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Sammanfattning: 

 
Sverige och EU har man som mål att halvera energianvändningen fram till 2050 och 
det arbetet måste starta nu. Det är 15 miljoner kvm byggyta som måste halvera sin 
energianvändning varje år och i 40 år framåt. Redan idag är 70 % av alla hus till 2050 
byggda, vilket innebär att även om vi skulle bygga passivhus fram tills dess skulle det 
inte räcka för att nå målet. Det är alltså en stor utmaning att halvera 
energianvändningen till 2050. En jämförelsestudie har genomförts mellan två 
värmeåtervinningssystem. Frånluftssystem med värmeåtervinning och från- och 
tilluftssystem med värmeåtervinning. Med hjälp av resultaten av genomförda 
projekt från två olika fastighetsägare har slutsatser kunnat dras. Slutsatserna är 
underlag till parametrar som påverkar valet av värmeåtervinningssystem. 
 

För att veta vad som är lämpligt har intervjuer genomförts med sakkunniga 

personer, fastighetsbolags energiansvariga, leverantörer samt konsulter.  Utifrån de 

intervjuer som genomfördes har uppfattning uppkommit om att alla har olika 

synpunkter och värderingar vid val av ventilationssystem samt att det är många 

faktorer som spelar roll vid val av ventilationssystem.  

I rapporten intervjuas två av Stockholms största fastighetsbolag: Stockholms Hem 

och Svenska Bostäder. Både fastighetsbolagen genomförde ett ”pilotprojekt” där 

man utfört prövning och utveckling av nya tekniska system. Syftet med pilotprojektet 

var att göra ett underlag för framtida projekt. De båda fastighetsbolagens val av 

ventilationssystem var situationsanpassade. Stockholms hem valde att använda sig 

av FX pga. affärsmässiga skäl samt utformningen av fastigheterna. Svenska Bostäder 

utförde större projekt där man totalrenoverade fastigheter, och därmed använde sig 

av FTX pga. klimatmässiga skäl.  
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Abstract 

 

Sweden has alongside with EU set a up goal to reduce the usage of energy with 50 % 

by 2050, a goal that Sweden to start working towards today/now. It is 15 million 

square meters of building space that needs to decrease its use of energy every year 

in 40 years. 70 % of all the buildings that are meant to be build in Sweden by 2050 

are already made today, this strongly implicates that we will not be able to reach the 

goal even if the remaining 30% are strictly passive houses. It will be a demanding 

challenge to reduce the energy usage to half of its current state. A comparison has 

been made between two studies on waste heat recovery system, specifically the 

exhaust system with heat recovery and exhaust and supply air with heat recovery. A 

conclusion has be drawn from results of the two studies that were made. The 

conclusions are the main source for the parameters affecting the choice of waste 

heat recovery system. 

 

In order to know what was suitable for the goal, Interviews were made with 

experienced staffs, a property company, energy managers, contractors and 

consultants. Based on the interviews made, we concluded that all the parties had 

different views and standards when selecting a ventilation system, since there are 

many factors that play major roles in different areas.  

 

“Stockholms Hem” and “Svenska Bostäder” which is Two of Stockholm’s leading real 

estate companies were interviewed for this report. The two companies conducted a 

“pilot project” where they performed the investigation and development of new 

established technical systems. The pilot project was meant to be a base for future 

projects. The company’s choice of ventilation system was adapted after the 

situation. “Stockholms hem” chaose to use the an exhaust air heat pump due to 

business related reason and the design of the building, whereas “Svenska bostäder “ 

implemented major projects that renovated properties thus they chose an exhaust 

supply air heat exchange system due to climate reasons.  
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Förord: 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört som det avslutande 

momentet i vår högskoleingenjörsutbildning Byggteknik och Design på Kungliga 

Tekniska Högskolan, och motsvarar 15hp. Arbetet har utförts på tio veckor under 

vårterminen 2014 på Fastighetens AB Förvaltaren. Vi vill här ta tillfället i akt och 

tacka alla de personer som har bidragit till vårt examensarbete. Vi vill tacka  

 Anders Pettersson och Nicklas Brömster, IV produkt  

 Björn Svedberg, Bengt Dahlgren  

 Åsa Sölvhammar, Systemair 

 Anders Ivung, Fläkt Woods 
 Bertil Forsman, Climate Solutions Sweden AB 

Energiansvariga i fastighetsbolag 

 Gunnar Wiberg, Stockholms Hem  
 Mikael Thorselius, Stena Fastigheter  
 Yngve Green, Svenska Bostäder  

Tack för att ni har tagit er tid för att hjälpa oss i vårt arbete och besvarat på våra 

frågor. 

Vi vill även rikta ett stort tack till Olof Ljungströms för bra handledning, stöd och en 

bra vägledning vid dem svåra stunderna samt för att vi fick göra examensarbete på 

Fastighets AB Förvaltaren. Även vill vi tack vår handledare på KTH Hans Zetterholm. 
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1 Nomenklatur 

Symbol Beskrivning 

      Den uppvärmda golvytan 

BBR Boverkets byggregler 

F7 Filterklass 7 

F Frånluftssystem 

FT Från-och tilluftssystem 

FTX Från- och tilluftssystem med återvinning 

FX Frånluftssytem med återvinning  

LCC  Livscykelkostnad  

S Självdragssystem 

OVK Obligatoriskt ventilationskontroll 
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2  Inledning 

2.1   Bakgrund 

Världen står idag inför många stora utmaningar inom områdena energi, miljö och 

klimat. Efterfrågan på energi har fördubblats under senaste 20 åren och efterfrågan 

på elenergi trefaldigats under samma tid. Fram till 2020 har EU som mål att reducera 

energianvändning och koldioxidutsläpp med 20 %1. 

Sverige och EU har som mål att halvera energianvändningen fram till 2050 och det 

arbetet måste starta nu. Det är 15 miljoner kvm byggyta som måste halvera sin 

energianvändning varje år och i 40 år framåt. Redan idag är 70 %2 av alla hus 2050 

byggda, vilket innebär att även om vi skulle bygga passivhus fram tills dess skulle det 

inte räcka för att nå målet. Det är alltså en stor utmaning för samhället att halvera 

energianvändningen till 2050. 

I slutet av 1800-talet växte Sundbyberg fram och 1877 invigdes stationshuset som 

första station mellan Stockholm och Västerås. Den ökade folkmängden med 1000 

personer på 10 år, gjorde Sundbyberg till en levande handelsplats3. 

Sundbyberg utgjorde den äldre stadskärnan invid järnvägen vid stadsbildningen 

1927. Staden växte fram på 1940-talet med Lilla Ursvik och Duvbo som var 

villasamhällen. Flerfamiljshus byggdes så småningom i Storskogen, och Ör byggdes ut 

på 1960-talet. Tio år senare byggdes Hallonbergen och den senaste stadsdelen 

Rissne byggdes under 1980-talet.  

