventilation 

Ventilationen har till uppgift är att distribuera och behandla luft i en anläggning. Systemen 

utformas utifrån de krav och behov som varje anläggning har och varje installation blir 

således unik. Ventilationssystemet sköter klimathållningen och förser både anläggningen och 

dess brukare med ett önskat inneklimat året om (Almemark et al. 2015).  
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Ventilationen ska utöver det förse en badanläggning med tillräckligt friskluftflöde och även ta 

bort oönskade klorerande biprodukter, fukt och lukter som uppstår (STTV 2008). 

För såväl en badanläggning som för ett rum är luftrörelser ett komplext område där flera 

faktorer inverkar. Svårigheten ligger i den inbördes påverkan som finns, det kan uttryckas 

som att ”allt är beroende av allt” (Etheridge & Sandberg 1997). 

Några av de faktorer som inverkar på hur luften rör sig i ett rum. 

 Typ och placering av don 

 Rummets geometri 

 Värmetransport 

 Tilluftstemperatur 

 Recirkulation av luft 

Förekomsten av flertalet lösningar är typiskt för ventilationsflöden då processerna är icke-

linjära. Att förstå och förutsäga luftflöden är av stor vikt för bl.a. den termiska komforten och 

luftkvaliteten (Awbi 2008).  

2.2.1 Termisk komfort  

Termisk komfort är ett begrepp som innefattar ett flertal aspekter som påverkar människans 

uppfattning om det omgivande klimatet. Det termiska klimatet styrs främst av luftens 

temperatur, fuktighet, hastighet och de omgivande ytornas temperaturer (Almemark et al. 

2015). Om en person är nöjd med det termiska klimatet anses personen uppleva termisk 

komfort (Warfinge & Dahlblom 2010).  

Personberoende parametrars inverkan på det termiska klimatet så som klädsel och aktivitet är 

extra viktiga i samband med bad då personers klädsel är ringa, vilket gör dem känsliga för 

förändringar i inneklimatet. Människor upplever termisk komfort olika vilket gör det omöjligt 

att hålla ett termiskt klimat som alla är nöjda med (Warfinge & Dahlblom 2010).   

2.2.2 Inneklimat simhall  

Inomhusklimatet i simhallar skiljer sig markant från vad som skulle anses som ett normalt 

inneklimat i vardagliga sammanhang då både temperaturen och fuktigheten är hög. Normalt 

eftersträvas en temperatur på luften som är ca 1-3 °C högre än bassängtemperaturen (STTV 

2008). Temperaturen och den relativa fuktigheten (RH) varierar beroendes på vad det är för 

bassäng (ASHRAE 2011).  

Temperaturen i kombination med den höga fuktighet som råder i ett badhus skapar bra 

förutsättningar för att minska avdunstningen av vatten från huden och därmed undvika 

nedkylning (STTV 2008). I normala fall hålls den relativa fuktigheten omkring 55 % men 

tillåts sommartid att vara något högre då kondensrisken minskar med stigande utetemperatur 

(Norbäck & Termens 2016). 

2.2.3 Luftbehandling  

Ett ventilationssystem består av ett eller flera luftbehandlingsaggregat som behandlar olika 

delar av en anläggning. Ofta är en simhall indelad i flera sektioner så som motionsbassäng, 

äventyrsbad, rehab bassäng och läktare, vilket alla är i behov av olika termiska klimat 
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(Norbäck & Termens 2016). Vanligen sker uppvärmning av lokalen med tilluft men kan även 

kombineras med ett separat värmesystem (STTV 2008).   

Systemens styrparametrar är vanligen frånluftstemperaturen, relativa fuktigheten och ibland 

CO2-halten. Tyvärr finns det inte någon styr- och reglerutrustning som kan mäta halten av 

klorbaserade föroreningar och styra luftflödet utefter dessa (Norbäck & Termens 2016). 

Viktigt är också att ett separat aggregat behandlar de delar av anläggningen där 

klorhanteringen för vattenrening sker för att förhindra spridning av luftföroreningar till 

anläggningens övriga utrymmen (Mäki 2012).  Kraven på installationer i badanläggningar är 

höga eftersom de befinner i en mycket aggressiv miljö med hög luftfuktighet vilket medför 

ökad risk för korrosion på kanaler och komponenter (Norbäck & Termens 2016). 

2.2.4 Luftutbyte 

Återcirkulation av frånluft är något som används i dagens simhallar då besparingspotentialen 

för uppvärmning av uteluft är stor (Norbäck & Termens 2016). Något som rekommenderas av 

STTV (2008) är att det lägsta uteluftflöde som tillförs byggnaden är på 30 % för att undvika 

återcirkulation av allt för stora mängder klorbaserade föroreningar. En ökad mängd återluft 

används på natten då avdunstningen från bassänger minskar med minskade rörelser i vattnet. 

(se kap 2.1.3) (Norbäck & Termens 2016).  

Uteluftflödet i en simhall styrs oftast med spjällreglering och varierar beroende på antal 

badgäster och den relativa fuktigheten. Uteluftsflödet används ibland även till avfuktning av 

simhallar då man låter en högre andel uteluft tillföras så att den relativa fuktigheten inomhus 

sjunker vid behov (Almemark et al. 2015). 

Rekommendationer från STTV (2008) anger att luftomsättningen i en simhall bör vara i 

storleksordningen 4–7 omsättningar per timme. En god omsättning i simhallen ökar 

förutsättningarna för att få en bättre luftkvalitet under förutsättning att tilluften utformas så att 

god omblandning uppnås (STTV 2008). 

2.2.5 Luftföring i simhall 

Eftersom merparten av den luft som innehåller trikloraminer i största utsträckning samlas 

ovanför vattenytan är det viktigt att försöka få tillräckligt god luftströmning i detta område 

(Almemark et al. 2015).  

Konstruktionsmässigt utformas vanligen simhallar med ett större fönsterparti i byggnadens 

klimatskal som kräver att varm tilluft strömmar mot fönstren för att undvika kondensbildning 

(STTV 2008). Den varma tilluften har en låg RH för att kunna ta upp fukt när vatten 

avdunstar från bassängen. Den omblandade luften tas sedan traditionellt ut på en hög höjd i 

byggnaden (Almemark et al. 2015).  

Om luften kan antas följa rummets gränsytor, vilket sker i kortare rum, kan ett idealt luftflöde 

beskrivas som att tilluftstrålens jet-beteende bevaras och fortsätter tillbaka längs med golvet. 

Flöden vid tak och golv har ingen kontakt med varandra och luften står så gott som still i 

rummets mitt. Inget utbyte av rörelsemängd sker mellan luftströmmar vid tak och golv 

(Etheridge & Sandberg 1997).  

I ett rum som där tilluften har lång väg till bortre väggen kan en luftstråle tillförd med hög 

hastighet expandera så att den upptar en stor del av tvärsnittet i rummet. Luftstrålens 

utbredning hindras inte av rummet förrän den når ca 25 % av rummets tvärsnitt. Längre fram 
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ger medejektering av omgivande luft upphov till ett motflöde i den lägre delen av rummet. 

När tilluftstråle och motflöde står i kontakt sker ett utbyte av rörelsemängd mellan flödena 

(Etheridge & Sandberg 1997).  

Viktigt är att få till rätt kastlängd och impuls på tilluften så att luften får rätt hastighet när den 

når vattenytan. Kastlängden kan antas vara lång då luften tillförs med hög hastighet, drar nytta 

av termiska krafter då den ofta är övertempererad (se kap 2.2.6) samt gynnas av 

Coandaeffekten (se kap 2.2.7).  

För att avlägsna klorbaserade föroreningar rekommenderar STTV (2008)  att lägsta 

lufthastighet ovan vattenytan på bassängen är 0,2 m/s. Dectron (2015) anser att 

lufthastigheten ska vara 0,05–0,25 m/s över vattenytan för att föra bort trikloraminer och att 

högre hastigheter på luften riskerar att öka avdunstningen, (se kap 2.1.3) ur bassängen. 

(Dectron 2015). 

