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Sammanfattning  

Ventilationssystemet är en nödvändighet i vår vardag, då det ska tillföra god inomhusluft samtidigt 
som den cirkulerar bort luftföroreningarna som finns inuti byggnaden. Men för att detta ska möjliggö-
ras förbrukas stora mängder energi, som i sin tur leder till en ökad energikostnad. Kunskapen för att 
minimera energianvändningen förekommer i många varierande verksamhetsområden. Däremot är det 
många som undviker sådana åtgärder på grund av de höga initialkostnaderna men även eftersom de 
inte har kännedom kring hur dom ska åtgärda problemet. 

Studien är främst baserad på att ta reda på tidigare utförda åtgärder av systemuppgradering i ventila-
tionsbranschen med inriktning inom ventilationssystem med värmeåtervinning, och genom det begripa 
vilka faktorer som påverkar valet till att man vill uppgradera eller renovera sitt befintliga system. 

Genomförandet av arbetet grundades på faktainsamling, litteraturstudie och en kvalitativ forskning i 
form av intervjuer. Den inhämtade litteraturen bestod av vetenskapliga rapporter, teknikupphandlingar, 
utvärderingar och digitala källor som var relevanta kring ämnesområdet. Intervjuerna utfördes med 
erfarna tjänstemän inom branschen, i syfte med att innehava en djupare förståelse kring systemupp-
gradering av ventilationssystem och anledningen till detta. 

Slutresultat av undersökningen tydde på att den mest förekommande anledningen till att en kund/fas-
tighetsägare sökte en uppgradering eller renovering av sitt ventilationssystem med värmeåtervinning 
var på grund av nedsmutsning i värmeväxlaren, vilket försämrade inomhusklimatet och ökade energi-
förbrukningen.  

Nyckelord: Ventilationssystem, Systemuppgradering, Värmeåtervinning, Energianvändning, Energi-
förbrukning 





Abstract 

The ventilation system is in itself a huge necessity in our everyday life as it provides sufficient amount 
of fresh air to our indoor climate, while it simultaneously circulates the residing air pollutants out of 
the building. Although, for this to be made possible, large amounts of energy is required to be con-
sumed, which in turn leads to an increased energy cost. The knowledge to minimize the use of energy 
occurs in many different scopes of practices throughout our society. Many people however, avoid such 
measures due to the high initial costs which are presented, but also because they haven't enough 
awareness of how they should rectify the problem. 

The Study is mainly based on researching previously performed measures of system upgrades in the 
ventilation industry regarding ventilation systems with heat recovery, while understanding the differ-
ent elements that influences the choice to either upgrade or renovate the already existing system. 

The implementation of thesis happened through information gathering, a literature study and a qualita-
tive research, which in this case were interviews. The literature study consisted of scientific reports, 
evaluations and a couple of digital sources which were relevant to the subject we were focusing on. 
The interviews on the other hand were conducted with experienced officials and employees in the ven-
tilation industry, with the purpose of having a better understanding behind the reason of a system be-
ing upgraded. 

The final results of the study indicated that the most common reason why a costumer/property owner 
sought an upgrade or renovation of the ventilation system was mainly because of contamination in the 
heat exchanger, which in return increased the energy consumption while at the same time impaired the 
indoor climate. 

Keywords: Ventilation System, System upgrade, Heat recovery, Energy consumption  
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DEFINITONER 

FÖRKORTNIGNAR 

Tilluft Friskluft som leds in i byggnaden

Frånluft Luft som leds ut ur byggnaden  

Uteluft Luften som finns utomhus, benämns även friskluft

Överluft Luft som strömmar från ett rum till ett annat

Avluft Luften som lämnar byggnaden efter att frånluften 
passerat ventilationsaggregatet

Återluft Frånluft som via det fläktstyrda ventilationssystemet 
återförs som tilluft till rummen

FTX Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning

FVP Frånluftsvärmepump

F-system Frånluftssystem 

FT-system Från- och tilluftssystem 

S-system Självdragssystem 



1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Ventilationssystem har under en lång tid utvecklats då det ställs allt mer krav från oss människor gäl-
lande god inomhusmiljö. Systemet måste kunna ge bra komfort och luft, vilket är centralt för vår häl-
sa. För att få en god inomhusmiljö används stora mängder energi. Energianvändningen är så pass hög 
att Sveriges bostad- och servicesektor står för hela 40 %. En betydande andel av energianvändningen 
sker via ventilationssystem. På grund av detta försöker man optimera och förbättra systemet för att 
minska energianvändningen och ha en fortsatt god inomhusmiljö. Värmeåtervinningen har blivit en av 
de mest effektiva metoderna för att kunna sänka energianvändningen, både ur ekonomiskt- och miljö-
perspektiv. 

EU:s nuvarande strategi går vid namnet 20-20-20 målen, med fokus på smart och hållbar tillväxt för 
framtiden. Målsättningen är att få ner utsläppen av växthusgaser och minska energianvändningen med 
20 % fram till år 2020 inom de 28 europeiska länderna som unionen omfattar. Därtill ska energieffek-
tiviteten göra en förbättring på 20 %, där minst 20 % av energikonsumtionen ska vara förnybar. Pro-
centvärdena utgår i förhållande till 1990 års nivåer. (Boverket 2017) (Regeringskansliet 2018). 

Inom byggsektorn vill man dock utveckla och sänka energianvändningen, då den är för hög i Sverige.  
Första steget för att bidra till besparingen är att vara noggrann med val av energieffektiva installationer 
och apparater. Ventilationssystemet är en bov när det kommer till värmeförluster, då hela 33 % av 
värmeförlusterna i ett flerbostadshus sker genom ventilationen. Trots detta är en bra ventilation bety-
dande i ett hushåll, och till följd därav har vi valt att studera själva energianvändningen av ventila-
tionssystem och hur detta kan reformeras på bästa sätt i hänsyn till energikostnader samt användningen 
av energiflödet ur fastighetsägarens perspektiv.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka ventilationssystems värmeåtervinning och hur energianvänd-
ningen kan förminskas genom forskning kring tidigare utförda åtgärder. Arbetet går även ut på att för-
stå och begripa vad det är som bestämmer samt påverkar valet vid potentiell systemuppgradering i 
flerbostadshus utifrån fastighetsägarens perspektiv. 

1.3 Frågeställning 

 • Vad är det som huvudsakligen påverkar valet vid systemuppgradering avseende ventilation 
med värmeåtervinning?

 • Vilka åtgärder utförs avseende energieffektivisering av luftbehandlingen?    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1.4 Mål och Avgränsningar

På grund av en limiterad tidsram, kommer studien hålla sig till en viss gräns kring ett fåtal faktorer. 
Undersökningen av åtgärder kring renovering eller uppgradering av ventilationssystemet kommer att 
avgränsas till flerbostadshus, utifrån att det befintliga ventilationssystemet har värmeåtervinning. 
  