Dessa byggnader är inte särskilt energieffektiva idag och behöver renoveras för att 

anpassas till dagens standard. För att spara energi och samtidigt skapa ett friskt 

inomhusklimat krävs därför en väl fungerande ventilation. I mitten av 1970-talet 

infördes regler om att våra hus måste bli tätare. Självdrag som ventilation räckte inte 

och husägarna var tvungna att installera mekanisk ventilation. Den enklaste typen är 

frånluftsventilation och det var det som installerades. 

  

                                                      
1
 http://www.svenskventilation.se/?id=1387 

2
 http://www.svenskventilation.se/?id=1387 

3
http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/om-sundbybergs-stad/historia.html 

 



 
11 

2.2   Problemformulering 

Förvaltaren Sundbyberg har planer på att rusta upp flertalet områden i kommunen 

och vill göra stora satsningar inom 15 år. Många byggnader är byggda med gamla 

ventilationssystem som inte är energieffektiva. Då Sverige har som mål att halvera 

energianvändningen fram till 2050 måste byggnaderna energieffektiviseras. 

Förvaltaren står nu inför val av två ventilationssystem från- och tilluftsventilation 

med värmeåtervinning och frånluftssystem med värmeåtervinning. 

2.3   Syfte och Mål 

Syftet är att förvaltaren ska kunna använda resultatet från arbetet som en hjälpmall 

vid val av ventilationssystem inför sina framtida projekt.  

Målet med projektet är att ta fram en hjälpmall som vägledning till vilken 

ventilationssystem som är mest lönsam till Förvaltarens fastigheter i kommande 

projekt. 

2.4  Avgränsning 

På grund av tid och utrymmesskäl har avgränsningar tillämpats. Endast två 
ventilationssystem ska jämföras: från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 
och frånluftssystem med värmeåtervinning. Endast projekt från Stockholms Hem och 
Svenska Bostäder har lyfts fram. Enkätundersökningen avgränsades till kryssfrågor 
för bättre sammanställning samt resultat.  
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2.5  Metod och genomförande 

Studien startade med en förundersökning av relevant litteratur och 

internetsökningar inom området. Därefter studerades de två systemen, FX- och FTX-

systemet, för att öka vår familjaritet och få en djupare kunskap. Utifrån 

litteraturstudierna formulerades frågeställningar och avgränsningar för arbetet. En 

viktig punkt i arbetet har varit att söka information från myndigheter, pålitliga källor 

och konsultationer med sakkunniga. 

Fyra leverantörer och tre energiansvariga i fastighetsbolag har intervjuats.  

Leverantörer  

 IV produkt Anders Pettersson och Nicklas Brömster 

 Bengt Dahlgren Björn Svedberg  

 Systemair Åsa Sölvhammar   

 Fläkt Woods Anders Ivung   
 Climate Solutions Sweden AB Bertil Forsman 

Energiansvariga i fastighetsbolag 

 Stockholmshem med Gunnar Wiberg                                          
 Stena fastigheter med Mikael Thorselius  

 Svenska Bostäder Yngve Green 
 

I faktainsamlingen sammanställdes svar från intervjuerna. Projekt från 

Stockholmshem och Svenska Bostäder har studerats för att kunna ta fram de 

avgörande parametrarna.  

Fördelen med intervjuer är att svar fås från sakkunniga personer inom området. Men 

intervjuer kan ofta vinklas och bli subjektiva och svaren måste ses utifrån den person 

man intervjuar. 

En negativ aspekt kan vara att mycket av den information man tar fram inte är 

relevant för arbetet.  

Vid seminariet Svenska Energiutbildning har en enkätundersökning gjorts. 

Sakkunniga personer så som VVS-konsulter, energiansvarig i Statliga Fastighetsbolag, 

tekniska säljare inom ventilation och värmepumpar närvarades under utbildningen. 

Undersökningen blev till underlag för en del av parametrarna som togs fram. 
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3  Teori 

3.1  Inneklimat 

Inneklimat definieras som människans omgivningssituation med avseende på de 

faktorer som påverkas av de tekniska installationerna. Beroende på klädsel, aktivitet, 

ålder, kön etc. upplever olika människor ett klimat. Faktorer som påverkar 

människans upplevelse av inneklimatet är termiska, hygieniska, ljusmässiga och 

ljudmässiga4. 

Vanligaste klagomålen på inomhusklimatet är oönskat ventilationsdrag. Orsaken till 

drag kan vara stora läckage, felplacerade eller felprojekterade tilluftsdon. Egentligen 

kan människor inte uppleva drag, men istället märker människor att de blir kalla om 

nakendelar av kroppen såsom ansikte, händer, nacke eller anklar. Dragen är helt 

enkelt en värmeförlust som beror på luftrörelsernas turbulens, hastighet och 

temperatur5. Vi människor är olika och upplever temperaturen på olika sätt. Om vi 

sätter en grupp människor i ett och samma rum så finns det alltid några som fryser 

och några som svettas. 

Ingrepp för att stoppa drag kan vara att sänka tillufthastigheten eller att fördela 

luften mer vid inblåsning. Likaså förvärmning av luften kan utsläcka problem med 

drag, ökad energianvändning ledd av övertemperatur i rummet. Vid dålig 

fönsterisolering uppstår kallras som ofta upplevs som drag6. Ingrepp vid kallras kan 

vara att montera 3-glasfönster, inklusive nya tätningar mellan karm och båge, eller 

till förslag montera nya energiriktiga fönster. Till och med låg temperatur vid golv 

kan upplevas som drag även om lufthastigheten är låg. 

 

  

                                                      
4
Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, 2010 

5
Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, 2010 

6
 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, 2010 
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3.1.1 Termisk komfort 

Termisk komfort definieras som det tillstånd då en person är tillfreds med 

temperaturupplevelsen och önskar sig varken en varmare eller kallare omgivning7. 

Det beror helt på individuella skillnader även om alla har likartad klädsel och 

aktivitetsnivå och därmed är det omöjligt att specificera ett termiskt klimat som 

tillfredsställer alla samtidigt. 

Vid välbefinnande har en person vanligtvis en kroppstemperatur på 37 °C och därför 

måste den alstrade värmen föras bort from kroppen till omgivningen. Hudens 

temperatur är ca 33 °C men kan sjunka till 30 °C innan köldskakningar sätter in. 

Hjärnans funktioner minskar redan vid 33 °C och vid ca 25 °C inträder medvetslöshet. 

Vid hög omgivningstemperatur minskar kroppens värmeavgivning och den djupa 

temperaturen ökar, vid 42 °C bryter värmeregleringsmekanismen samman8. 

Upplevelsen av det termiska klimatet beror på sex inneklimatsparametrar, två är 

personberoende: 

 Klädsel 

 Aktivitet 

Och fyra beror på omgivningen: 

 Luftens temperatur 

 Luftens hastighet 

 Luftens fuktighet 

 Omgivande ytors temperatur 

  

                                                      
7
 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, 2010 

8
 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, 2010 
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3.1.2 Luftkvalitet 

Hälsa, komfort och prestationsförmåga beror på kvaliteten hos inneluften. Studier 

visar att vi i genomsnitt vistas inomhus ca 90 % av vår tid och därför är det viktigt 

med god luftkvalitet inomhus. 