2.2.6 Termiska stigkrafter 

Enligt Arkimedes princip är lyftkraften som verkar på en solid kropp nedsänkt i en fluid 

proportionell mot vikten som kroppen undantränger och är riktad uppåt. Det innebär att en 

kropp som har lägre densitet än fluiden kommer att stiga uppåt. Effekten av dessa lyftkrafter 

förekommer även mellan olika fluider och inom en fluid. Om en volym av t.ex. luft har lägre 

densitet, på grund av högre temperatur, än den omgivande luften kommer den att stiga uppåt. 

Kyls den ner ökar densiteten och luften sjunker (Munson et al. 2013). 

Termiska stigkrafter åstadkoms av densitetsskillnader i luften. Den drivande tryckdifferensen 

∆𝑝 kan enligt Warfvinge & Dahlblom (2010) skrivas som ekv 4. 

∆𝑝 = ℎ𝑔(𝜌1 − 𝜌2) (4) 

Där ℎ = Höjdskillnaden mellan luftskikten (m) 

𝑔 = Tyngdaccelerationen (m/s²) 

𝜌𝑖= Densiteten i respektive luftlager (kg/m³) 

Drivkraften ökar därmed med höjden och med ökad skillnad i densitet. 

Densiteten i en ideal gas ändras enligt den ideala gaslagen och är således temperaturberoende 

enligt ekv 5 (Alvarez 2006).  

𝜌 =
𝑅𝑇

𝑝
 

(5) 

Där 𝑅 = Den specifika gaskonstanten (J/(kg·K) 

𝑇 = Temperaturen (K) 

𝑝 = Trycket i gasen (Pa)  

2.2.7 Coandaeffekten 

Det är vanligt att luft tillförs nära väggar och tak i ventilationssammanhang. När luftstrålen 

blåses ut i närheten av en slät yta som är parallell med luftens riktning kommer medejektering 

av luften som finns mellan luftstrålen och ytan begränsas. Luften i denna region kommer att 

hamna i snabb rotation och i enlighet med Bernoullis ekvation (ekv 25, kap 2.3.4) så 

föranleder höga hastigheter ett lågt tryck. Tryckdifferensen som uppstår över luftstrålen ger 
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en resulterande kraft som verkar på strålen i riktning mot ytan. Luften böjer följaktligen av 

mot ytan och ”klänger” fast vid den. Effekten brukar kalls för Coandaeffekten (Etheridge & 

Sandberg 1997). 

 

Coandaeffekten medför att luftstrålen rör sig parallellt längs med ytan i hela sin kastlängd, 

vilket förhindrar det horisontella fall som uppstår när tilluften är undertempererad. Detta 

medger att skillnaden i temperatur mellan den tillförda luften och rumsluften kan vara stor 

utan att det uppstår komfortproblem i vistelsezonen. Tilluftsdon som ger en större spridning 

av luften över ytans area tenderar att gynnas mer av effekten (Kreider 2001).  

 

2.2.8 Dimensionering  

Vid dimensionering av luftflöden i simhallar finns det ett antal riktlinjer. Det bedöms dock 

vara något oklart vad metoderna baserar sig på och vilken som ska användas. Vanligt i dessa 

sammanhang är att luftflödet dimensioneras efter mängden avdunstat vatten från bassängen 

(STTV 2008; Almemark et al. 2015).  

Följande riktlinjer används vid dimensionering när luftomsättningen ska bestämmas. 

 BBR 0,35 l/s, m² + 7 l/s, p (AFS 2009:2) 

 Enberg 15 l/s, m² (Enberg 2012) 

 W P Jones 20 l/s, m² våt yta (Jones 1997)  

 Menerga 10 l/s, m² (Menerga u.å.) 

Med dessa riktlinjer kan man få ett bra riktvärde på sitt ventilationsflöde men ytterligare 

beräkningar är ofta nödvändiga. Beräkning för mängd avdunstad vattenånga anses vara en 

aspekt som bör tas hänsyn till, utöver värmeförluster, personbelastning och aktiviteter, för att 

få rätt dimensionerande flöde (STTV 2008).  

Nedan redovisas ett tillvägagångssätt för hur man kan beräkna mängd avdunstat vatten ur en 

bassäng. Ekvation 6 kan användas för att beräkna vattenångans mättnadstryck i luften 

(Alvarez 2006). 

𝑥𝐻2𝑂 =
𝑅𝐿

𝑅𝐻2𝑜
⋅

𝜑𝑝å

𝑝𝑎𝑡𝑚 − 𝜑𝑝å
 

(6) 

Där 𝑅𝐿 = Den torra luftens gaskonstant (J/(kg·K)) 

𝑅𝐻2𝑜 = Vattenångans gaskonstant (J/(kg·K)) 

𝑥𝐻2𝑂 = vatteninnehåll (kg vatten/kg torr luft) 

𝜑 = Relativ fuktighet  

𝑃å = vattenångans mättnadstryck vid rådande temperatur (kPa)  

𝑃𝑎𝑡𝑚 = Atmosfärstryck (kPa) 

 

Mängden avdunstat vatten beror på skillnad i partialtryck, area och en empirisk faktor enligt 

ekv 7 (STTV 2008). 

�̇�𝑣å = 𝜀𝐴(𝑝𝑙 − 𝑝𝑣) (7) 

Där �̇�𝑣å = mängd avdunstad vattenånga (g/h) 

𝜀 = Empirisk faktor som tagits fram baserat på aktiviteten i en bassäng (g H2O/ (h, m², hPa)) 

𝐴 = Arean på bassängen (m²)  
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𝑝𝑣 = Partialtryck av vattenånga i mättad luft vid bassängvattnets temperatur (hPa) 

𝑝𝑙 = Partialtryck av vattenånga i luften vid rådande lufttemperatur och RH (hPa)  

 

Förutom erforderliga luftflöden ska ventilationen även utformas så att luftkvalitet i 

vistelsezoner är tillfredsställande. Där personbelastning förekommer under en längre tid ska 

en koldioxidhalt på 1 000 ppm inte överstigas (AFS 2009:2). 

2.3 Computational Fluid Dynamics (CFD) 

Att försöka sammanfatta ett stort ämne som CFD låter sig inte göras i en rapport av den här 

omfattningen. Avsikten med detta kapitel är att försöka ge en greppbar bild av de aspekter 

som bedömts vara viktigast att förstå. 

CFD är en gren inom strömningsläran som möjliggör datorsimuleringar av flöden. Metoden 

grundar sig på numerisk lösning av de partiella differentialekvationer som beskriver fluiders 

rörelse. För Newtonska fluider (se kap 2.3.2) gäller Navier-Stokes ekvationer (se kap 2.3.4). 

Ekvationerna är ytterst komplicerade och kan inte lösas analytiskt för de flesta praktiska 

problem (Sayma 2009).  

Tekniken möjliggör ett alternativ till att bygga modeller för att testa ett system, vilket kan bli 

billigare och ger möjlighet att testa scenarion som annars skulle vara svåra att replikera i 

verkligheten. Den grundläggande tanken med CFD är att hitta värden på fluidens egenskaper 

på ett stort antal punkter i systemet. Punkterna är bundna till varandra i vad som kalls ett 

numeriskt grid eller ett mesh (se kap 2,3,1). I takt med att datorkraften ökat och komponenter 

blivit billigare löses större problem snabbare och till lägre kostnad. I många sammanhang 

ersätter CFD experimentella och analytiska metoder. Vid CFD simulering är man inte heller 

beroende av mätutrustning för att få fram relevant och heltäckande data. Vid ett experiment 

fås t.ex. ingen information om fluidens status där det inte finns givare placerade. Det krävs 

dock att den som använder programvaran har kännedom om de begränsningar programmet 

har och vilka hänsyn som måste tas för att nå önskat resultat. (Sayma 2009). 

CFD används i en mängd olika områden bl.a. flygplan, bilar och motorer. 

 Biomedicin, blodflöde, luftflöde i lungor. 

 Industri, flöden i pumpar och rör, förbättring av verkningsgrader. 