Studien kommer inte att omfatta energianvändningen som utgörs av varmvattencirkulation eller tapp-
varmvatten i byggnaden. Arbetet kommer enbart att ta hänsyn till den delen av byggnadens värmebe-
hov som täcks av den återvunna energin från de undersökta ventilationssystemen. 
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2. Metod 

Avsnitt 2 redovisar genomförandet för studien, vilket kommer att omfatta olika metodval för att betona 
betydelsen av systemuppgradering vid ventilation och systemets värmeväxling, samt undersöka hur 
dessa åtgärder påverkar installationen med hänsyn till energibesparing och effektivitet i flerbostads-
hus.  

För att ta reda på frågeställningarna kommer arbetet inkludera en kvalitativ forskning. I detta fall 
kommer det utföras via intervjuer med företag som är etablerade och kompetenta inom ventilation och 
effektivisering av energianvändning. Syftet med metodvalet är att få kännedom på vad det är som på-
verkar valet vid renovering eller uppgradering av ventilationssystem ur fastighetsägarens perspektiv 
och även ta reda på vilka åtgärder som genomförs under den processen. För att få utförlig information 
kommer öppna frågor att ställas, vilket innebär i pedagogiksammanhang en fråga som inte har givna 
svarsalternativ.  

Utöver de kvalitativa intervjuerna har vi valt att fördjupa oss i litterära studier inom ämnesområdet, i 
form av tidigare projekt samt forskningar kring renovering respektive uppgradering av ventilationssy-
stem med värmeåtervinning. Motivet till detta är för att få en djupare uppfattning i funktionen av vär-
meåtervinningssystemen och genom det en överblick på nackdelar och fördelar med dom olika kom-
ponenterna som presenteras. Litteraturstudien kommer att baseras på vetenskapliga rapporter som sök-
tes genom databaserna Diva-portal KTH, Google Scholar men även via KTH:s högskolebibliotek i 
mål med att finna litteratur som är relevant till studien. Med hjälp av sökord som ventilation, värmeå-
tervinning, FTX, FVP, värmeväxlare, renovering, energi- effektivisering och användning, blev sökan-
det i databaserna för litterära källor betydligt lättare.  
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3. Teori 

Avsnitt 3 behandlar en teoretisk studie/handledning som har till syfte att läsaren ska få en grundlig 
förståelse samt djupare insikt av den information och kunskap som ligger i underlag för arbetet och 
resultatet. 

3.1 Ventilation

Ett ventilationssystem ska tillföra ren uteluft till de rum där vi vistats längsta tiden, huvudsakligen 
vardagsrum och sovrum. Luften i bostaden som är en aning förorenat på grund av inomhusmiljön, 
strömmar sedan vidare till kök, badrum m.fl. och därifrån ut i det fria genom frånluftsdon. 

Funktionen är att den brukade luften som djävlas i bostaden ska förnyas och bytas ut genom att tillföra 
med frisk luft, på det sättet medverkar ventilationen till att eliminera luftföroreningar i byggnaden. 
Damm, koldioxid, fuktöverskott, flyktiga ämnen från inrednings- och byggnadsmaterial är några ex-
empel på dessa föroreningar som försämrar inomhusklimatet. Det är därför nödvändigt att frånluften 
transporteras bort, då dålig luft kvalité kan äventyra människans hälsa.  

Det finns tre huvudtyper av ventilationssystem, självdragssystem (S-system), frånluftssystem (F-sy-
stem) samt från- och tilluftssystem (FT-system). I den här studien kommer dock forskningen behandla 
ventilation med värmeåtervinning, med andra ord, från och tilluftssystem med värmeåtervinning 
(FTX-system) och i visa fall frånluftssystem med värmeåtervinning (FX-system). FTX är i grunden ett 
från- och tilluftssystem men där det har kompletterats med en värmeväxlare, samma princip gäller för 
FX då en väsentlig poäng med systemet är att en värmepump kan kopplas in för att tillgodogöra sig av 
den energin som annars skulle blåsa rakt ut (Hemgren.P & Wannfors.H 2012).    

3.2 Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, FTX 

FTX är förkortningen till mekanisk från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. Det är det mest 
kompletta ventilationen som erbjuder flest möjligheter vad gäller kontroll av mängden luft som kom-
mer in och ut ur huset samt återvinning av värme. Vid mekanisk från- och tilluft är både tilluften och 
frånluften fläktstyrda, ventilationskanalerna är utrustade på så sätt att tilluftsventilerna är placerade vid 
sov- och vardagsrum och frånluftsventilerna vid kök, tvättstuga och badrum (Svensk Ventilation u.å). 
Genom värmen som återanvänts blir FTX-systemet väldigt kostnadseffektivt. Själva värmeåtervin-
ningen sker i värmeväxlaren där den uppvärmda frånluften passerar. Med hjälp av energin i frånluften 
värms den inkommande uteluften i FTX aggregatet. En ganska normal missuppfattning med FTX är 
att systemet är hopkopplad med uppvärmningssystemet, vilket det inte är. Systemet arbetar enbart med 
den värme som redan finns i byggnaden, detta ger kunden alternativet att själv välja en värmekälla 
(Radea u.å).  

3.2.1 Värmeväxlare

Grundprincipen för värmeåtervinning innebär att värmeenergin i frånluften tillgodogörs så mycket 
som möjligt innan luften ventilerar ut ur byggnaden. Energianvändning minimeras, samt bidrar det till 
att sänka kostnaderna då den återvunna värmen tillförs till tilluften. Idag är dom vanligaste värmeväx-
larna för mekanisk från och tilluftssystem, roterande värmeväxlare, plattvärmeväxlare och vätskekopp-
lad värmeåtervinning. 

En roterande värmeväxlares uppbyggnad är som ett roterande hjul som består av veckade aluminium-
profiler. Frånluften passar rotorn vilket leder till att värmen lagras där, när hjulet sedan roterat runt och 
passerat tilluftskanalen så överförs den värmen (från den tidigare frånluften) därefter till tilluften som 
slutligen leds in i huset (se figur 1). En liten nackdel med värmeväxlaren är att det finns en risk att 
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frånluften till viss del kan blandas med luftbehandlingsaggregatets tilluftssida, men inte nog så kraftigt 
att de kan uppstå hygieniska problem (Hemgren.P & Wannfors.H 2012). Låga tryckfall är även något 
som karakteriserar den roterande värmeväxlaren, på grund av detta resulterar det i låga fläkteffektbe-
hov och därav låg energikonsumtion. Enligt Svensk Ventilation (u.å) är temperaturverkningsgraden 
uppmätt till cirka 80 %. 

 
Figur 1: Illustration av en roterande värmeväxlare. (Svensk ventilation u.å). 

Plattvärmeväxlaren är den mest förekommande alternativet i jämförelse med de andra typerna i mark-
naden. Värmeväxlaren kan indelas i två olika modeller, korsströmsvärmeväxlare samt motströmsvär-
meväxlare. En korsströmsvärmeväxlare består av tunna aluminium lameller med hög värmelednings-
förmåga där den formar korsade luftkanaler. Frånluften värmer lamellerna vilket leder till att värmen 
överförs till den svalare tilluften (se figur 2). Uppbyggnaden av bägge modellerna är identiska förutom 
att det finns ett parallellt avsnitt på motströmsvärmeväxlaren vilket gör att kontaktytan blir större 
(Swegon u.å.). Luftflödet i plattvärmeväxlaren kommer inte i kontakt med varandra, på grund av det 
så överförs det inga föroreningar i luften. Korsströmsvärmeväxlaren har ett uppmätt temperaturverk-
ningsgrad på cirka 60 %, där motströmsvärmeväxlarna ligger högre på cirka 90 % (Svensk Ventilation 
u.å). 
 