I vila andas en människa 0,5 m3/h eller 0,14 l/s och ökar vid hårt arbete då 

ämnesomsättningen ökar. Människan behöver bli av med den koldioxid som bildas i 

kroppen och behöver syre från den omgivande luften. 

När en person befinner sig i ett dåligt ventilerat rum är inte syrebristen den kritiska 

faktorn utan ökningen av koldioxidhalt. Vid för mycket koldioxid förhindras blodet i 

kroppen att ta upp syre ur luften och inandningsluftens förmåga att föra bort 

koldioxiden från kroppen minskar. Det arbetshygieniska gränsvärdet för koldioxid är 

5000 ppm och vid 20000 ppm uppstår huvudvärk. Luften anses vara dålig redan då 

koldioxidhalten överstiger 1000 ppm9. Koldioxid används som ett mått på luftkvalitet 

eftersom den är lätt att mäta och för att den ökar i samma takt som andra 

föroreningar producerade av människor. Det är dock inte koldioxidhalten som är 

intressant, utan gaser och ämnen som t ex kroppsemissioner och lukt, och dessa 

ökar i samma takt som koldioxidhalten. 

3.1.3 Ventilationsflöde och Radon 

Radon är en luktlös ädelgas. Gasen bildas när det radioaktiva grundämnet radium 

sönderfaller. Radium finns överallt i naturen. När radongasen sönderfaller blir de till 

radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar i luftvägarna 

när vi andas in radonhaltig luft. När radondöttrarna sönderfaller sänds strålning ut 

som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon i hus kan komma från mark, 

byggnadsmaterialet eller tappvattnet. Höga radongashalter i bostäder räknas som en 

olägenhet för människors hälsa. 

Byggnadsmaterial tillverkas idag inte längre med så hög radiumhalt att det utgör 

någon nämnvärd radonrisk. Man bör dock ta hänsyn till radon från mark, då vi på ca 

80 % av Sveriges yta riskerar att få radonproblem om husen inte har utförts 

radonsäkert10. 

  

                                                      
9
 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, 2010 

10
 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, 2010 
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3.1.3.1  Olika metoder för radonmätning 

Korttidsmätning 

En korttidsmätning rekommenderas enbart om du vill ha ett snabbt resultat t.ex. vid 

köp av en fastighet. Mätningen tar 7 dagar och utförs på samma sätt som en 

långtidsmätning. Man får endast en indikation om radonvärdet som kan ligga till 

grund för en långtidsmätning11. 

Långtidsmätning 

En långtidsmätning ger det mest exakta mätresultatet och utförs i 2-3 månader 

under eldningssäsongen. Denna metod används för att få fram det exakta 

radonvärdet12. 

Radonmätning i en bostad skall ske i minst två rum. Vardagsrum och sovrum är 

lämpligast. Det är de rum man oftast befinner sig i. Det är viktigt att inte sova med 

öppet fönster under en radonmätning. Om bostaden har flera våningsplan skall 

minst en mätdosa placeras per våningsplan, även källaren13. 

3.2   Ventilation 

Ventilationen har två syften, dels ska ren luft tillföras ett rum dels ska förorenad luft 

föras bort. Dessutom ska det förhindra spridning av föroreningar. Ventilationsluft är 

luft som ventilerar bort luftföroreningar för att skapa ett bättre inneklimat. Dålig luft 

är ett vanligt sätt att upptäcka att huset är dåligt ventilerat. Luftföroreningarna ska 

ventileras bort med så små temperaturskillnader som möjligt. 

Uteluft är luft som tillförs byggnaden (oftast via ett galler i fasaden). Uteluften 

passerar sedan luftbehandlingsaggregatet där de tempereras och filtreras och blir till 

tilluft. Tilluften fördelas genom ventilationskanaler varefter den tillförs rumsluften 

genom tilluftsdon. Ren luft tillförs sovrum och vardagsrum där människan vistas 

mest. Förorenad luft sugs ut från våtutrymmen och kök14. 

Ventilationsflöde anges i kubikmeter per sekund eller i liter per sekund och kan även 

anges i luftomsättning per timme. BBR, Boverkets byggregler och är en myndighet 

som handhåller byggregler. BBR har krav vid dimensionering av ventilationsflödet. 

Kravet beror på vilken typ av rum det är man befinner sig i, se figur 1. 

 

                                                      
11

 http://www.radonguiden.se/det_har_ar.asp 
12

 http://www.radonguiden.se/det_har_ar.asp 
13

 http://www.radonguiden.se/det_har_ar.asp 
14
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Figur 1. BBRs krav för lägsta frånluftsflöde. 
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3.3   Olika typer av ventilationssystem 

3.3.1 Självdrag 

Självdrag är det enklaste av ventilationssystemen eftersom det inte använder fläktar. 

Från uteluftsventilerna tränger friskluften in i vardagsrum och sovrum samt via otäta 

yttersta bygglagar.  Luften förs ut i köket och badrum med hjälp av frånluftskanaler 

via frånluftsdon. 

Självdragssystemet ventilerar byggnaden genom termisk stigkraft, dvs. varm luft är 

lättare än kall och stiger därför uppåt. Självdraget är mer effektiv ju större 

temperaturskillnad det är mellan luften utanför och inne i en byggnad. När den 

termiska stigkraften avtar på sommaren kan man skapa korsdrag med 

fönstervädring. Luftväxlingen kan sluta fungera helt och till och med gå tillbaka då 

utetemperaturen överstiger innetemperaturen. 

Förutom temperaturskillnaden har vindförhållande 

innebörd för luftflödet15. 

Fördel   

 Enkelt och billig installations 

ventilationssystem  

 Lite underhållsbehov   

 Inget fläkt inget kräver inget fläkt  

Nackdelar   

 Stora energiförluster och ökade kostnader   

 Kräver stora mängder värme för att upprätthåll 

luftflödet   

 Risk för ojämn luftväxling   
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 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, 2010 

Figur 2. Självdragssystem 
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3.3.2 Frånluftsystem 

Frånluftsystem är i princip ett självdragsystem kombinerat med en fläkt i 

frånluftskanalen och suger ut luften ur bygganden. Med hjälp av frånluftsfläktar 

reglerar man och säkerställer frånluftsflödet året om. Uteluft tas in via springor och 

ventiler i fönster och väggar precis som vid självdragsventilation16. 