 Spridning av föroreningar. 

 Utformning av byggnader och dess system. 

 Förbättring av resultat inom idrott. 

En fortsatt utveckling mot mer användarvänliga CFD-program möjliggör för studenter att 

visualisera problem som berör flöden och värmeöverföring vilket hjälper till att skapa en 

intuitiv förståelse för fysiken (Tu & Yeoh & Liu 2013).  

Vilka antaganden som görs kring startvillkoren i ett CFD-program kommer påverka lösningen 

i stor grad. Vanligtvis är det också svårt att vara specifik i de förutsättningar som beräkningar 

ska utgå ifrån. Även vid goda förutsättningar kan mindre avvikelser påverka resultatet i en 

helt annan riktning. I slutändan kan endast en av det flertal möjliga lösningar med samma 

startvillkor tas fram av programmet (Awbi 2008).   
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2.3.1 Meshning 

När användandet av en CFD-analys är nödvändig så kommer större delen av tiden att gå åt för 

att generera ett mesh. Ett mesh delar upp modellens fulla volym till flertalet mindre domäner 

med finita elementmetoden. Med finita element menas ett begränsat område. I dessa mindre 

domäner kan programmet sedan lösa de ekvationer som beskriver fluidens rörelse och 

värmetransport. Ekvationerna diskretiseras, d.v.s. funktionerna delas i ett begränsat antal 

punkter över ett visst intervall. Punkterna utgör noderna i meshet (se Figur 2). Med detta 

tillvägagångsätt approximerar CFD-programmet en lösning utifrån satta randvillkor. Exempel 

på randvillkor kan vara tryck eller temperaturer. Om inte villkoren är lämpligt satta kan det 

innebära att programmet inte finner någon lösning, d.v.s. lösningen divergerar (Sayma 2009). 

Med undantag av randvillkor så är ett bra mesh det viktigaste för att få fram ett användbart 

resultat av en CFD-analys. Geometrierna som utgör elementen och bildar de mindre 

domänerna kan se olika ut beroende på om meshet är tvådimensionellt eller tredimensionellt. 

Vanligt förekommande är geometrier i form av triangulära element och kvadratiska element 

för tvådimensionella mesh och tetraedriska element samt sexsidiga element i de 

tredimensionella meshet (Sayma 2009).  

Ett mesh kan delas in i två huvudtyper, strukturerat och ostrukturerat. Båda varianterna 

förekommer i både två- och tre dimensionella mesh och baseras på elementens anslutningar 

till varandra. Det strukturerade meshet kan ses som ett kvadratiskt rutnät där en tydlig struktur 

framgår till skillnad från det ostrukturerade meshet där någon struktur inte framgår. Det 

strukturerade och ostrukturerat mesh bygger på element som kopplas samman med noder och 

faces (se Figur 2) (Sayma 2009). Det är i noderna som programmet beräknar ekvationerna för 

att hitta en lösning på problemet. Ett finare mesh resulterar då i fler noder, vilket resulterar i 

att ett bättre resultat för varje cykel som körs i programmet. Fler noder resulterar dock i fler 

beräkningar och längre simuleringstid (Autodesk CFD HELP 2016a). 

Enligt Autodesk Simulation (2016b) kan resultatet vid automesh variera med upp till 30 % 

beroende på vilka inställningar som görs. Med kännedom om hur meshet bör förfinas på 

förhand kan simuleringstid sparas.  
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Figur 2. Ett tvådimensionellt ostrukturerat mesh av triangulära element. 

 

 

Figur 3. Exempel på meshning med detaljbild där meshet är förfinat. 
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2.3.2 Fluiders egenskaper 

Det som definierar en fluid är att den deformeras kontinuerligt när den utsätts för 

skjuvspänning oavsett storlek. Solida material kan deformeras initialt i mindre omfattning 

men fortsätter inte att fortlöpande deformeras, flyta (Munson et al. 2013). 

Utgångspunkten i kommande beskrivningar av fluiders egenskaper och de ekvationer som 

beskriver deras rörelse är att flödet är laminärt. Ett laminärt flöde innebär att vid ett stationärt 

tillstånd kommer fluidens partiklar att röra sig i parallella banor, som rör sig rakt med 

strömningsriktningen (Alvarez 2006). Motsatsen till laminärt flöde är turbulent flöde vilket 

tas upp i kap 2.3.6.  

För att beskriva några egenskaper som fluider har klargörs först sambandet mellan kraft 𝐹, 

area 𝐴 och skjuvspänning 𝜏, vilket kan skrivas som ekv 8 (Munson et al. 2013). 

𝜏 =
𝐹

𝐴
 

(8) 

Sambandet illustreras i Figur 4 som visar två plattor ihopsatta med kontaktytan 𝐴. När de 

utsätts för en dragande kraft 𝐹 skapas skjuvspänningar 𝜏 i kontaktytan. När solida material 

t.ex. stål utsätts för denna skjuvspänning kommer en mindre skjuvdeformation uppstå inne i 

materialet och skapar ett motstånd mot kraften som inte tillåter plattorna att obehindrat 

fortsätta röra på sig (Munson et al. 2013). 

 

Figur 4. Samband mellan kraft (F), area (A) och skjuvspänning(τ).  

 

Fluider ger ett helt annat resultat. I Figur 5 visas ett tvådimensionellt exempel på en fluid som 

befinner sig mellan en stationär platta i botten och en rörlig platta ovanpå fluiden. När den 

rörliga plattan förflyttar sig i 𝑥 riktning med hastigheten 𝑢 skapas skjuvspänningar 𝜏 mellan 

plattan och fluiden. Plattan fortsätter att röra på sig med hastigheten 𝑢 och fluiden deformerar 

sig kontinuerligt (Munson et. al 2013). 
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Figur 5. Illustration av skjuvning i Newtonska fluider.  

Hastigheten i fluiden där den har kontakt med den rörliga plattan är 𝑢 och vid den stationära 

plattan är hastigheten 0. Denna tendens hos fluiden att ”fastna” vid stationära ytor är en viktig 

aspekt inom flödesdynamiken som brukar benämnas no-slip condition (Munson et al. 2013).  

Det normala utgångsläget är att anta att no-slip condition gäller (Tu & Yeoh & Liu). 

Mellan plattorna varierar hasigheten linjärt och skapar en ändring av hastigheten 𝑢 i 𝑦-led, 
𝑑𝑢

𝑑𝑦
.  

De flesta vanligt förekommande fluider har detta linjära beteende och brukar benämnas 

Newtonska fluider. Sambandet mellan skjuvspänning 𝜏 och hastigheten 𝑢 kan skrivas som 

ekv 9.  

𝜏 = 𝜇
𝑑𝑢

𝑑𝑦
 

(9) 

Där 𝜇 är proportionalitetskonstanten som är specifik för varje fluid och kallas för den 

dynamiska viskositeten. En hög viskositet gör fluiden mer trögflytande och indikerar då ett 

större motstånd mot skjuvning, mer friktion, i fluiden. Viskositeten varierar i hög grad med 

temperaturen (Munson et al. 2013). 

 

Ett annat begrepp som dyker upp i samband med strömning i kanaler och rör är att fluiden är 

fully developed, d.v.s. hastighetsprofilen i ett flöde är fullt utvecklad. Längs med en rak kanal 

eller ett rakt rör blir fluiden fullt utvecklad och hastighetsprofilen är sedan lika i alla tvärsnitt. 

Ett stabilt, fullt utvecklat flöde har då ingen acceleration i flödesprofilen (Munson et al. 

2013). En bild av förloppet ges i Figur 6 som även visar no-slip condition längs med 

kanalväggen där hastigheten sjunker. I enlighet med förloppet i Figur 5 minskar hastigheten 

närmare kanalväggarna där skjuvspänningarna ökar. 
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Figur 6. Förlopp som illustrerar utvecklingen av flödesprofilen hos en fluid som strömmar i en kanal. 