Figur 2: Illustration av en plattvärmeväxlare. (Svensk Ventilation u.å). 

Vätskekopplad värmeåtervinning, även benämnt batterivärmeväxlare, väljs ofta när man vill ha sepa-
rerade luftvägar vid stora luftflöden. Värmeväxlaren har två luftbatterier, ett kylbatteri samt ett värme-
batteri placerade i frånluftssystemet respektive tilluftssystemet där dom kopplas tillsammans med en 
frysskyddad vätskekrets som cirkulerar vatten mellan batterierna via en pump. Systemet bygger på att 
den varma frånluften värmer vattnet i kylbatteriet som sedan strömmar vidare för att avge värmen till 
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tilluften genom värmebatteriet. Den vätskekopplade värmeåtervinningen har förhållandevis en ganska 
låg temperaturverkningsgrad som kommer upp till cirka 70 %. 

3.3 Frånluftsvärmepump, FVP

Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning, beteckning FVP, men kan även kallas FX. VP 
står för värmepump och X för värmeväxling, F står i både fallen för frånluft. FVP fungerar i princip 
precis som F-systemet men skiljer sig där värmen i frånluften istället utnyttjas och återvinns. Under-
trycket som skapas i huset på grund av ett stadigt luftflöde genom frånluftsfläkten, resulterar i att luft 
transporteras sig in i byggnadens otätheter och uteluftsventiler. Genom ventilationskanalerna sugs luf-
ten ur de mer varma delarna av huset som exempelvis kök och badrum och förs därefter till frånlufts-
värmepumpen.  

Huvuddelarna som utgör värmepumpen är förångare, kompressor och kondensor. Via ett medium 
(vanligtvis vatten-glykolblandning) passerar den varma frånluften förångaren som sitter i avluftskana-
len, där den överförs till ett köldmedium. Köldmediet, vars kokpunkt är väldigt låg, cirka -40 °C , 
förångas i förångaren och övergår på så sätt till gasform (Hemgren.P & Wannfors.H 2012). Trycket 
ökas av en kompressor vilket leder till en temperatur stigning i mediet. Gasen kyls därefter ner av en 
kondensor och avger sedan sin energi till husets värmevatten, som värms upp. Då köldmediet blivit 
avkyld så övergår den från gasform till vätska igen, trycket minskas åter vid expansionsventilen för att 
köldmediet återigen ska passa föregångaren (Hemgren.P & Wannfors.H 2012). Processen gör så att det 
är möjligt att värma upp värmesystemet samt tappvarmvattnet av energin som återvinns i frånluften. 

3.4 Övriga ventilationssystem

3.4.1 Självdragssystem, S

Självdrag (S-system) kallas det när frånluften av egen kraft stiger uppåt och leds genom ventilations-
kanaler ut över yttertaket på grund av att det skapas ett ventilationsflöde av värme. Genom tilluftsven-
tiler, springor runt dörrar och fönster samt andra otätheter kring byggnaden sugs ny luft in (Hemgren.P 
& Wannfors.H 2012). Självdragssystem förekommer ofta i de flesta äldre småhusen eller flerbostads-
husen byggda före 1976 och nyttjas sällan som alternativ vid nybyggnationer (Boverket 2017). Pro-
blematiken (energimässigt) med denna typ av ventilation är att systemet fungerar olika under olika 
årstider, vilket kan leda till energiförluster då den stora skillnaden mellan temperaturen inomhus och 
utomhus gör att det under den kalla årstiden drar för mycket i frånluftskanalerna.  

3.4.2 Frånluftssystem, F

Ett alternativt till dels FTX och FX, är det från- och tilluftssystem, förkortad FT, och fläktstyrd frånluft 
med förkortningen F. Systemen har samma funktion, men där skillnaden är att ingen värme återan-
vänds ifrån frånluften eftersom ingen värmeväxlare eller värmepump är kopplad (Svensk Ventilation 
u.å.). Fläktstyrd frånluft är det system där det är en eldriven fläkt som styr frånluftsflödet. En vanlig 
jämförelse med F- och S-systemet är att luft ideligen tas in genom vädringsfönster och ventilationen, 
och inte genom dörrspringor och andra läckor, vilket dom gör i självdragssystemet (Svensk Ventilation 
u.å). Fördelen med F-system är att är relativt billig och enkel att installera, den skapar även bättre möj-
ligheter att styra luftflödet än självdragssystemet. 

3.4.3 Från och tilluftssystem, FT

Den mest kontrollerade formen av de tre huvudtyperna av ventilation är FT-systemet. I från- och 
tilluftssystem styrs både det inkommande samt utgående ventilationsluften med hjälp av fläktar (Hem-
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gren.P & Wannfors.H 2012). För att transporteras till rätt plats färdas luften genom tilluftskanaler och 
frånluftskanaler. FT-systemet möjliggör samtidigt valet att kontrollera ventilationsmängden, där det 
antingen går att minska eller öka luftflödet beroende på den boendes bekvämlighet samt behov. På 
grund av att systemet brister i uppvärmning av tilluften är det sällan stor efterfrågan menar Radea 
(u.å). FT-system som F-system är vanligtvis i hus byggda efter slutet av 1960-talet.  

 
     Figur 3: Förenklad illustration av S-, F- och FT-system (Furumossen u.å). 

3.5 Temperaturverkningsgrad, η 

För att få reda på en värmeåtervinnings förmåga att överföra värme, tar man förhållandet mellan den 
aktuella temperaturändringen och den största tillgängliga temperaturskillnaden. Kvoten till den uträk-
ningen är vad man kallar temperaturverkningsgraden, beteckning η. Temperaturverkningsgradens har 
en formel för både från och tilluften: 

ηFrånluft = (Fråntemp - avluftstemp) / (Fråntemp - utetemp.)   
ηTilluft = (Tillvåvtemp - utelufttemp) / (Fråntemp - utetemp.)   
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4. Litteraturstudie 

4.1 Energibesparande Åtgärder - Värmeåtervinning  

2015 genomförde Energimyndighetens beställargrupp BeBo en utvärdering av ett nybyggt flerbo-
stadshus, med mål att reducera energianvändningen men samtidigt minska byggnadens effektbehov. 
Syftet med undersökningen var att verifiera funktionen för värmeväxlingstekniken HSB-FTX som 
förses med geo-/bergvärme via borrhål, vilket är beräknat att minimera energianvändningen jämfört 
med ett vanligt FTX-system. I och med att FTX fungerar bra stora delar av året, kan systemet som 
många andra installationssystem få ett avfrostningsbehov under vintern då temperaturen sjunker. På 
grund av att uteluften är kall under vintertid kan fukt i frånluften kondensera i värmeväxlaren. Proble-
matiken med detta är det kan uppstå påfrysning av aggregatet, som i sin tur innebär att det måste av-
frostas. Installationen av HSB-FTX medför att påfrysning undviks, eftersom att uteluften värms upp 5 
- 10 °C (beroende på utetemperaturen) innan den passerar värmeväxlaren, vilket leder till att tilluften 
inte blir kallare än -5 °C. Systemet har god besparingspotential, eftersom att genom bergets lagrade 
energi minskas behovet av fjärrvärme vid toppeffekt. Resultat från BeBo:s utvärdering visade att det 
sparades 20 - 25 kW i fjärrvärmeeffekt. Utöver fjärrvärmebehovet, framfördes även hur systemet hade 
påverkat energianvändningen i flerbostadshuset. Enligt beräkningarna blev besparingen 35 000 kWh/
år motsvarande 8 kWh per år och m2 jämfört med FTX-systemet. Utvärderingen redovisade även att i 
jämförelse med vanligt frånluftssystem, F-system, reducerades energianvändningen med 170 000 
kWh/år samt 40 kWh per år och m2 (BeBo 2015). 