Fördel   

 Ventilationsflödet kan kontrolleras bättre än S-system   

 Billig och enkel konstruktion   

 Klarar kraven på flöde även sommartiden   

 Kan kompletteras med frånluftsvärmepump för 

värmeåtervinning  

Nackdel   

 Fläkten drar el  

 Stora energiförluster eftersom värme inte återvinns  

 Vid Kalla dagar risk för kallras och drag vid friskluftventil    

 Undertryck i huset ökar risk för hög 

radonkoncentrationen i inneluften vid markradon.  
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Figur 3. Frånluftssystem 
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3.3.3 Från-och tilluftssystem 

Från- och tilluftssystem är likvärdigt med F-system men med 2 fläktar, en till 

frånluftsventilation och en till tilluftsventilation. Systemen kräver avancerad 

styrutrustning. Luften tillkommer i sovrum och vardagsrum och sugs ut i rum med 

sämre luftkvalitet, såsom kök och badrum17. 

Fördel   

 Garanterad utelufttillförsel till sovrum och 

vardagsrum 

 Tilluften filtreras och mindre smuts kommer 

in i byggnaden 

Nackdelar   

 Systemet tar större plats än ett F-system 

eftersom ett separat tilluftssystem finns vilket 

kan medföra problem med kanaldragningen.  

 Dubbla luftkanaler behövs  

 Dyrare kanalsystemet  

 Eftersom två fläktar finns ger detta ett ökat 

elbehov.  
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Figur 4. Från- och tilluftssystem 



 
21 

3.4   FTX- system 

F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. I ett FTX-system går till- och 

frånluften i skilda kanaler. Tilluftskanalerna tillför varm och frisk luft och 

frånluftskanalerna leder ut använd luft. Via uteluftsintag sugs kall uteluft in. Luften 

renas från föroreningar via ett F7 filter. I värmeväxlaren värms den kalla luften med 

hjälp av den lagrade energin. Tilluftsfläkten suger den varma friska luften och blåser 

in den i byggnaden. Använd varm luft från byggnaden filtreras och leds till 

värmeväxlaren via frånluftskanalen. Värmen från luften lagras i värmeväxlaren och 

frånluftsfläkten suger ut den använda luften. På så sätt har en stor del av energin 

tagits tillvara som sedan används för att värma luften på väg in18. Filtreringen gör att 

inomhusluften blir renare. Aggregaten placeras vanligtvis på vinden. 

En förutsättning för att FTX-systemet ska fungera optimalt är att huset är tätt.  

Uteluften som kommer in förvärms av en värmeväxlare. Värmeväxlarens 

verkningsgrad avgör mängd uppvärmd luft. Byggnadens totala inköp av energi 

minskar då värmeväxlaren bidrar till en stor del av uppvärmningen. 

Värmning av tilluft varierar beroende på vilken temperatur uteluften är och till vilken 

temperatur den ska värmas. Normalt värmer man tilluften till 15-20°C i bostäder19. 

Beroende på klimat kan man antingen värma eller kyla luften. 

Luftflödet i FTX-system kan styras och kontrolleras både automatisk och manuellt. 

Genom styrning kan flödet minskas när ingen är hemma och ökas vid behov. På så 

sätt används det inte mer energi än nödvändigt för att få bra ventilation. 
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3.4.1   Värmeväxlare 

Värmeväxlare delas in i två olika typer, rekuperativ och regenerativ beroende på hur 

värmeöverföringen sker. Värmeväxlare överför värme mellan två medium luft-luft 

och luft-vatten20. Värmeåtervinningseffektiviteten beror på det 

strömningsförhållande mediet har i värmeväxlaren. Fläktens verkningsgrad kan 

påverkas av isbildningar under riktig kalla perioder. 

3.4.1.1   Roterande värmeväxlare 

Roterande värmeväxlaren är en regenerativ typ. Den består av ett rotorhjul med 

veckade aluminium profiler. Rotorn värms upp av den varma frånluften som sedan 

värmer upp den kalla tilluften. Verkningsgraden för en roterande värmeväxlare är 

cirka 80-85 %. När uppvärmningsbehovet är lågt kan verkningsgraden sänkas genom 

att reducera rotorhastigheten. Under sommaren då återvinning inte behövs kan 

rotorn stannas helt. Rotorn kan även kyla tilluften om utetemperaturen är högre än 

innetemperaturen21.  

Fördelar 

 Hög verkningsgrad 

 Små avfrostningsförluster 

 Relativ låg tryckfall 

 Vissa typer kan fungera som kylåtervinnare 
sommartid 

 Utrymmeseffektivt 

Nackdelar 

 Risk för överföring av gaser, fukt och partiklar 
från frånluften 

  otorhjulet ska kontrolleras och reng ras 
regelbundet 

 Rörliga delar skapar risker för fel 

 Till- och frånluftskanaler måste dras till samma 

fläktrum 
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 Anders Ivung, Fläkt Woods 
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 Anders Ivung, Fläkt Woods 

Figur 5. Roterande värmeväxlare 
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3.4.1.2   Plattvärmeväxlare 

Plattvärmeväxlare är en rekuperativ typ. Den består av tunna parallella 
aluminiumplåtar med h g värmeledningsf rmåga. Mellan lamellerna är det tunna 
spalter där varm frånluft str mmar in i varannan och kall uteluft i varannan. Den 
varma frånluften värmer upp plåtarna och den kalla tilluften tar upp värmen. Till- och 
frånluften har ingen direkt kontakt med varandra. Fukt och f roreningar kan därf r 
inte  verf ras. Tilluftens str mningsriktning är vinkelrät mot frånluftens och kallas 
därf r ibland f r korsstr msplattvärmeväxlare22. Då utetemperaturen är låg finns risk 
f r på frysning i frånluftskanalen. Plattvärmeväxlare har en verkningsgrad på cirka 
50-60 % och är inte lika effektiv som den roterande23.  

Fördelar 

 Minimal överföring av föroreningar 

 Inga rörliga delar 

Nackdelar 

 Relativ hög tryckfall 

 Relativ låg verkningsgrad 

 Till- och frånluftskanaler måste dras till 
samma fläktrum 

 Svårt att rengöra 

 Platskrävande 
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 http://www.svenskventilation.se/?id=1379 

Figur 6. Plattvärmeväxlare 
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3.5   FX- system 

FX-system är ett frånluftssystem med värmeåtervinning. För att återvinna 

värmeenergin ur frånluften används en frånluftsvärmepump. 

Frånluftsvärmepumpen delas in i två grupper, luft-vatten och luft-luft. I Luft-vatten 

är värmepumpen ansluten till ett vattenburet värmesystem, och i Luft-luft är 

värmepumpen ansluten till ett luftburet värmesystem24. 

Värmepumpen täcker sällan hela byggnadens energibehov, därför kompletteras det 

med tillsatsvärme som också kallas för spetsvärme. Tillsatsvärme är den energin som 

köps in för att täcka energibehovet i byggnaden. Värmepumpen kan stängas av 

under sommarperioder då uppvärmningen sker med uteluftstemperaturen. Detta 

ger en lägre energikostnad vilket är en stor fördel.  

I ett frånluftssystem för en bostad passerar luften ett filter som vanligtvis har 

filterklass F7. Det finns olika filterklasser. Beroende på partilekstorlekar används 

olika filter. Grovfilter används mot föroreningar som består av stora partiklar. 