 

I de fall där det finns böjar och avgreningar på röret som påverkar flödet så anges i Warfvinge 

& Dahlblom (2010) en sträcka om 6 kanaldiametrar för att luften ska återgå till den normala 

strömningsbilden. I Autodesk CFD kan flödet vid t.ex. ett tilluftsdon anges vara fullt utvecklat 

utan att behöva konstruera en lång kanal i modellen. 

 

2.3.3 Kontinuitetsekvationen 

Kontinuitetsekvationen gäller för alla fluider, oavsett om de är kompressibla eller inte. Den 

bygger på att massan är bevarad i ett flöde. För varje volymenhet så ska summan av alla 

massflöden in och ut vara lika med förändringen som beror på ändringen av densitet över tid. 

Detta villkor gäller för varje punkt i ett flöde (Sayma 2009).   

I Autodesk CFD skrivs ekvationen generellt som ekv 10.  

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝜌𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝜌𝑤

𝜕𝑧
= 0 

(10) 

Där (𝑢, 𝑣, 𝑤) är hastigheter i respektive riktning (𝑥, 𝑦, 𝑧) och 𝜌 är fluidens densitet. 

Vid inkompressibelt flöde och inget tidsberoende kan ekv. 10 skrivas om till ekv. 11.  

𝜌
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝜌

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝜌

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0 

(11) 

Principen illustreras med hjälp av Figur 7 som visar ett mycket litet, infinitismalt 

volymelement i fluiden. För enkelhet beaktas endast flöden i två dimensioner, inget massflöde 

sker i 𝑧 riktning. Grundläggande är att massflödet in i volymen ska vara lika som massflödet 

ut (Tu & Yeoh & Liu). 

Den första termen i vänstra ledet i ekv 12 representerar massflödet 𝜌𝑢 som passerar arean 

Δ𝑦Δ𝑧. I högra ledet visar första termen att flödet har passerat sträckan Δ𝑥 där den partiella 

derivatan 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 anger hur mycket hastigheten och därmed massflödet har ändrats genom 

elementet i 𝑥 riktning. Termerna som innehåller 𝑣 motsvarar samma sak men i 𝑦 riktning. 
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𝜌𝑢Δ𝑦Δ𝑧 + 𝜌𝑣Δ𝑥Δ𝑧 = (𝑢 +
𝜕𝑢

𝜕𝑥
Δ𝑥) 𝜌Δ𝑦Δ𝑧 + (𝑣 +

𝜕𝑣

𝜕𝑦
Δ𝑦) 𝜌Δ𝑥Δ𝑧 

(12) 

Divideras bägge led med volymen Δ𝑥Δ𝑦Δ𝑧 får ekv 12 ett utseende enligt ekv 13. 

𝑢𝜌

Δ𝑥
+

𝑣𝜌

Δ𝑦
=

𝑢𝜌

Δ𝑥
+ 𝜌

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝑣𝜌

Δ𝑦
+ 𝜌

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 

(13) 

Ekv 13 kan sedan förenklas ytterligare till ekv 14 vilket motsvarar ekv 11 utan 𝑧 komponent. 

𝜌
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝜌

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0 

(14) 

Hittills har densiteten varit kvar i resonemanget kring kontinuitetsekvationen, avsikten har 

varit att förtydliga kopplingen till massa.  Ekvation 14 kan dock förenklas ytterligare då den 

konstanta densiteten kan strykas helt och kontinuitetsekvationen för en inkompressibel fluid 

kan skrivas som ekv 15 (Munson et al. 2013). 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0 

(15) 

 

 

Figur 7. Massflöde genom volymelement. Illustrerar kontinuitetsekvationen när flödet i z riktning är noll.  
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Vid endimensionell och stationär strömning genom en kontrollvolym i makroskala kan 

kontinuitetsekvationen mellan två, mot hastigheten, vinkelräta tvärsnitt skrivas som ekv 16 

(Alvarez 2006). 

𝜌1𝐴1𝑐1 = 𝜌2𝐴2𝑐2 (16) 

Där 𝑐 är fluidens medelhastighet i tvärsnittet av röret. 

2.3.4 Navier-Stokes ekvationer 

Navier-Stokes ekvationer gäller under laminära förhållanden och beskriver bevarande av 

rörelsemängd i fluiden. De skrivs i Autodesk CFD generellt som ekv 17 för 𝑥 riktning. 

Ekvationerna grundar sig på betraktande av ett infinitismalt volymelement på samma vis som 

för kontinuitetsekvationen (se kap 2.3.3). 

𝜌
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝜌𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
= 𝜌𝑔𝑥 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
[2𝜇

𝜕𝑢

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝜇 (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝜇 (

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
)] + 𝑆𝜔 + 𝑆𝐷𝑅  

(17) 

 

Där termen 𝑆𝜔 tar hänsyn till roterande flöden och 𝑆𝐷𝑅 behandlar distribuerade resistanser i 

modellen (Autodesk CFD HELP 2016b). Dessa termer gås inte igenom närmare i rapporten 

och det är oklart om de påverkar simuleringen i simhallen. 

Ekvationerna härstammar från Newtons andra lag som säger att den resulterande kraften är 

summan av alla krafter som verkar på fluiden (Sayma 2009). Newtons andra lag kan 

formuleras som ekv 18. Ekvationen säger att produkten av massa och acceleration är lika med 

den resulterande kraften som rör sig i accelerationens riktning. Detta kan även kallas 

tröghetskrafter och relaterar då till tröghet som ett objekts tendens att motstå acceleration. 

Motståndet mot förändring av hastighet ökar med ökande massa (Knight 2013).  

�⃗� = 𝑚�⃗� (18) 

Rörelsemängden  är produkten av massa och hastighet och kan skrivas som ekv 19 (Knight 

2013). 

�⃗⃗� = 𝑚�⃗⃗� (19) 

En omskrivning av ekv 18 kan göras enligt nedanstående samband som beskriver att den 

resulterande kraften kan uttryckas som rörelsemängdens förändringshastighet (ekv 20) 

(Knight 2013). 

�⃗� = 𝑚�⃗� = 𝑚
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑚�⃗⃗�)

𝑑𝑡
=

𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
 

(20) 

I ekv 19 och 20 är �⃗⃗� hastighetsfältet som beskriver hastigheteten och dess riktning vid en viss 

tid för en punkt i rummet. Hastighetsfältet skrivs som ekv 21 (Munson et al. 2013) 

�⃗⃗� = 𝑢𝑖̂ + 𝑣𝑗̂ + 𝑤�̂� (21) 
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Där hastighetskomponenterna (𝑢, 𝑣, 𝑤) är funktioner av tiden 𝑡, kordinaterna  (𝑥, 𝑦, 𝑧) och (𝑖̂, 

𝑗̂, �̂�) som är enhetsvektorer i respektive (𝑥, 𝑦, 𝑧) riktning. Transport av en fluid via denna typ 

av rörelse brukar kallas advektion (Tu & Yeoh & Liu).  

Om man deriverar ekv 21 så ger det accelerationsfältet �⃗� i fluiden, vilket skrivs som ekv 22 

(Munson et.al. 2013). 

�⃗� =
𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
+

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑥
+

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑦
+

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑧
 

(22) 

Då ekv 17 endast gäller för 𝑥 riktning kan 𝑥-komponenten för accelerationsfältet skrivas som 

ekv 23 (Munson et al. 2013). 

𝑎𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
 

(23) 

Vilket är så när som på densiteten 𝜌 det uttryck som står i vänsterledet i ekv 17. Densiteten är 

massa per volymenhet vilket innebär att vänsterledet ger förändringshastigheten av 

rörelsemängd per voymenhet. Uttrycket representerar därmed 𝑚�⃗� och tröghetstermerna i 

ekvationen. 

Då bör det högra ledet representera summan av krafterna. Den första termen 𝜌𝑔𝑥 

representerar yttre krafter som verkar på fluidelementet, i detta fall i form av gravitationen 𝑔. 

Den andra termen 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
 tar hänsyn till tryckändringen i fluiden och är negativ i 

strömningsriktningen. 