Tillsammans med statligt stöd från Energimyndigheten har E2B2 skrivit en rapport kring hur en stor-
skalig implementering av rengöring av värmeväxlare kan vara väsentligt avseende ett energieffektivt 
ventilationssystem samt en god inomhusmiljö. Studien utfördes genom fältmätningar samt laboration 
undersökningar, där mätningarna visade resultat före och efter rengöringen. Värmeöverföringen mins-
kar sin effektivitet när smutsmängden ökar i aggregatet, vilket på så sätt leder till en ökad energian-
vändning men även mekanisk förslitning av ventilationskomponenterna. När komponenterna inte läng-
re kan upprätthålla sin önskade funktion, påverkas inomhusklimatet negativt då nedsmutsningen 
minskar det flöde av luft som strömmar genom aggregatet. Hamid et al. (2018) vilka är författarna för 
rapporten, menar att en optimal rengöring av värmeväxlaren kan som en relativt enkel åtgärd förbättra 
maxeffekterna och energianvändningen i byggnader samt energisystem. Slutresultatet som presentera-
des i studien visade att värmeväxlarens temperaturverkningsgrad fick en ökning i genomsnitt med 10 
% efter rengöringen, dessutom minskade tryckfallet i genomsnitt med 11 % i förhållande till innan 
någon rengöring hade utförts (Hamid et al., 2018). 

”Mätning och utvärdering av värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus” är ett annat ut-
vecklingsprojekt framfört av BeBo. Utvärderingen var under ledningen av SABO. I samarbetet har en 
teknikupphandling genomförts med mål att samla in data från olika installationer av värmeåtervin-
ningsaggregat i 14 befintliga flerbostadshus för att bland annat undersöka verkningsgraden och ener-
gibesparing i de olika aggregaten. Med det uppmätta slutresultatet var syftet med upphandlingen att 
initiera en utveckling av systemlösningar för värmeåtervinning som en demonstration, för att senare 
erbjudas på marknaden för ett mer energieffektivt alternativ inför upprustningar av flerbostadshus. 
Mellan månaderna oktober 2014 till maj 2015 utfördes mätningar på de 14 aggregaten, vilket visade 
att tio av aggregaten i de befintliga flerbostadshusen hade värmebesparing på över 35 kWh per m2. 
Dom bästa aggregaten avseende värmebesparing var värmeväxlarna som krävde mer utrymme där be-
sparing låg på ca 42 kWh per m2. Värmeväxlarna som presterande sämst visade sig vara dom relativt 
mindre aggregaten där värmebesparingen låg på 25 kWh per m2 (BeBo 2015).  
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4.2 Renovering/Uppgradering av befintlig ventilation

Efter en omfattande renovering av två flerbostadshus som tillhör bostadsrättsföreningen Storuven fick 
konsultföretaget WSP i uppdrag att utvärdera samt verifiera energiprestanda i byggnaderna. Husen 
byggdes år 1967-1968 och karakteriseras som typiska miljonprogramshus. Bostadsrättsföreningen 
valde att installera nya FTX-system i båda av bostadshusen, som benämns Hus A och Hus B. Om-
byggnaden av ventilationssystemen omfattade en rad olika åtgärder. Plattvärmeväxlare valdes i bygg-
naderna med en temperaturverkningsgrad uppmätt till minst 80 %. Hus B försågs även med nya från- 
och tilluftskanaler. Åtgärderna som genomfördes skulle uppfylla BeBos godhetstal i energieffektivitet. 
Resultatet av beräkningarna visade att värmebesparingarna för Hus B blev ca 109 MWh per år, medan 
Hus A resulterade i en besparing på 100 MWh per år genom energieffektiviseringsåtgärderna (Penttilä 
& Ericsson 2015).  

Utöver dom andra rapporten som nämnts, genomförde Energimyndighetens Testlab (2014) tester på 
åtta olika modeller av FTX-aggregat avseende temperaturverkningsgrad, energianvändning, ljudef-
fektnivå samt användarvänlighet. Testen utgick från hus med boyta på 130 m2. Energibesparings mäs-
sigt visade resultatet att husets täthet spelar en stor roll för att FTX-ventilationen ska fungera optimalt. 
I en jämförelse mellan ett tätt och otätt hus (130 m2) kan det vara en skillnad på 2 200 kWh per år om 
man skulle befinna sig i Norrland. FTX-system i ett tätt hus i mellersta delarna av Sverige kan energi-
besparingarna gå på 1 400 kWh per år. Testet konstaterar genom detta att mest energi går att spara 
norrut om landet med justering av rätt systemlösning. De otäta husen är vanligtvis äldre byggnader, i 
det här fallet var de husen utrustade med frånluftsventilation vilket jämförelsen av energibesparingen 
gick ut på (Energimyndigheten 2014). 

Frånluftssystem (F) brukar vara det vanligaste ventilationssystemet som förekommer i flerbostadshus 
från 60-70-talet. Nackdelen med hus utan värmeåtervinning är att runt en tredje del av husets energi-
förluster strömmar ut med frånluften. Komplettering med FTX kan därigenom vara väldigt ekonomisk 
attraktivt då energianvändningen kan minskas avsevärt. Tillsammans med IQ Samhällsbyggnad och 
Energimyndigheten, utförde E2B2 ett projekt av en sådan renovering för att undersöka lönsamheten 
och energieffektiviteten kring övergång av ett FTX-system. Ventilationssystemet av två flerbostadshus 
renoverades där de befintliga systemen var F-system för det ena huset och FT-system för det andra. 
Konverteringen från F till FTX visade att de totala entreprenadkostnaderna för utbytet uppgick till 
1,79 MSEK. Energibesparingarna landade på 32 kWh per m2, samt sparades 4,5 kW i värmeeffekt. 
Totala kostnaderna för övergången från FT till FTX blev istället 1,45 MSEK med energibesparingar på 
41 kWh per m2 samt 8 kW avseende värmeeffekten (Kristoffersson et al., 2017).  
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5. Genomförande  

Målet i början av studien var att undersöka befintliga ventilationssystem med värmeåtervinning och 
hitta potentiella åtgärder för att sänka energianvändningen och genom det energikostnaden. Men på 
grund av svårigheter att få relevanta svar på våra intervjuer och enkäter ändrade vi vår frågeställning 
samt målsättning till att istället utreda åtgärder som utförts i ventilationsbranschen avseende system-
uppgraderingar och förstå vilka faktorer som påverkar det valet.