Föroreningar med mindre partiklar används finfilter25. Efter filtret placeras ett 

kylbatteri som har som uppgift att återvinna värme ur frånluften. Kylbatteriet och 

frånluftsvärmepumpen tar tillsammans hand om värmeåtervinningen. En 

frånluftsfläkt placeras efter kylbatteriet. Frånluften passerar frånluftsfläkten och blir 

till avluft. 

  

Värmeenergin som återvinns transporteras sedan till en värmepump där den överför 

den återvunna värmeenergin till byggnadens värmesystem för att sedan användas. 

En värmepump är vanligtvis är placerad på källaren.  
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3.5.1   Värmepump 

Värmepump blir en allt vanligare värmekälla eftersom den kraftigt minskar 

elenergibehovet jämfört med vattenburen elvärme. Denna används ofta i 

kombination med ett frånluftssystem för att återvinna värmeenergin ur frånluften. 

Värmepumpen består av fyra huvuddelar: förångare, kondensor, expansionsventil 

(strypventil som minskar trycket) och kompressor (som höjer trycket)26. 
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 Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, 2010 

Figur 7. Figuren visar hur en värmepump transporterar värme från en sida till en annan. 
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I en värmepump cirkulerar ett köldmedium genom hela systemet. Köldmediet har en 

låg kokpunkt och förångas vid låg temperatur och lågt tryck och som kondenserar vid 

högt tryck och hög temperatur. Med hjälp av kompressorn pumpas köldmediet runt i 

systemet. Kompressorn komprimerar ångan till ett högt tryck och ångans temperatur 

ökar. Den varma ångan går sedan vidare till kondensorn där den kyler ner den varma 

ångan som sedan kondenserar. Köldmediet avger värmeenergi när den kondenseras. 

Efter kondensorn är temperaturen låg men trycket är fortfarande för högt för att 

föras vidare till kondensorn. Trycket sänks i strypventilen och köldmediet fortsätter 

sedan vidare till förångaren. I förångaren har den en låg kokpunkt som kan värmas 

och ta upp värmeenergi från uteluft, berg, mark, frånluft med mera. När den tar upp 

energi kommer temperaturen att öka och köldmediumvätskan blir till gasform. 

Sedan överförs ångan vidare till kompressorn. På så sätt har köldmediet cirkulerat 

ett varv och kan sedan cirkulera på nytt27. 

3.5.1.1  Värmepumpens värmefaktor, COP 

Värmefaktor är energin som erhålls från pumpen i relation till tillförd elektrisk 

energi. Värmepumpens effektivitet anges som värmefaktor. Ju högre den är desto 

lönsammare är värmepumpen.28 

Värmefaktor fyra betyder att fyra gånger så mycket energi som tillförs med el kan 

utvinnas som värmeenergi. Man får alltså tre fjärdedelar "gratis" ur värmekällan. 

Värmepumpar är effektivast i värmesystem som har låga temperaturer.  
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 Björn Svedberg, Bengt Dahlgren 

Figur 8. Värmepump med COP 4,0 
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4  Regler och energimål 

Plan- och Bygglagen (PBL) och Byggnadsverkslagen (BVL) kallas gemensamt för 

bygglagstiftningen. Kraven ställs normalt på fastighetsägaren och gäller byggnadens 

tekniska egenskaper. De gäller allt byggande. 

Miljöbalken och arbetsmiljölagen ställer inga krav på själva byggandet. De ställer 

istället krav på den miljö eller arbetsmiljö som finns i byggnaden. Kraven riktas 

främst mot verksamhetsutövaren och arbetsgivaren. Vissa krav kan riktas mot 

fastighetsägaren. 

Genom lagarna ställs krav på ventilationen som gör att man inte kan göra vilka 

ingrepp eller kompletteringar som helst. PBL kräver varsamhet vid ändring i alla 

byggnader. Miljöbalken ställer kravet att värdefulla kulturmiljöer ska skyddas och 

vårdas. Man måste därför hitta en lösning som uppfyller både kravet på  ventilation 

och kravet på  skydd av kulturvärden. Samtidigt få en fullgod ventilation anpassad till 

boverkets byggregler. 

4.1 Boverkets byggregler 

Enligt Boverkets byggregler ska ventilationen i bostäder aldrig understiga 0,35 l/s per 

m2 golvarea när det är boende hemma. När ingen vistas i bostaden kan man låta det 

sjunka till 0,10 l/s per m2 golvarea. 

Boverket ställer också krav på den specifika fläkteleffekten. Värdet anger vilken 

effekt som krävs av ventilationsfläkten för att leverera ett visst flöde. I figur 9 visas 

SFP-tal som inte får överskridas av en viss ventilationstyp för att leverera ett givet 

luftflöde29. 

 

 

Figur 9. SFP-värde för olika typer av ventilation 

                                                      
29

 http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-
konstruktionsregler/BBR_19/Avsnitt/9-Energihushallning.pdf 
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4.2 Miljöbalken 9 kap 9 

Miljöbalken gäller främst där allmänheten har tillträde såsom bostäder, förskolor 

och lokaler. Miljöbalkens krav på ventilation är preciserade i allmänna råd som 

utgivits av Socialstyrelsen. Där finns vägledande riktvärden för luftväxling. Råden 

betonar även vädringsmöjligheter, vistelsens längd och rutinerna för vädring. 

Enligt miljöbalken bör inte det specifika luftflödet för bostäder understiga 0,5 

rumsvolymer per timme  rv h .  teluftsfl det b r inte understiga 0, 5 l s per m2 

golvarea eller 4 l/s per person. 

4.3 Obligatorisk ventilationskontroll 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) infördes 1991 på grund av de stora bristerna i 

luftväxling i många byggnader. Ventilationssystemet i alla byggnader ska kontrolleras 

med avseende på deras funktion30.  

Första OVK-kontrollen sker vid byggande och installationernas uppförande. Nästa 

kontroll beror på byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Kommunerna är 

tillsynsmyndighet och fastighetsägaren ansvarar för att ventilationskontrollen 

genomförs. 

Vart tredje år ska förskolor, skolor och vårdlokaler besiktigas. För flerbostadshus och 

kontorsbyggnader är det sex år. Det är fastighetsägaren som måste betala för 

kontrollen. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationen fungerar och uppfyller 

kraven och att det är ett bra inomhusklimat. En godkänd OVK är ett krav för att en 

nyproducerad byggnad ska få tas i bruk. 

4.4 Brand 

Brand får ofta förkrossande följder för människor, byggnader och även för miljön. 

Röken som uppkommer vid brand är den vanligaste orsaken till att människor 

omkommer vid brand. Därför är det viktigt med ett välfungerande 

ventilationssystem som är utrustade med godkända säkerhetsspjäll och ställdon. Så 

att rök och varma gaser inte sprids mellan brandcellerna31. 
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 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Regelsamling-for-
funktionskontroll-av-ventilationssystem-OVK.pdf 
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http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/BBR_15/BBR_avsnitt5_brandskyd
d.pdf 
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4.5 Nationella energimål 

Sveriges riksdags beslut om nationella energimål innebär att fram till 2050 skall 

energianvändningen per uppvärmd byggnadsarea minska med 50 % jämfört med 

1995. Många anser att målet är orimligt och att det inte går att uppnå. Ett stort 

problem är att man inte kan nå upp till dessa mål med en rimlig kostnad. 