Resterande uttryck (bortsett från 𝑆𝜔 och 𝑆𝐷𝑅) representerar krafterna som verkar på ytan av 

fluidelementet. De kan beskrivas som den friktion som uppstår mellan elementet och 

omgivande fluid (Munson et al. 2013). Spänningarna på ytan illustreras i Figur 8 där första 

positionen i indexet anger normalens riktning för ytan som kraften verkar på och andra 

positionen anger kraftens riktning. 
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Figur 8. Spänningar som uppstår på ytorna av ett fluidelement vid kontakt med angränsande fluid. 

Om en balans ställs upp för de ytkrafter som verkar i 𝑥-led, vilket visas i Figur 9, kan den 

resulterande kraften per volymenhet skrivas som ekv 24 (Munson et al. 2013). 

 

Figur 9. Ytkrafter som verkar i x-led på ett volymelement i fluiden. 

�⃗�𝑥,𝑦𝑡𝑎 =
𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑧𝑥

𝜕𝑧
 

(24) 

Med sambandet för skjuvspänning som gäller för Newtonska fluider (se ekv 7, kap 2.3.2) 

insatt för respektive rikning fås ekv 25. 
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�⃗�𝑥,𝑦𝑡𝑎 = 𝜇 (
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
) 

(25) 

För att knyta an ekv 25 till programmets version av Navier-Stokes ekvationer (ekv 17) kan 

den del av uttrycket som innehåller viskositeten skrivas om enligt nedanstående ekv 26. 

𝜕

𝜕𝑥
[2𝜇

𝜕𝑢

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝜇 (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝜇 (

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
)]

= 𝜇 (
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
) +

𝜕

𝜕𝑥
(

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
) 

 

(26) 

Det som står inom parantesen i den andra termen i högerledet är samma som ekv 15 d.v.s. 

kontinuitetsekvationen för inkompressibla fluider. Detta kan då sättas till 0 och uttrycket 

representerar därmed de viskösa krafterna eller friktionen om man så vill.  

För ett icke visköst, inkompresibellt och stationärt flöde mellan två punkter genom en 

kontrollvolym i makroskala kan Newtons andra lag formuleras som den välkända Bernoullis 

ekvation enligt ekv 27 (Munson et al. 2013).  

𝑝1 +
𝜌𝑐1

2

2
+ 𝜌𝑔ℎ = 𝑝2 +

𝜌𝑐2
2

2
+ 𝜌𝑔ℎ 

(27) 

2.3.5 Energiekvationen 

För simuleringen som utförts på simhallen tas inte hänsyn till värmetransport men då 

energiekvationen är en av de tre grundläggande ekvationerna i CFD-program tas den kort upp 

här.  

Energins bevarande i fluiden bygger på termodynamikens första lag som säger att 

förändringen av energi i fluiden är lika med summan av tillfört värme till fluiden och utfört 

arbete på fluiden (Sayma 2009).  

Energiekvationen från Autodesk CFD för inkompressibla flöden är skriven som ekv 28.  

𝜌𝑐𝑝 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) =

𝜕

𝜕𝑥
[𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
] + 𝑞𝑉 

(28) 

Där vänsterledet representerar volymelementets ändring av energiinnehåll utryckt i 

temperatur 𝑇. Värmekapaciteten vid konstans tryck 𝑐𝑝 antas här vara konstant (Tu & Yeoh & 

Liu). Sista termen i högerledet representerar den volymetriska värmealstringen (Autodesk 

CFD HELP 2016b) och resterande uttryck beskriver värmeledning genom volymelementet 

där 𝑘 är värmeledningskoefficienten som antas vara konstant (Tu & Yeoh & Liu). 

2.3.6 Turbulens 

De förlopp och ekvationer som beskrivits tidigare i rapporten har baserats på att flödet är 

laminärt. I verkligheten är dock många flöden turbulenta. 

Turbulens är av stort intresse för ingenjörer då de flesta flöden som förekommer inom deras 

områden är turbulenta. Det kan vara på grund av svårigheter att hålla flödet laminärt eller med 

avsikt då turbulensen är nödvändig för en viss applikation. I värmeväxlare t.ex. ökar 
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turbulensen omblandningen av flödet och höjer därmed värmeöverföringskoefficienten 

(Sayma 2009). 

Det är väl känt att små störningar i strömningslinjerna av laminära flöden leder till ett kaotiskt 

och slumpmässigt rörelsemönster. Uppkomsten av turbulens beror på förhållandet mellan 

tröghetskrafter och viskösa krafter som indikeras med Reynolds tal (ekv 29) (Tu & Yeoh & 

Liu 2013). 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑐ℓ

𝜇
 

(29) 

Reynoldstalet är utan tvekan det mest kända dimensionslösa talet inom flödesmekaniken. 

Namngett efter den brittiska ingenjören Osborne Reynolds (1842-1912) som visade att denna 

kombination av variabler kunde användas för att särskilja laminära och turbulenta flöden 

(Munson et al. 2013). 

Vid små Reynolds tal dominerar viskösa krafter och flödet förblir laminärt. Ökar talet blir 

tröghetskrafterna tillräckligt stora för att förstärka störningar och turbulens uppstår. Flödets 

egenskaper varierar då på ett slumpmässigt och kaotiskt vis (Tu & Yeoh & Liu 2013).  

För mycket turbulenta flöden är variationen av hastighet och riktning i en punkt så stor och 

slumpmässig att dessa värden inte är användbara i praktiska sammanhang. Det som vanligen 

är av intresse är medelvärden (Sayma 2009).  

Av de matematiska modeller som finns för att beskriva turbulens är k-ε modellen den som är 

rekommenderad att använda i de flesta fall och är satt som standard i de flesta kommersiella 

CFD-program (Tu & Yeoh & Liu 2013). Det är också den modell som används som standard 

i Autodesk CFD. 

Som karakteristisk längd ℓ väljs en dimension som är av betydelse för 

strömningsförhållandena. Vid strömning i slutna kanaler t.ex. väljs den s.k. hydrauliska 

diametern (Alvarez 2006). 

3. Metod  

Enligt vad som nämnts i kap. 2.1.4 finns det två metoder som rekommenderas för att studera 

luftens rörelser i simhallar. Antingen genom att använda rök i ventilationssystemet eller via 

simulering av luftflöden med programvara. I arbetet valdes att prova båda dessa metoder då 

denna möjlighet erbjöds och det ansågs kunna bidra till en bättre helhetsbild. 

Arbetet har delats upp i ett antal delar. Initialt har rapporter och litteratur kring ventilation i 

simhallar och vattenrening med klor studerats. Det har även gjorts en ansats att via relevant 

litteratur och föreläsningar på nätet få grepp om de mest grundläggande aspekterna inom 

CFD. Parallellt med detta har en ansträngning gjorts för att bygga upp de kunskaper som 

krävts inom de programvaror där modellen har skapats och simulering har utförts. Bland 

annat har ett urval av de mest relevanta övningsprojekt som finns tillgängliga i 

simuleringsprogrammet genomförts. Modellen för simhallen har utarbetats efter det material 

som Sweco tillhandahållit och sedan förfinats efter behov. Flertalet simuleringar har utförts på 

modellen för att testa olika inställningar. Röktestet som utfördes på Klitterbadet i Falkenberg 

har jämförts med resultat från simulering i CFD-program. 
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3.1 CAD-modell 

Två systemuppbyggnader avseende ventilationen har simulerats och jämförts. Den första 

simuleringen gjordes på den planerade lösningen som Nolhaga simhall kommer nyttja och 

den andra simuleringen gjordes på en alternativ lösning för att försöka påvisa en förbättring 

av luftväxlingen vid vattenytan. Alternativet är utformat utan hänsyn till praktiska aspekter 

vad gäller placering av donen, så som utrymme för kanaler och dylikt. 

3.1.1 Modell av Nolhaga simhall 

För att kunna simulera luftväxlingen i en simhall har en modell byggts upp i CAD-program. 

Vid installation av Autodesks CFD-programvara medföljer programmet SimStudio Tools. 