5.1 Intervjuer 

Det empiriska materialet som samlats in under arbetets gång har skett genom intervjuer. Intervjuerna 
har utförts via mail och telefonsamtal med både chefer och anställda från 7 olika företag. Responden-
terna i undersökningen är etablerade och kunniga inom ventilationsbranschen, där företagen antingen 
specialiserar i installation eller produktion/tillverkning av olika ventilationssystem och dess kompo-
nenter.  

Alla intervjuer inledes med en kort förklaring kring syftet med studien, detta för att respondenten ska 
få en överblick på vad det är som undersöks samt för att hålla svaren inom en viss ram. Materialet från 
intervjuerna transkriberades därefter i text, i den ordningen frågorna har vart ställda till respondenter-
na.  

Intervjufrågorna:

• Vad är det som påverkar valet vid uppgradering/renovering av ventilationssystem med värmeåter-
vinning?

• Vilka åtgärder är vanligast hos er vid förbättring av ventilationssystemet? 
• Hur ofta är det att en kund vill renovera/uppgradera sin värmeåtervinning eller ventilationssystem? 
• Vilket ventilationssystem eller värmeväxlare förekommer vanligast när en kund vill renovera? 
• Vilket system skulle du rekommendera om vid uppgradering, och varför? 

Respondenterna:

(R1) Respondent 1 = Driftledare på Bartvent AB  
(R2) Respondent 2 = Komfortingenjör på Swedavia AB
(R3) Respondent 3 = VD för Skorstensfolket AB
(R4) Respondent 4 = Sweden Energy Building Systems AB
(R5) Respondent 5 = Entreprenadchef på AB Henriksbergs Verkstäder
(R6) Respondent 6 = Assortment Responible Sweden för Systemair Sverige AB 
(R7) Respondent 7 = Projektledare på Gunnar Karlsen Sverige AB 
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6. Resultat 
Avsnitt 6 presenterar arbetets resultat i from av respondenternas svar från intervjuerna som har ut-
förts. Detta för att komma fram till vilka åtgärder avseende energieffektivisering som vanligast tas 
med ett ventilationssystem med värmeåtervinning och vad det är som påverkar valet till att fastighets-
ägaren/kunden söker en systemuppgradering. 

6.1 Vad är det som påverkar valet vid uppgradering/renovering av ventilationssystem 
med värmeåtervinning? 

Svar från respondenterna: 

R1 = Dålig luft samt inomhusklimat på grund av nedsmutsning i aggregatet. Gammalt system. 

R2 = Det beror främst på hur systemet ser ut, vi har jätte många olika fastigheter med många olika 
lösningar. Gammalt system brukar vara en vanlig anledning.

R3 = Vi hjälper alla kunder som vill uppdatera sin ventilation med renovering/relining av ventilations-
kanalerna med FitFire®Vent vilket är en förutsättning för att få uppdateringen att fungera.

R4 = De gångerna vi stöter på det, så är en ganska frekvent faktor att man har blåbetong i väggarna 
med förhöjda radon värden i fastigheten. En annan anledning är att kunden vill sänka energiförbruk-
ningen. Fortsättningsvis brukar förbättring av inomhusklimatet även vara en faktor.

R5 = Det första som styr är hur fastigheten ser ut. Det är väldigt tungrott att sälja in FTX i ett hus med 
frånluftssystem om inte kunden visat intresse för det. Kunden är oftast priskänslig vilket styr investe-
ringen och det är korta pay off tider som genererar affärer. Vi föreslår alltid det som vi anser bäst, men 
det faller nästan alltid på priset. 8-10års pay off är acceptabelt hos våra fastighetsägare och Brf kunder. 
Vi försöker beroende på fastighetsutförande alltid få till en bra energibesparing. OVK och injustering 
ger också stora energibesparingar, dock så förstår inte många fastighetsägare vikten av detta, utan de 
vill ha så enkel och snabb OVK som möjligt, vi tappar många affärer på grund av detta, då enkelt och 
snabbt inte ingår i vårt erbjudande.

R6 = Kostnad och långsiktighet. Energibesparing. Inomhusklimatet.

R7 = Energibesparing och lönsamhet är främsta anledningarna. Det är sällan kunden frågor om ett 
specifikt system avseende energieffektivitet, exempelvis. ”jag vill ha en frånluftsvärmepump”.
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6.2 Vilka åtgärder är vanligast hos er vid förbättring av ventilationssystemet? 

Svar från respondenterna: 

R1 = Rengöring av aggregat. 

R2 = Rengöring av aggregat/filter. 

R3 = Renovering/relining av ventilationskanalerna med FitFire®Vent.     

R4 = I vårt fall kan man utgå ifrån två typer av ventilationssystem, där fastigheten antingen har själv-
drag- eller frånluftssystem. Har man självdragsventilation är våran produkt en lösning, vilket är att vi 
sätter in våra fläktar i väggarna samt frånluftsfläktar i badrummen. Har man istället frånluftssystem 
kan man energibesparings mässigt komplettera med en värmeväxlare. 

R5 = På hus med FTX-system så blir det nya aggregat med EC fläktar, vi försöker få upp rotor eller 
motströmsväxlar storleken för bästa besparing samt minimera tryckfall. Vi kanaloptimerar för att mi-
nimera tryckfall.    

På hus med F-system så blir det nya frånluftsåtervinningsaggregat med EC Fläktar och värmepump 
kopplat mot ny fjärrvärmecentral. Vi optimerar Batteristorlek för att få ut max av värmepumpen samt 
att få så lågt tryckfall över filter och batteri som möjligt då det spar energi på fläktdriften. Vi kanalop-
timerar för att minimera tryckfall.    

R6 = Vi är en producent av ventilationsprodukter. Tror dock att det är byte av centralfläkt eller vär-
meåtervinning med värmepump (pga att det inte finns möjlighet att installera tilluftskanal) eller om 
möjligt installation av värmeåtervinning. 

R7 = Oftast så tittar jag på vilken lösning som passar bäst och om det är lämpligt att genomföra en 
sådan åtgärd. Men om man utgår från att man har frånluftsventilation och vill exempelvis installera ett 
FTX så måste det finnas plats för kanaldragning i fastigheten samt plats för aggregaten. Placeringen av 
aggregaten beror helt enkelt om vinden är tillräckligt stor för att den ska få plats med ett FTX-system. 
I annat fall får man installera en vätskekopplad värmeåtervinning där man kan sätta en i källaren och 
en i vinden om inte det fysiska utrymmet räcker för att ställa aggregatet.         
                                    
Om aggregatet däremot inte håller (gammalt eller nedsmutsad), kan andra åtgärder tas som till exem-
pel byta fläktar, rengöring, optimera temperaturen. 
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6.3 Hur ofta är det att en kund vill renovera/uppgradera sin värmeåtervinning eller ven-
tilationssystem? 