Det finns även delmål som är satta till 2020 som innebär att man minskar den 

samlade energianvändningen med 20 % jämfört med år 1995 och ersätter 20 % av 

energitillförseln med förnybara källor32. 

 

5 LCC 

LCC (livscykelkostnad) är de intäkter och kostnader som tillkommer för ett köpt 

system eller produkt under dennas livslängd. Livslängden utser den tid som en 

produkt investeras på tills den har tjänat sitt ändamål. Man kan beräkna LCC med 

hjälp av investeringskostnader, drift och underhåll och eventuella restvärden. Vid 

avslutad beräkning av de olika avsnitten framkommer det hur stor andel av 

kostnaden som består av investering, drift och underhåll33.   

Lång Kalkylperiod avser hur länge produkten är menad för brukning, med omtanke 

till inflation och låneränta. Det innebär att kostnader skall räknas upp årligen så ett 

nuvärde blir nödvändigt. Nuvärde är det värde av betalningar idag som kommer att 

ske i framtiden, nämligen hur mycket summa i kommande tid det skulle vara värt i 

nuet. Real kalkylränta är skillnaden mellan låneränta och inflation.  
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 http://www.energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-
energianvandning-i-Sverige-och-EU/ 
33

 http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Finansiering-och-
inkop/Livscykelkostnad/  

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Finansiering-och-inkop/Livscykelkostnad/
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Finansiering-och-inkop/Livscykelkostnad/
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5.1 Livscykelkostnadens formel 

LCC[tot] = investeringskostnad + LCCenergi + LCCunderhåll 

LCC[energi] = årlig energikostnad × nuvärdesfaktorn  

LCC[underhåll] = årlig underhållskostnad × nuvärdesfaktorn  

Investering = summa av alla inköpskostnader (projektering, material, installation 

osv.)  

LCCEnergi = summan av alla årliga energikostnader omräknat till nuvärdet 

LCCUnderhåll = summan av alla underhållskostnader omräknat till nuvärdet  

En beslutsregel är att den investering som har den lägsta totala livscykelkostnaden är 

mest lönsam.  

En fördel med denna metod är att den tar hänsyn till kostnadsbesparingar under 

investeringens hela livslängd. Detta innebär även att det krävs fler 

investeringsalternativ för att det ska vara relevant. Den sammanlagda 

livscykelkostnaden avskilda investeringsalternativ anger ingen lönsamhet, vilket är 

en tydlig nackdel. 

Nuvärde= a* nuvärdefaktor + R*nuvärdesfaktor-G 

G=Grundinvesteringen  

a=inbetalningsöverskottet  

R= restvärde, eventuellt värde av produkten vid kalkylperiodens slut 

N= Ekonomiska livslängd  

Beslutsregeln är att, ett positivt nuvärde är när investeringen ger ett lönsamt 

nuvärde. 

Denna metod tar i stort sett hänsyn till en investerings alla kvantifierbara 

konsekvenser. Däremot är det mer komplicerat att räkne-mässigt att använda än 

andra metoder och det kan medföra vilseledande resultat för företag med 

finansieringssvårigheter.  

 

  



 
31 

 

6 Byggnader från 1940 och 1950 

Husen som byggdes var till stor del lamellhus och punkthus med små välplanerade 

lägenheter. Det var brist på byggnadsmaterial och husen byggdes vanligtvis med 

tegel eller lättbetong utan isolering. Fönsterna bestod vanligtvis av enkla 

tvåluftsfönster med dåligt isoleringsförmåga om man jämför med dagens standard. 

Därför har dessa byggnader har stor potential för energieffektivisering. I samband 

med renovering kan man göra energibesparande åtgärder. Det är mindre kostsamt 

att energieffektivisera vid renovering än att göra det enbart för 

energieffektiviseringens skull. Målet med åtgärderna är minskad energianvändning 

för samma nytta. Det är viktigt att inomhusmiljön inte försämras. 

6.1 Klimatskal  

Klimatskal är utsidan av en byggnad som består av väggar, tak, golv, fönster och 

dörrar. Deras isoleringsförmåga avgör hur välisolerad byggnaden är. 

Isoleringsförmågan mäts i U-värde (W/(m2*K)). Lägre U-värde tyder på bättre 

isoleringsförmåga. U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per 

kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur. Äldre 

bostäder har betydligt högre U-värde än modernare bostäder. 

För att förbättra klimatskalets värmeisolering kan man tilläggsisolera, byta fönster 

och täta fönster och ytterdörrar. Man bör samordna åtgärder på klimatskalet med 

andra renoveringar för att de ska bli mest ekonomiskt lönsamma. 

6.1.1 Tilläggsisolering   

Man kan tilläggsisolera taket, väggarna, golvet och källare. Taket isoleras vanligtvis 

vid vindsbjälklaget och vinden blir till en kall vind. Det är viktigt att kontrollera ifall 

vinden ventileras ordentligt då fuktproblem kan uppstå. Man kan jämna till den 

gamla isoleringen och lägga till ett nytt lager ovanpå eller spruta in lösull.  

En yttervägg kan både isoleras inifrån och utifrån. Men man föredrar att isolera 

utifrån då boytan minskar av att isolera inifrån. När man isolerar från utsidan blir 

väggen varmare och risken för fuktskador minskar. Isolerar man inifrån blir väggen 

istället kallare och kan leda till fuktproblem.  
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6.1.2 Fönster   

Beroende på hur fönstren ser ut kan det vara stor skillnad på hur mycket värme de 

släpper ut. Det som påverkar är hur många glas som fönstret har och hur de är 

kopplade till varandra. Fönstrets U-värde kan förbättras genom att byta ut fönstret 

mot lågenergifönster, lägga till en ruta till fönstret eller byta ut det inre glaset till ett 

isolerglas.  

6.1.3 Tätning av fönster och ytterdörrar   

Det finns mycket att vinna på tätning av fönster och dörrar. Otätheter påverkar 

klimatskalets värmeisolerande förmåga negativt. I samband med tätning är det 

viktigt att se till att ventilationen funkar som de ska. Tätning kan försvaga 

ventilationen i byggnader med självdrags- eller frånluftssystem eftersom de kräver 

inflöde från fönster. Tätning av fönster och ytterdörrar passar hus med FTX-system. 