SimStudio Tools är främst avsett till att förbereda modeller från andra CAD-program, som 

t.ex. Revit, för att fungera i CFD-simulering men kan även användas för att rita upp enkla 

geometrier i 3D-miljö.  

För att inte lägga för mycket tid på att sätta sig in i ytterligare programvara har modellen ritats 

direkt i SimStudio Tools. Modellen bygger i grunden på Nolhagahallens simhall i Alingsås. 

Mer specifikt är det hallen som 25-meters bassängen finns i som stått modell. Sweco har 

tillhandahållit CAD-modeller och data kring anläggningen från vilka mått och luftflöden har 

hämtats ifrån. Mått för Modellen anges i Tabell 1. 

Tabell 1. Måttangivelser för modell av Nolhaga simhall. 

Komponent Area (m²) Flöden (l/s) Mått (m) 

Bassäng 312,5 - 12,5 x 25 

Golv 385 - 24 x 33 x 6,2  

Fönster 90 - 30 x 3 

Fläktar 1,54 190 0,7 (radie) 

Tilluftsdon 0,285 450 1,9 x 0,15 

Frånluftsdon 1,96 4 500 1,4 x 1,4 

Utvändiga mått  - - 7 x 24,8 x 33,8 

 

  

 

Figur 10. Modell av Nolhaga simhall. 

Figur 10 visar modellen av Nolhaga simhall som upprättats i SimStudio Tools vilken 

exporterats till CFD för simulering. I modellen har interiör och personer ej tagits i beaktande 
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vid simulering. Den vita kuben som sitter på högra väggen i modellen representerar 

frånluftsdonet.  

Bassängen är centralt belägen i modellen, en läktare av enklare konstruktion finns vid bortre 

väggen. Fönsterytan har förenklats i modellen till en stor glasyta. Tilluften är placerad i 

underkant av fönstret och frånluftsdonet är som nämnts placerat högt i sidoväggen.  

I Figur 11 visas placering av tropikfläktar vilka representeras av de cirkulära vita cylindrarna. 

Alla geometrier i modellen är enligt de mått som framgått av ritningar men är inte skalenliga i 

rapporten.    

 

Figur 11. Modell utan tak som visar var tropikfläktar är placerade och konstruktionen på läktaren. 

 

I Figur 12 visas till höger den typ av takfläkt som ska sitta i hallen och till vänster en närbild 

på den geometri som representerar fläkten i modellen.  
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Figur 12. Fläkt i Nolhaga simhall samt dess representation i CAD-modell (Frico 2016). 

I Figur 13 visas en bild på det rektangulära frånluftsdonet på insida vägg i CAD-modellen. 

Här visas även en bild på det don som är tänkt att användas i den färdiga simhallen. 

 

Figur 13. Frånlufts don i Nolhaga simhall samt dess representation i CAD-modell (Bevent-Rasch 2017).  
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En vanlig placering av tilluftsdon i simhallar är i underkant av fönster för att undvika 

kondensbildning. Hur dessa tilluftsdon ser ut i modellen kan se i Figur 14. Här visas även den 

typen av gallerdon som i praktiken är tänkt att användas. 

 

Figur 14.  Tilluftsdon placerat i underkant fönster som de är utförda i modellen samt den typ av gallerdon som 

de är tänkta att representera (Swegon 2016). 

3.1.2 Frånluft vid golv 

För att undersöka om idén i kap 2.1.4 rörande frånluft som bortförs i vid låg höjd i lokalen 

kan vara ett lämpligt alternativ, har Nolhagamodellen kompletterats med extra frånluftsdon 

placerade i golvnivå. Tanken är att större delen av trikloraminer som bildas, istället för att 

blandas ut i luften och tas ut på den högre höjden, ska tas ut direkt vid golvet. Om detta är 

genomförbart konstruktionsmässigt är något som inte beaktas i rapporten.  

Figur 15 visar de kompletterande donen för frånluften som satts in i utrymmet mellan de 

befintliga tilluftsdonen. Måtten på donen är 1 x 0,2 m och kan tänkas vara någon typ av 

gallerdon liknande det som visas i Figur 15. 

 

 

Figur 15. Kompletterande frånluftsdon vid golvnivå som tydliggörs av röda pilar.  

3.2 CFD-Program 

Det finns ett antal kommersiella CFD-program att använda, många av dessa är dock mer 

riktade mot specialister som i hög grad arbetar med denna typ av analyser. Tanken har varit 

att försöka hitta en programvara som är lätt att lära sig och ändå kan ge ett trovärdigt resultat. 
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Valet av CFD-program föll på Autodesk CFD. Det fanns flera skäl till detta. Dels så kan 

studenter använda programmet kostnadsfritt och dels har författarna tidigare erfarenhet av 

deras produkter. Det främsta skälet är dock att programmet riktar sig till ingenjörer och 

designers som inte arbetar uteslutande med CFD-analys men har behov av att kunna testa sina 

modeller. Vanligtvis utförs CFD-analys i slutet av t.ex. en produkts design och utförs då av 

experter med dyr programvara. Tanken med Autodesks program är att tester ska kunna utföras 

löpande av konstruktör för att optimera resultatet och minimera misstag (Autodesk Simulation 

2016 A).  

Programmet har även omfattande guider och förklaringar som ger användaren riktlinjer i hur 

modeller och simulering ska sättas upp. Övningsprojekt med färdiga modeller finns för olika 

typer av projekt, bl.a. inom ventilation. Det blir då enkelt att komma igång med simulering 

och få en uppfattning om vilka hänsyn som bör tas, beroende på vilken typ av resultat som 

önskas. För en översiktlig genomgång kring de funktioner som programmet har, hänvisas till 

(Autodesk Simulation 2016a) och (LiveLabLearning 2015). 

3.3 Indata för simulering 

Innan simulering kan startas behöver programmet få information av användaren som en grund 

för de beräkningar som utförs och det påverkar i slutändan vilket resultat som nås. Samtliga 

simuleringar utförs vid en konstant lufttemperatur på 30 °C och förloppet är oberoende av 

tiden. 

3.3.1 Materialval 

Luftvolymen och fläktarna är de delar i modellen som är av intresse för simuleringen och är 

relevanta ur materialsynpunkt. Om inte värmeöverföring sker genom t.ex. väggar och tak 

behöver delarna inte meshas då ingen beräkning sker i dessa volymer. För att inte programmet 

ska mesha onödiga volymer kan de anges som supressed, vilket sparar in på simuleringstid. 

Luftvolymen väljs i programmet till Air med inställning Fixed vilket innebär att luftens 

egenskaper inte ändras under simulering. Simuleringen kan därmed inte ta hänsyn till 

termiska krafter som härrör från densitetsändringar i luften (se kap 2.2.6). Under inställningar 

för Fixed sätts referenstrycket till 101,325 kPa och referenstemperaturen till 30 °C. 

Fläktarna anges som Internal fan vilket är ett sätt för Autodesk CFD att simulera en 

godtycklig fläkt utan någon specifik konstruktion eller fläktdata. Det som kan anges för 

fläktarna är varvtal, eftersläpning och flöde. Enligt rekommendationer från Autodesks forum 

bör varvtalet ofta sättas till 0 då rotationen tenderar att ta över flödesbilden, detta har tagits 

fasta på i simuleringen. Det volymflöde som använts vid simulering är angett i den tekniska 

beskrivningen för Nolhagas simhall och ligger på 0,19 m³/s. 

3.3.2 Boundrary conditions 

Boundrary conditions är de randvillkor som beräkningarna ska hänsyn till när en lösning söks. 

De randvillkor som sattes för tilluften var ett inflöde på 450 l/s och en temperatur på 30 °C 

per tilluftsdon, vilket är de värden som angetts i den tekniska beskrivningen för hallen. För 

frånluften sätts enligt rekommendationer i programmet ett tryck som anger skillnad från 

referenstrycket. Rekommendationer säger att detta tryck sätts till 0 Pa för att motsvara den 

inverkan som en frånluftkanal har på luften.  
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3.3.3 Mesh 

Meshning sker med de grundinställningar som finns i programmet för automesh. Detta 

innebär att programmet själv skapar ett mesh till modellen (se kap 2.3.1).  