Svar från respondenterna:

R3 = Det är de flesta av våra kunder nuförtiden som behöver hjälp med renovering/relining av ventila-
tionskanalerna med FitFire®Vent.

R4 = (Fråga 3 och 4 kunde ej besvaras då Energy Building AB inte utför renoveringar av ventilations-
system med värmeåtervinning, säljer enbart teknik lösningen).

R6 = Det beror på, men ca 20-30 år.

R7 = Svårt att säga, men omkring 20-30 år.

6.4 Vilket ventilationssystem eller värmeväxlare förekommer vanligast när en kund vill 
renovera? 

Svar från respondenterna: 

R2 = Vätskekopplad värmeåtervinning. 

R3 = FTX-system. 

R4 = (Fråga 3 och 4 kunde ej besvaras då Energy Building AB inte utför renoveringar av ventilations-
system med värmeåtervinning, säljer enbart teknik lösningen). 

R5 = Renovering av befintliga aggregat, nya batterier/rotor/växlare, montage av EC fläkt, ny styr, ka-
naloptimering. 

R6 = Bostadshus: Värmeväxlaraggregat med roterande värmeväxlare. I vissa fall med motströmsväx-
lare då täthet är ett krav. Även billig lösning med bara en frånluftsfläkt. (Byte eller nyinstallation) 

R7 = Vätskekopplad värmeåtervinning och korsströmsvärmeväxlare förekommer främst.  
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6.5  Vilket system skulle du rekommendera om vid uppgradering, och varför? 

Svar från respondenterna:

R3 = Tätning och relining med insatsrör i komposit typ FitFire®Vent. 

R4 = FTX-system ifall man har mekanisk från och tilluft. Har man däremot frånluftssystem (F-sy-
stem) så tycker jag även komplettering av antingen en värmeväxlare eller värmepump fungerar bra 
avseende energieffektivisering. 
 
R5 = FTX är alltid den bästa ventilationslösningen för en fastighet både klimat-och energimässigt. Vid 
injustering så har man kontroll både på tilluft & frånluft flödet samt att rätt mängd finns på rätt plats. 
Vid nyproduktion så förordar jag att projektera med så låga temperaturer som möjligt på tilluft, efter-
värmningsbatteri som radiator-/golvvärmesystem, då kan värmepumpar göra väldigt fina besparingar 
mot andra energislag. Det är inga problem att projektera hus som inte behöver tillsatts energi i form av 
el eller fjärrvärme. 

R6 = Absolut värmeåtervinning med balanserad ventilation (FTX). Värmeåtervinning med värme-
pump eller frånluftsfläkt, tillser inte en behaglig tilluftstemperatur och balanserad ventilation.

R7 = Skulle inte rekommendera något av ventilationssystemen eller värmeväxlare, utan däremot titta 
på bästa lönsamheten vilket kan skilja sig per byggnad. 
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7. Analys/Diskussion  

7.1 Utvärdering - Intervjuerna

Respondenternas svar på första frågan hade stora liknelser i jämförelse med varandra, där majoriteten 
av kunderna som tog kontakt med företagen strävade huvudsakligen efter samma sak, vilket var att 
minska energianvändningen i fastigheten genom ventilationssystemet. Ett annat förekommande pro-
blem var dålig inomhusklimat, bland annat i form av nedsmutsning av aggregaten. 3 av respondenter-
na menade även att i visa fall brukade anledningen vara att systemen var gamla med förslitning i kom-
ponenterna, som på så sätt försämrade tilluften samt påverkade temperaturverkningsgraden negativt. 
Lönsamhet var även en faktor vid uppgraderingen/renoveringen av ventilationssystemet.

Cirkeldiagrammet nedan presenterar resultaten i procentvärden, men där responsen från både R3 och 
R5 har uteslutits eftersom att svaren inte är relevanta till frågan (6.1) som vart ställd. Enligt diagram-
met kan det konstateras att energibesparing i följd av inomhusklimatet var de främsta anledningar till 
att det söktes en systemuppgradering.

Valet vid Uppgradering/Renovering (Kund/Fastighetsägare) 

Figur 4: Anledningar kring systemuppgradering 

Responsen från andra frågan (6.2) som vi ställde varierade från företag till företag. Men rengöring av 
aggregatet för ett utav åtgärderna som ofta kom upp när frågan ställdes. Denna åtgärd var även något 
Energimyndigheten belyste med forskningsgruppen E2B2 som tillsammans genomförde en rapport 
kring rengöringen av värmeväxlare, vilket togs med i litteraturstudien. Rengöringen av värmeväxlaren 
kan göra en stor påverkan avseende ett energieffektivt ventilationssystem samt en god inomhusmiljö. I 
och med att man rengör aggregatet visade studien att värmeväxlarens temperaturverkningsgrad fick en 
ökning i genomsnitt med 10 % efter rengörningen (Hamid et al., 2018). Ett par andra åtgärder involve-
rade nya aggregat med EC fläktar, större storlek på rotor eller motströmsväxlar storleken för en för-
bättrad besparing, byte av fläktar, samt kanal- och temperatur optimering.  

Intervju frågorna: 6.3, 6.4 samt 6.5 genererade en oklar respons i förhållande till frågeställningarna 
som arbetet går ut på. På grund av detta kommer en fördjupning inom frågorna hamna utanför vårt 
avgränsade område. 
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7.2 Felkällor 

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visade att det finns många faktorer som samspelar i avgöran-
det av en systemuppgradering. När olika fastighetsägare/kunder väljer att renovera eller uppgradera 
sitt befintliga ventilationssystem kan målet vara detsamma, där man exempelvis söker efter en mer 
lönsammare eller energibesparande lösning. Å andra sidan kan anledningarna vara beroende på olika 
förutsättningar vilket inte uppmärksammades i den här studien. 

Gällande genomförandet, uppstod problematiken med risk av missförstånd när intervjuerna utfördes 
via e-mail. Detta förhindrade chansen att ställa följdfrågor och samtidigt utveckla konversationen för 
att bägge parterna skulle förstå varandra bättre, vilket senare kunde resultera i ett mer utförligt svar.
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8. Slutsats 

Syftet med hela arbetet var att undersöka vad som i första hand påverkade valet vid systemuppgrade-
ring avseende ventilation med värmeåtervinning och även förstå vilka åtgärder som utförs med hänsyn 
till energieffektivisering.

Precis som skrivet i analysen, kretsar arbetet sig runt ett väldigt stort ämnesområde, där komplexiteten 
med alla parametrar som ingår i ventilationssystemet leder det till att det inte finns ett riktigt korrekt 
svar gällande frågeställningarna i arbetet. Under intervjuerna bemöttes vi exempelvis av en mängd 
olika åsikter från respondenterna, avseende till de frågor vi förberett. Genom den invecklade helhets-
bilden som framställdes av alla olika responser blev det omöjligt till att välja ett specifikt slutresultat.