Eftersom den har tilluftskanaler som luften kommer in genom.  
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7 Resultat 

Vid intervjuerna med leverantörer har de sagt att det är svårt att säga rakt av vilket 

system som är mest fördelaktigt. Beräkningar av energiförluster i byggnaden 

behöver göras för att få fram värde på hur mycket energi som kan sparas med 

respektive system. Kostnaden för de olika systemen beror på byggnaden så som 

befintliga system, utrymme, planlösning, etc. Därför måste man kolla på varje enskild 

fastighet för sig. För att kunna ta fram vilka faktorer som påverkar valen har en 

jämförelse gjorts mellan hur två olika fastighetsägare har gjort, Svenska Bostäder 

och Stockholms Hem. Där Svenska Bostäder har valt FTX-system och Stockholms 

Hem FX-system. 

7.1  Jämförelse mellan Svenska Bostäder och Stockholms Hem 

Stockholms Stadshus AB som äger Stockholms Hem och Svenska Bostäder har delat 

ut ekonomiska stimulansbidrag. Ändamålen med stimulansbidragen var till att hitta 

kreativa nya arbetstillfällen inom staden, genomföra renovering av 

fastighetsbeståndet samt få ut hög energieffektivitet i och med lägre driftkostnader. 

Ekonomiska stimulansbidrag tilldelades mellan perioden 2009-201234. 

Stockholms Stadshus AB tilldelade stimulansbidrag på 2,2 mdkr till Stockholms Hem 

för stamrenovering samt uppiggning inom nyproduktion perioden 2009-2012. 

Stockholms Hem använde den ekonomiska resursen främst för att bättra på 

energieffektivitet och trygghet. Eftersom det har funnits en löpande underhållsplan 

inom bolaget. I projektstarten var det lätt och snabbt att sätta igång med tanke på 

att de bestämde sig för renovering av värmekulvertar, vilka är värmerör i marken. 

Under perioden 2009-2012 har bolaget genomfört renoveringsåtgärder vid ett värde 

av 1,8 mdkr. När man valde riktlinjen om energieffektivitet har omtanke tagits till 

möjlighet att hastigt kunna starta projekt med existerande personal och åtkomliga 

personal med korttidsanställning samt upphandling på konsultbasis. Handlingar som 

tagits var är utbyte av värmekulvertar, nya undercentraler, renovering av fasader 

och vindar samt installation av effektivare belysning med rörelsedetektering35. 
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Stockholms Stadshus AB tilldelade totalt 5 mdkr i stimulansbidrag till Svenska 

Bostäder för stimulans under perioden 2009-2013. Stimulansbidragen för Svenska 

Bostäder innebar att de kommunala bostadsbolagen ska bygga nya bostäder, 

upprustning av kommunala hyresrätter, renoveringar av äldreboenden, underhåll av 

skolor, nya förskolor och upprustning av befintliga förskolor och trygghetssatsningar 

i parkeringsgarage. Under perioden 2009-2012 har bolaget genomfört 

renoveringsåtgärder omfattande 3,7 mdkr. När man valde riktlinjen om 

energieffektivitet har omtanke tagits till möjlighet att hastigt kunna starta projekt 

med existerande personal och åtkomliga personal med korttidsanställning samt 

tekniska konsulter36. 

Både fastighetsbolagen genomf rde ett ”pilotprojekt” där man utf rde pr vning och 

utveckling av nya tekniska system. Syftet med pilotprojekt var att göra ett underlag 

vid fortsatta projekt. 

7.1.1  Stockholms Hem  

Stockholms Hem väljer FX-ventilationssystem för gjorda undersökningar. En LCC-

analys görs på både ventilationssystemen för att få fram vilket ventilationssystem 

som ger ekonomisk lönsamhet samt mest energibesparing. 

Stockholms Hems energiansvarige Gunnar Wiberg gör en LCC-analys på varje 

fastighet. Gunnar Wiberg räknar ut vilket system som är mest lönsammast både 

ekonomiskt samt gällande dess energibesparingar. Gunnar Wibergs syn på 

ekonomins lönsamhet är vilket ventilationssystem som ger lägst 

installationskostnader samt kortast återbetalningstid. Stockholms Hems främsta 

fastigheter är byggda på 40- 50-talet. Vissa av dem är K-märkta samt 95 % är byggda 

med F-ventilationssystem. Därför vill inte Stockholms Hem arbeta med att dra nya 

kanaler för installation av FTX-ventilationssystem. Att dra nya kanaler kan medföra 

dyra installationskostnader samt kan vara komplicerande att göra på dem k-märkta 

fastigheterna eftersom det inte är mycket man kan ändra på K-märkta fastigheter.  

Gunnar anser att de dyra installationskostnaderna skulle leda till förhöjda hyror, 

vilket han inte tycker vara rättvist för deras hyresgäster. Dessutom skulle det besvära 

hyresgästerna med utförandet av nya kanaler37. 

Gunnar Wiberg tycker att ett FX-ventilationssystem ger mest energibesparing samt 

att han gör andra energieffektiviserings åtgärder med detta system. Stockholms 

hems mål är att förnya gamla F-system till dagens standard 0,35 l/s per m2. Samt 

hantera återvinningen med FX-ventilationssystem och spiskåpor eller don med 

varierande flöde. 

                                                      
36

 http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=851269 
37

 Gunnar Wiberg, Stockhoms Hem 



 
35 

7.1.1.1  Stockholms Hems pilotprojekt 

Fruängsgården 3 i Fruängen består av punkthus från 1985 med 157 lägenheter. Där 

11,596 kvm är uthyrbara bostäder och 1,411 kvm uthyrbara lokaler. Huvudåtgärder 

innefattar vattenbesparing, omjustering av värme under 2010 och 

frånluftsvärmepumpar. Enligt Gunnar Wiberg hade man minskat 

energiförbrukningen från 2010 på 140 kWh/m2 till dagens prognos som ligger på 75 

kWh/m2.  

7.1.2  Svenska Bostäder 

Svenska Bostäder har investerat 550 miljoner kr/år på Järva för energibesparande 

teknik. Järvafältet är ett miljonprograms område som ligget norr om Stockholm. Sju 

hus i Akalla, Husby och Rinkeby projekt delvis finansieras av Boverket. Anledningen 

till finansieringen är att prova olika sätt att göra husen så energieffektiva som 

möjligt. Alla hus ska ha ett standard som ett nybyggt hus eftersom 

fastighetsinstallationer är nya, liksom badrum, kök, tak, väggar och golv. 

Nationella mål 

Projekt Hållbara Järva vill uppnå de nationella målen genom att sätt upp ett antal 

mål i mindre kategorier som de vill uppfylla. Projektet Hållbara Järva vill 

åstadkomma miljökvalitetsmålen genom att utnyttja hållbara transporter och 

förnyelsebar energi och därmedelst minska på klimatpåverkan vill de bidra med en 

god bebyggdmiljö. De anser att alla bör få information om hur man ska hantera 

källsortering och farligt avfall vilket därmed skulle öka delaktigheten för boende i 

området.  

De vill även tillföra vägar som är anpassade för cykeln och renoverabostäder och 

bevara det som har en kulturhistorisk betydelse. De anser att det är viktigt med en 

giftfri miljö för att kunna ha levande sjöar och vattendrag, och med tillräckligt med 

information till omgivningen skulle detta mål uppfyllas utan någon orsak. De 

energipolitiska målen Projekt Hållbara Järva har lagt fokus på kan uppfyllas genom 

att bygga ett vindkraftverk och installera ett antal kvm solpaneler.  