3.3.4 Solver 

I solvern sätts de förutsättningar som avgör hur programmet ska utföra beräkningarna. Under 

det som anges som Solution controls behålls standardinställningar i samtliga avseenden.  

I simulering så har även standardinställningen för turbulensmodellen, k-ε använts. Förloppet 

anges som oberoende av tiden d.v.s. steady state och flödet anges som inkompressibelt. 

Autodesk kan baserat på tidigare körning förfina meshet på egen hand. Inställningar för detta 

sker under fliken Adaptation där antalet cykler som ska köras för att förfina meshet kan 

väljas. I de olika scenarion för simhallen som simulerats har detta antal satts till tre då detta 

anges vara fullt tillräckligt för de flesta simuleringar som har automesh som utgångspunkt.  

3.4 Röktest 

Ett röktest utfördes på Klitterbadet i Falkenberg. Syftet var att försöka få en bild av luftens 

rörelser i en anläggning som liknar Nolhagas simhall. Fem stycken rökpatroner med 

korrosionsfri rök antändes och placerades i tilluftskanalen i närheten av de två 

luftbehandlingsaggregat som sköter ventilationen i simhallen. Varje rökpatron avger 55 m³ 

rök under 240 sekunder. Flödet in i hallen var vid tillfället ca 9,7 m³/s. Detta ger en 

volymprocent av rök i tilluften på ungefär 11 %. Förloppet fångades med hjälp av sju stycken 

kameror placerade i hallen. 

4. Resultat 

Resultaten för simuleringarna presenteras visuellt med olika tvärsnitt i luftvolymen. Då det är 

luftrörelser över vattenytan som är av primärt intresse visas resultatet i ett 𝑥𝑦-plan placerat 

ovan golvet (se Figur 17 för exempel). För att även få en bild av hur luften rör sig genom 

hallen visas också resultaten i ett 𝑦𝑧-plan, där snittet som valts kan betraktas som typiskt för 

luftens rörelser i lokalen (se Figur 16). Hastighetsvektorer är i samma längd oavsett hastighet 

och de är projicerade mot det plan som visas. Avsikten är att öka tydligheten i den 

övergripande riktningen för flödet. Notera att högsta hastigheten som visas i skalor är satt till 

0,4 m/s och att flöden som är röda i figuren kan ha högre hastighet. Varje simulering har gått 

till auto-stop enligt programmets förinställda konvergenskriterier. 

4.1 Simulering, endast frånluft vid taket 

I Figur 16 visas ett typiskt snitt ur modellen (se Figur 11), taget vid ett av tilluftsdonen, som 

visar hur luften rör sig i simhallen. Luften lämnar tilluftsdonet till vänster i bild, rör sig upp 

längs med fönstret och väggen för att sedan följa taket över till bortre väggen. Luften rör sig 

sedan över vattenytan och golv när den återcirkulerar tillbaka mot tilluftsdonen.  
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Figur 16. Typiskt snitt som visar luftens rörelser i Nolhaga simhall. Färgad skala anger hastighet i m/s. 

Luftens rörelser över vattenytan och golvet i modellen (se Figur 11) visas i Figur 17. Längst 

ner i bilden sitter tilluftsdonen och den bakre väggen med läktare kan ses i bildens övre del. 

Till höger i bild syns placering av det rektangulära frånluftsdonet. För att bättre åskådliggöra 

vilket snitt i modellen som redovisas, samt hur frånluftsdonet förhåller sig i höjd till planet, 

visas samma snitt i en isometrisk bild av modellen i Figur 18.  

Luften rör sig i stora drag från den bakre väggen och rör sig tämligen rakt över vattenytan 

tillbaka mot tilluftsdonen. Hastigheterna över bassängen ligger inom de rekommenderade 

intervall från Dectron (2015) som anges i kap 2.2.5, om än sällan över de 0,2 m/s som 

rekommenderas av STTV (2008).  

 

Figur 17. Flödeshastigheter och riktning för luft över golv och bassäng. Färgad skala anger hastighet i m/s 
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Figur 18. Isometrisk bild av Nolhaga simhall med plan i golvnivå som visar luftrörelser. 

4.2 Simulering, frånluft vid golv och tak 

I Figur 19 visas ett typiskt snitt ur modellen (se Figur 11), taget vid ett av frånluftsdonen, som 

visar hur luften rör sig i simhallen med kompletterande frånluftsdon vid golv. Luftrörelser har 

ett liknande beteende som kan ses i tidigare simulering (kap 4.1, se Figur 16). Även här 

antyds ett återcirkulerande luftflöde. Bortsett från att man inte kan se inflödet av luft från 

tilluftsdonet, till vänster i Figur 19, är skillnaden från tidigare simulering att lufthastigheten är 

något högre i området nära frånluftsdonet. Frånluftsdon vid golv tar ca 30 % av luften och 

resterande luft tas ut i det större frånluftsdonet placerat högt på väggen. 

 

Figur 19. Typiskt snitt som visar luftens rörelser i Nolhaga simhall. Färgad skala anger hastighet i m/s. 

I det snitt som visar luftens rörelser ovanför vattenytan och golv (Figur 20) ses 

frånluftsdonens inverkan tydligare. Snittet är taget i samma höjd som i Figur 17. För ökad 

tydlighet kring hur snittet förhåller sig till lokalens höjd, se Figur 18. Tendensen är att luftens 

hastigheter och riktning liknar tidigare simulering med den skillnaden att hastigheten ökar 

något i området närmare frånluftsdonen. 
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Figur 20. Flödeshastigheter och riktning för luft över golv och bassäng. Färgad skala anger hastighet i m/ 
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4.3 Resultat röktest   

Stillbilder från en av kamerorna som placerats i hallen visas i Figur 22. Kameran är placerad 

vid bassängens ena kortsida. Till höger om bilden sitter tilluftsdonen placerade i golvet nära 

väggen. Frånluftsdonen sitter i den bortre väggen till vänster i bilden. Takfläktar som sitter 

ovanför bassängen var avstängda vid testet. 

 

 

Figur 21. Bildsekvens från kamera i Klitterbadet vid röktest. Tidsförlopp från bild 1 till 6. 

Under förloppets gång var det svårt att se något tydligt mönster då röken inte var tillräckligt 

tjock. Här hade kanske belysning med strålkastare vid bassängkanten kunnat hjälpa till med 

att synliggöra röken. Det är tydligt att de korrosionsfria rökpatroner som använts inte ger den 

typ av rök som är lämpad för att visualisera luftflöden. 

I de videosekvenser som spelats in kan dock trenden ses något tydligare om förloppet stegas 

fram och bilden redigeras något. Den bild som framträder är att röken följer taket över 

bassängen och går ner vid bortre väggen innan bassängen sedan täcks av röken. 

  

1 2 3 

4 5 6 
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5. Diskussion 

Mycket av metoden som ligger till grund för arbetet bygger på att vi på egen hand satt oss in i 

programvara och tolkat inställningar. Förutsättningarna för att nå goda resultat har därav 

begränsats av tiden och bristande erfarenhet. 

Resultaten har även begränsats av att stora delar av teorin som ligger till grund för rapporten 

är ny för oss och mycket tid har gått åt till att fördjupa oss i den. 

5.1 Diskussion av resultat 

Lufthastigheter ovanför vattenytan i Nolhaga simhall är enligt vad simulering tyder på, inom 

det intervall som rekommenderas av Dectron (2015). De rekommendationer som finns i 

STTV (2008) uppnås dock inte. Resultat av simulering tyder även på att luftflödet över 

vattenytan är i stora drag riktat tillbaka mot tilluftsdonen. I enlighet med teori inom luftföring 

(Etheridge & Sandberg 1997) tyder simuleringsresultaten på att luftens rörelser i lokalen beter 

sig som förväntat. Luften som förs in med hög hastighet tenderar att följa taket och skapa ett 

återcirkulerande beteende i rummet.  