Däremot fanns det ett en del återkommande svar som frekvent kom upp och hörde ihop med varandra. 
Intervjuerna visade att den mest förekommande anledningen till att en kund/fastighetsägare söker en 
systemuppgradering är för att sänka energianvändningarna eller förbättra inomhusklimatet, då ett van-
ligt problem var nedsmutsning i aggregatet. Utifrån att kunden redan hade ett ventilationssystem med 
värmeåtervinning visade resultatet att rengöring av värmeväxlaren var den genomsnittliga åtgärden 
som utfördes med hänsyn till både energibesparing samt inomhusluften. 

Det som kunde gjorts bättre: möjligtvis formulera om frågorna genom att de kunde framställes på ett 
tydligare vis. På grund av storleken som arbetet omfattade krävde forskningen mer tid för att studien 
skulle uppnå större översikt och tillförlitlighet i resultatet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervju, Bartvent AB, 3 Maj

Bilaga 2: Intervju, Swedavia AB, 6 Maj  

Bilaga 3: Intervju, SkorstensFolket AB, 6 Maj 

Bilaga 4: Intervju, Sweden Energy Building Systems AB, 7 Maj 

Bilaga 5: Intervju, AB Henriksbergs Verkstäder, 8 Maj

Bilaga 6: Intervju, Systemair Sverige AB, 9 Maj

Bilaga 7: Intervju, Gunnar Karlsen Sverige AB, 10 Maj
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BILAGA 1 

Intervju, Bartvent AB, 3 Maj 

Bartvent AB är ett relativt ungt bolag som står för klimatsmarta samt energieffektiva totalinstallatio-
ner. Tjänsterna som erbjuds är bland annat projektering, installation, OVK- besiktning och service där 
företagsledningen besitter över 50 års erfarenhet i branschen. 

3 Maj kom vi i kontakt med en av driftledarna för Bartvent där vi fick våra frågorna besvarade. Inter-
vjun skedde via telefonsamtal.            

1. Vad är det som påverkar valet vid uppgradering/renovering av ventilationssystem med vär-
meåtervinning?  

- Dålig luft samt inomhusklimat på grund av nedsmutsning i aggregatet. Gammalt system. 

2. Vilka åtgärder är vanligast hos er vid förbättring av ventilationssystemet? 

- Rengöring av aggregat. 
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BILAGA 2

Intervju, Swedavia AB, 6 Maj   

Swedavia AB driver idag tio av Sveriges största flygplatser som exempelvis Arlanda Airport, Landvet-
ter Airport m.fl. Två nyckelfaktorer i Swedavias klimatarbete är förnybara bränslen samt lägre energi-
användning. Bolaget är statligt ägd.   

6 Maj hade vi en intervju via telefon med en komfortingenjör på Swedavia AB, och även fast dom inte 
utför några projekt i flerbostadshus valde vi att ta med intervjun i studien för att få en överblick i hur 
renovering/uppgradering kan se ut i andra typer av byggnader. 

1. Vad är det som påverkar valet vid uppgradering/renovering av ventilationssystem med vär-
meåtervinning? 

- Det beror främst på hur systemet ser ut, vi har jätte många olika fastigheter med många olika lös-
ningar. Gammalt system brukar vara en vanlig anledning. 

2. Vilka åtgärder är vanligast hos er vid förbättring av ventilationssystemet? 

- Rengöring av aggregat/filter. 

3. Vilket ventilationssystem eller värmeväxlare förekommer vanligast när en kund vill renovera? 

- Vätskekopplad värmeåtervinning  
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BILAGA 3  

Intervju, SkorstensFolket AB, 6 Maj  

Skorstensfolket är ett branschledande företag inom relining av ventilationskanaler, skorstenstätning. 
Specialister inom renovering och nybyggnation kakelugnar och skorstenar.  

6 Maj kom vi i kontakt med Skorstensfolkets VD som svarade på våra frågor via mail. Vi blev även 
hänvisade till ett par rapporter, utfört av beställargruppen Bebo där SkorstensFolket varit delaktiga i 
utredningen. 

1. Vad är det som påverkar valet vid uppgradering/renovering av ventilationssystem med vär-
meåtervinning? 

- Vi hjälper alla kunder som vill uppdatera sin ventilation med renovering/relining av ventilations-
kanalerna med FitFire®Vent  vilket är en förutsättning för att få uppdateringen att fungera.  

  
2. Vilka åtgärder är vanligast hos er vid förbättring av ventilationssystemet? 

- Renovering/relining av ventilationskanalerna med FitFire®Vent      
  
3. Hur ofta är det att en kund vill renovera/uppgradera sin värmeåtervinning eller ventilations-
system? 

- Det är de flesta av våra kunder nuförtiden som behöver hjälp med renovering/relining av ventila-
tionskanalerna med FitFire®Vent 

 
4. Vilket ventilationssystem eller värmeväxlare förekommer vanligast när en kund vill renovera? 

- FTX-system 

5. Vilket system skulle du rekommendera om vid uppgradering, och varför? 

- Tätning och relining med insatsrör i komposit typ FitFire®Vent  
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BILAGA 4 

Intervju, Sweden Energy Building Systems AB, 7 Maj  

Sweden Energy Building Systems AB är en representant/generalagent för varumärket LUNOS med 
tillverkningen som sker i Berlin, Tyskland. Det är en konsultverksamhet inom utveckling, miljö och 
energiteknik i bostadsfastigheter samt försäljning av decentraliserad ventilation. 

7 Maj utfördes en intervju via telefon där vi kom i kontakt med en av tjänstemännen som jobbar på 
Energy Building och besvarade de frågor som vi hade förberett.  

1. Vad är det som påverkar valet vid uppgradering/renovering av ventilationssystem med vär-
meåtervinning? 

- Dom gångerna vi stöter på det, så är en ganska frekvent faktor att man har blåbetong i väggarna 
med förhöjda radon värden i fastigheten. En annan anledning är att kunden vill sänka energiför-
brukningen. Fortsättningsvis brukar förbättring av inomhusklimatet även vara en faktor. 

2. Vilka åtgärder är vanligast hos er vid förbättring av ventilationssystemet? 

- I vårt fall kan man utgå ifrån två typer av ventilationssystem, där fastigheten antingen har själv-
drag- eller frånluftssystem. Har man självdragsventilation är våran produkt en lösning, vilket är att 
vi sätter in våra fläktar i väggarna samt frånluftsfläktar i badrummen. Har man istället frånluftssy-
stem kan man energibesparings mässigt komplettera med en värmeväxlare. 

3. Hur ofta är det att en kund vill renovera/uppgradera sin värmeåtervinning eller ventilations-
system? 

- (Fråga 3 och 4 kunde ej besvaras då Energy Building AB inte utför renoveringar av ventilationssy-
stem med värmeåtervinning, säljer enbart teknik lösningen).

4. Vilket ventilationssystem eller värmeväxlare förekommer vanligast när en kund vill renovera? 

- (Fråga 3 och 4 kunde ej besvaras då Energy Building AB inte utför renoveringar av ventilationssy-
stem med värmeåtervinning, säljer enbart teknik lösningen).

5. Vilket system skulle du rekommendera om vid uppgradering, och varför? 

- FTX-system ifall man har mekanisk från och tilluft. Har man däremot frånluftssystem (F-system) 
så tycker jag även komplettering av antingen en värmeväxlare eller värmepump fungerar bra avse-
ende energieffektivisering. 
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BILAGA 5 

Intervju, AB Henriksbergs Verkstäder, 8 Maj 

AB Henriksbergs Verkstäder är ett ventilationsföretag som ofattbar majoriteten av dom olika grenarna 
i ventilation och är på så vis en av de bredaste verksamheterna inom branschen. Företaget var grundat 
1946 och har verkat i mer än 60 år. 

8 Maj genomfördes en intervju via mail, där vi kom i kontakt med Entreprenadchefen för företaget, 
som svarade på de frågor vi hade kring vårt ämne.  

1. Vad är det som påverkar valet vid uppgradering/renovering av ventilationssystem med vär-
meåtervinning? 

- Det första som styr är hur fastigheten ser ut. Det är väldigt tungrott att sälja in FTX i ett hus med 
frånluftssystem om inte kunden visat intresse för det. Kunden är oftast priskänslig vilket styr inve-
steringen och det är korta pay off tider som genererar affärer. Vi föreslår alltid det som vi anser 
bäst, men det faller nästan alltid på priset. 8-10års pay off är acceptabelt hos våra fastighetsägare 
och Brf kunder. Vi försöker beroende på fastighetsutförande alltid få till en bra energibesparing. 
OVK och injustering ger också stora energibesparingar, dock så förstår inte många fastighetsägare 
vikten av detta, utan de vill ha så enkel och snabb OVK som möjligt, vi tappar många affärer på 
grund av detta, då enkelt och snabbt inte ingår i vårt erbjudande. 

2. Vilka åtgärder är vanligast hos er vid förbättring av ventilationssystemet? 

- På hus med FTX-system så blir det nya aggregat med EC fläktar, vi försöker få upp rotor eller 
motströmsväxlar storleken för bästa besparing samt minimera tryckfall. Vi kanaloptimerar för att 
minimera tryckfall. På hus med F-system så blir det nya frånluftsåtervinningsaggregat med EC 
Fläktar och värmepump kopplat mot ny fjärrvärmecentral. Vi optimerar Batteristorlek för att få ut 
max av värmepumpen samt att få så lågt tryckfall över filter och batteri som möjligt då det spar 
energi på fläktdriften. Vi kanaloptimerar för att minimera tryckfall.    

3. Vilket ventilationssystem eller värmeväxlare förekommer vanligast när en kund vill renovera? 

- Renovering av befintliga aggregat, nya batterier/rotor/växlare, montage av EC fläkt, ny styr, kana-
loptimering. 

4. Vilket system skulle du rekommendera om vid uppgradering, och varför? 

- FTX är alltid den bästa ventilationslösningen för en fastighet både klimat-och energimässigt. Vid 
injustering så har man kontroll både på tilluft & frånluft flödet samt att rätt mängd finns på rätt 
plats. Vid nyproduktion så förordar jag att projektera med så låga temperaturer som möjligt på 
tilluft, eftervärmningsbatteri som radiator-/golvvärmesystem, då kan värmepumpar göra väldigt 
fina besparingar mot andra energislag. Det är inga problem att projektera hus som inte behöver 
tillsatts energi i form av el eller fjärrvärme. 
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BILAGA 6  

Intervju, Systemair Sverige AB, 9 Maj 

Systemair AB tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter av hög kvalitet. Verksamheten omfat-
tar ett brett sortiment av ventilationsaggregat, energieffektiva fläktar, värmeprodukter m.fl.  

9 Maj, svarade företagets Assortment Responible Sweden på våra frågor genom mail.  

1.Vad är det som påverkar valet vid uppgradering/renovering av ventilationssystem med vär-
meåtervinning? 

- Kostnad och långsiktighet. Energibesparing. Inomhusklimatet. 

2. Vilka åtgärder är vanligast hos er vid förbättring av ventilationssystemet? 

- Vi är en producent av ventilationsprodukter. Tror dock att det är byte av centralfläkt eller värmeå-
tervinning med värmepump (pga att det inte finns möjlighet att installera tilluftskanal) eller om 
möjligt installation av värmeåtervinning. 

3. Hur ofta är det att en kund vill renovera/uppgradera sin värmeåtervinning eller ventilations-
system? 

- Det beror på, men ca 20-30 år. 

4. Vilket ventilationssystem eller värmeväxlare förekommer vanligast när en kund vill renovera? 

- Bostadshus: Värmeväxlaraggregat med roterande värmeväxlare. I vissa fall med motströmsväxlare 
då täthet är ett krav. Även billig lösning med bara en frånluftsfläkt. (Byte eller nyinstallation). 

5. Vilket system skulle du rekommendera om vid uppgradering, och varför? 

- Absolut värmeåtervinning med balanserad ventilation (FTX). Värmeåtervinning med värmepump 
eller frånluftsfläkt, tillser inte en behaglig tilluftstemperatur och balanserad ventilation. 

�
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BILAGA 7 

Intervju, Gunnar Karlsen Sverige AB, 10 Maj 

Gunnar Karlsen Sverige AB är en totalteknisk servicepartner och entreprenör som erbjuder tekniska 
installationer, projekteringar, drift och underhåll med specialområden i bland annat ventilation och 
energirådgivning.  

10 Maj hade vi en intervju via telefonsamtal med en projektledare från Gunnar Karlsen, som besvara-
de de frågor vi hade förberett. 

1. Vad är det som påverkar valet vid uppgradering/renovering av ventilationssystem med vär-
meåtervinning?  

- Energibesparing och lönsamhet är främsta anledningarna. Det är sällan kunden frågor om ett spe-
cifikt system avseende energieffektivitet, exempelvis. ”jag vill ha en frånluftsvärmepump”. 

2. Vilka åtgärder är vanligast hos er vid förbättring av ventilationssystemet? 

- Oftast så tittar jag på vilken lösning som passar bäst och om det är lämpligt att genomföra en så-
dan åtgärd. Men om man utgår från att man har frånluftsventilation och vill exempelvis installera 
ett FTX så måste det finnas plats för kanaldragning i fastigheten samt plats för aggregaten. Place-
ringen av aggregaten beror helt enkelt om vinden är tillräckligt stor för att den ska få plats med ett 
FTX-system. I annat fall får man installera en vätskekopplad värmeåtervinning där man kan sätta 
en i källaren och en i vinden om inte det fysiska utrymmet räcker för att ställa aggregatet.                                        

    
- Om aggregatet däremot inte håller (gammalt eller nedsmutsad), kan andra åtgärder tas som till 

exempel byta fläktar, rengöring, optimera temperaturen. 

3. Hur ofta är det att en kund vill renovera/uppgradera sin värmeåtervinning eller ventilations-
system? 

- Svårt att säga, men omkring 20-30 år. 

4. Vilket ventilationssystem eller värmeväxlare förekommer vanligast när en kund vill renovera? 

- Vätskekopplad värmeåtervinning och korsströmsvärmeväxlare förekommer främst.  

5. Vilket system skulle du rekommendera om vid uppgradering, och varför? 

- Skulle inte rekommendera något av ventilationssystemen eller värmeväxlare, utan däremot titta på 
bästa lönsamheten vilket kan skilja sig per byggnad.
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