Frånluftsdon vid golvnivå i syfte att transportera bort klorbaserade föroreningar kan möjligen 

vara en lämplig lösning men det finns inget i simulerade resultat som går att koppla direkt till 

en sådan effekt.  

Röktestet bidrog inte till att bekräfta simuleringsresultat i någon större utsträckning. I de 

videoinspelningar som gjorts kan med lite redigering ändå trenden, att röken rör sig in längs 

med taket, skönjas. Fler test med mer lämpliga rökpatroner skulle dock behövas för att få ett 

bättre underlag att dra slutsatser ifrån. 

Vi har inte hittat något tidigare material som behandlar simulering i simhallar vilket gjort det 

svårt att visa på trovärdighet i resultat från simulering av Nolhaga simhall. 

5.2 Diskussion av metod 

Användandet av programvara som metod för att skapa en modell och simulera luftflöden 

upplevs ha många fördelar. Det ger ett tydligt, visuellt resultat som kan skapa bättre förståelse 

för de idéer som man vill genomföra. Via simulering erhålls omfattande flödesdata för hela 

lokalen. Ändringar i modellens konstruktion kan göras relativt enkelt och olika scenarion kan 

testas. Det bör även vara en kostnadseffektiv metod då inga lokaler behöver tas i anspråk för 

mätningar och andra praktiska metoder. Det har då mindre betydelse vart byggnaden är 

lokaliserad eller om den ännu inte är byggd. 

Trots nämnda fördelar är det viktigt att inse och ta hänsyn till metodens begränsningar. Utan 

att ha liknande simuleringar att jämföra med eller någon mätdata från liknande anläggningar 

kan det vara vanskligt att dra några slutsatser från resultaten i en simulering. I ett sådant fall 

har man troligen inte nytta av att simuleringen ger stor mängd data, risken är att ingen av den 

överensstämmer med verkligheten.  

Det rimliga kanske är att mätningar och simulering utförs på flera simhallar och att metoden 

förfinas i takt med att erfarenhet och tillgänglig mätdata ökar. Först då kan det finnas god 

grund för att dra slutsatser av simuleringar. 
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Röktest är möjligen en bra metod för att få en bild av luftrörelser i en lokal men i detta fall 

krävs andra typer av rökpatroner för att få ett användbart resultat. 

CFD är som påpekats i rapporten ett område som täcker flera discipliner och där varje område 

kan bli mycket komplicerat. Här har vi endast skrapat lite på ytan men anser ändå att det har 

gett en bättre uppfattning om vad som påverkar fluiders beteende och inte minst ge en 

uppskattning för komplexiteten i att förutsäga luftrörelser i ventilationssamanhang.  

5.3 Felkällor 

En potentiellt betydande felkälla är som nämnts att området är nytt för oss och det är svårt att 

på kort tid få en komplett bild av den bakomliggande teorin. 

Oavsett teoretisk kunskap krävs erfarenhet av flera simuleringar inom samma område, gärna 

kombinerat med experimentella resultat, för att kunna dra några långtgående slutsatser och 

bedöma om resultaten är rimliga. Vi besitter inte denna typ av erfarenhet och varken modell 

eller resultat har utvärderats av någon sakkunnig inom CFD-analys. Även om en ambition har 

funnits att följa de riktlinjer och anvisningar som finns i programmets guider kan det inte 

uteslutas att utformning och inställningar har skett på ett olämpligt sätt i något avseende. 

Det finns ett flertal inställningar i programvaran som inte använts eller lämnats i sitt 

standardläge. Inverkan av att göra justeringar i dessa inställningar är oklar. Det är också svårt 

att säga utan erfarenhet vilka inställningar som är mest lämpade för det aktuella arbetet. Även 

om en inställning rekommenderas för en viss typ av ventilationssimulering har den kanske 

inte samma giltighet i en annan. 

Den funktion som finns i CFD-programmet för att simulera fläktar är mycket förenklad och 

ger möjligen ett missvisande resultat då den endast simulerar ett volymflöde genom en viss 

area. Funktionen tar inte hänsyn till korrekt geometri på fläktar eller inverkan av rotation. 

Enligt vår bedömning fanns inget annat alternativ till simulering av fläktar som fungerar vid 

stationära förhållanden.  

Tänkbara felkällor från ett röktest av den typ som genomfördes på Klittebadet kan vara, 

varierande funktion hos takfläktar, dåligt injusterade tilluftsdon och skillnad i utformning av 

lokalen. Även det faktum att lufthastigheterna från donen kan skilja sig från det som använts i 

modellen får betraktas som en eventuell felkälla.  

5.4 Arbetet i ett vidare sammanhang 

Simhallar har ett stort värde bland allmänheten. Barn får möjlighet till att skaffa sig 

simkunskaper och tillgång till fritidssysselsättning. Vuxna använder lokalerna för avkoppling 

och motion. Simklubbar använder bassängerna för träning och tävling. När det enligt 

Socialstyrelsen (2006) finns påvisade samband mellan ohälsa och trikloraminer som bildas i 

bassängen bör utgångspunkten vara att minimera uppkomsten av dessa föroreningar och få 

bort dem från andningszonen så effektivt som möjligt. 

Att säkerställa en god luftväxling över vattenytan kan vara ett steg till att uppnå en minskad 

koncentration av föroreningar vid vattenytan. Om simulering kan klargöra vilken typ av 

luftrörelser ventilationen skapar vid vattenytan finns då också bättre möjligheter att ta ett 

informerat beslut kring vart frånluftsdon bör placeras för att uppnå detta. 
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6. Slutsats 

CFD simuleringarna i denna rapport visar att lufthastigheterna ovan vattenytan i Nolhaga 

simhall ligger väl inom de riktlinjer som anges i Dectron (2015) på 0,05-0,25 m/s även om de 

sällan kommer över de 0,2 m/s som anges vara undre gräns enligt STTV (2008). Luften rör 

sig i stora drag längs med taket bort till bakre väggen och går mer eller mindre rakt över 

bassängen tillbaka till tilluftsdonen. Detta cirkulerande beteende pågår tills luften rört sig bort 

till frånluftsdonet och lämnar lokalen. Trovärdigheten i resultaten kan antas vara god när det 

gäller luftens rörelsemönster i hallen, såtillvida att den stämmer bra med teori enligt Etheridge 

& Sandberg (1997). Huruvida luftens hastighet över vattenytan stämmer med verkligheten är 

svårare att bedöma då denna påverkas av inställningar i programvaran och det finns inga 

tidigare utförda simuleringar eller mätningar att luta sig mot. Hastigheterna som uppges i 

simuleringen är inte orimliga om man utgår från nämnda riktlinjer men noggrannheten i 

siffrorna är mycket osäker. 

Beräkningar utfördes även med kompletterande frånluftsdon placerade vid golvninvå. Dessa 

hade ingen signifikant påverkan på flödesbilden och på lufthastigheterna. 

 På frågan kring vilka förkunskaper och utbildningsnivå som krävs för att använda CFD-

program finns inget rakt svar. Det beror på vad som ska utföras, vilken noggrannhet som 

önskas och i vilket syfte som simuleringen utförs. Det som är grundläggande oavsett dessa 

aspekter är att de som använder programmet har ett stort intresse för att sätta sig in i 

programmets funktioner samt har motivationen att läsa in sig på åtminstone så pass mycket av 

den bakomliggande teorin att en förståelse för de inom arbetet relevanta aspekter uppnås. 

Svårigheten ligger i att tolka resultatet vilket ofta kräver erfarenhet av liknande problem. 

Resultaten är främst applicerbara på simhallar med liknande utformning. När det gäller andra 

typer av bassänger och badanläggningar som t.ex. äventyrsbad, där lokalernas utformning ofta 

är mer komplicerad, får dessa utvärderas separat. 

Röktestet gav begränsad information. Av det som dock gick att urskilja följer luften det 

beteende som simulering visat.   

Fortsatta studier inom området krävs för att kunna visa på något samband mellan 

lufthastigheter, placering av frånluftsdon och bortförsel av klorbaserade föroreningar.  
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