De vill även reducera varmvattenanvändningen genom att införa snålspolande 

kranar och dessutom sänka hushållselen med 10 % via energieffektiv belysning 

såsom vitvaror. Projektet Hållbara Järva vill uppnå Folkhälsopolitikerns mål genom 

att låta boende vara mer involverade i Järvadialogen för att gynna renoverings 

processen.  

De vill även ta fram det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet för renovering, 

detta för att begränsa eventuell hyreshöjning. En hel del insatser på att förbättra 

tillvaron för de boende på området har framkommit, med satsning på öka att fysiska 
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aktiveten för vuxna och barn med fler cykelvägar och även att främja uppväxt 

tillvaron för barn och unga som bor i området. Projektet hållbara Järva vill införa 

miljöklassificering för byggnader för att åstadkomma en bra inomhusmiljö.  

De vill erhålla cykelkörkort för boende så att de kan ta cykel hela vägen till jobbet 

eller skolan, cykelkörkortet skulle garantera en säker resa då alla får lära sig hur det 

är att cykla i öppen trafik. Detta skulle stödja transportpolitiernas övergripande mål 

för ökad trygghet och friskhet. Projektet hållbara Järva vill bevara områdets historia 

och deras kulturhistoriska värden genom ombyggnation ska ske med hänsyn till 

dessa.  

De anser även att det är viktigt med att alla boende har samma rättigheter och 

förutsättningar oavsett kön eller etniskbakgrund. Med innovativa renoverings 

arbeten kan det tillkomma fler jobb för området vilket förbättrar näringspolitiken.  

Svenska Bostäders mål är att bygga FTX-ventilationssystem för att en 

stamrenovering skall hålla samma standard som nyproduktion. Svenska Bostäder 

valde FTX för att deras mål är att energieffektivisera alla fastigheter med samma 

standard som nybygge som främst idag byggs med FTX38. Höga krav på FTX-

ventilationssystem samtliga hus installeras FTX – aggregat med 80-90 % 

verkningsgrad genom plattvärmeväxlare. I loftgångshusen placeras de i 

källarutrymmen och i lamellhuset Kvarnseget i ett tillbyggt ”penthouse” på taket. I 

skivhusen placeras de på vinden. 

7.1.2.1  Svenska Bostäder pilotprojekt 

Nystad 7 ligger på Sibeliusgången 2, Akalla. Fastigheten består av en 12 vånings 

skivhus från 1974 som ligger i centrala Akalla med 99 lägenheter med 8,440 kvm 

BOA. Åtgärder som gjordes är utbyte av befintlig FTX-ventilation, byte till 

treglasfönster, omjustering av värme och ventilation, utbyte av värmesystem, byte 

av VA-stammar, tilläggsisolering och vattenbesparing. 
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Åtgärder: 

  Tilläggsisolering vind, 300 mm.  

  Tilläggsisolering fasad, 80 mm.  

  Tilläggsisolering källare, 80 mm.  

  Tätning av klimatskal, 0,4 l/s vid 50 Pa.  

  Byte till energieffektiva fönster, U-värde 0,9.  

  Byte till energieffektiva dörrar, U-värde 2,0.  

  Installation av FTX-system, verkningsgrad 65 %.  

  Installation av snålspolande blandare.  

  Värmeåtervinning från spillvatten.  

  Byte och injustering av värmesystem.  

  LED-belysning i badrum och trapphus. 

Projektets totala upprustning beräknas kosta ca 112 miljoner kr vilket kan jämföras 

med byggkostnader på 12 000kr/m2. Målet är att minska energianvändningen från 

164 kWh/kvm per år till 78 kWh/kvm per år som medför en effektivisering på ca 52 

%. Målet i Järvafältet är att sänka energianvändningen i genomsnitt till 88kWh/m2 

Atemp per år. I Svenska Bostäders årsredovisning 2010 redovisas de årliga 

energikostnaderna i beståndet till genomsnitt 165kr/m2, energieffektivisering 

motsvarande 52 % leder till en kostnadsbesparing på 86 kr/m2, förutsatt att 

energikostnaden ändras proportionellt mot energianvändningen. Lägenheternas 

hyror höjs i relation till renoveringshöjningen på ca 24 %, från för en lägenhet med 3 

rum och kök 825 SEK/m2 per år till 1020 SEK/m2 per år39.  
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8 Analys  

8.1 Parametrar 

Efter att analyserat intervjuerna samt enkätundersökningen har vi kunnat utforma. 

Vilka faktorer som påverkar valet av system.  

8.1.1  Radonhalt 

Vid val av ventilationssystem är det viktigt att kontrollera radonhalten då den kan 

påverka valet. Genomsnittsvärdet för radongashalten i Svenska bostäder beräknas 

vara ca 100 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter luft), men beräknas vara högre i 

enfamiljshus och lägre i flerfamiljshus.  

Strålningen kommer främst från radioaktiva ämnen i mark, byggnadsmateriel, i 

fastigheten/bostaden, fastighetens vattenförsörjning och våra egna kroppar. Den 

största strålningsdosen vi utsätts för kommer från våra egna hem och arbetsplatsen.  

Vid för hög radonhalt kan det påverka vår hälsa negativt. För att sänka radonhalten 

kan man utföra en radonsanering.  

Socialstyrelsen har satt upp ett riktvärde som säger att halterna inte ska vara högre 

än 200 Bq/m3 i bostäder, skolor och förskolor40. För att veta vilka radonhalter som 

finns i en bostad eller lokal behöver man mäta. Man lokaliserar källan till problemet 

och vart radonet kommer ifrån. 

Om byggnadsmaterialet är av blåbetong måste man öka luftomsättningen i huset. 

Den effektivaste metoden är att installera ett FTX system. 

Vid markradon måste man skapa ett undertryck under huset genom att installera en 

mekanisk frånluftsfläkt(radonsug) som suger ut radonet ur marken innan radonet 

kommer in i huset. Då det förekommer radon både i mark och i byggnadsmaterialet 

kan man komplettera ett FTX system tillsammans med en radonsug. 

Vatten är ytterligare en källa till radon. Då kan man kraftigt lufta vattnet med en 

speciellt tillverkad radonavskiljare. 

I områden där radon finns bör man installera ett FTX system som ökar 

luftomsättningen i byggnaden. FX system bör inte användas eftersom frånluftfläkten 

skapar ett relativt stort undertryck i byggnaden som kan suga in radon. 
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8.1.2  Byggnadens placering 

Byggandens placering i förhållande till trafiken har stor betydelse. Det är framför allt 

trafiken som genererar avgaser och partiklar från gatorna. Luftföroreningar från 

biltrafik kan vara farligt för människors hälsa. Därför är det väldigt viktigt att luften i 

våra bostäder har en låg halt av skadliga ämnen.  

Bilavgaserna innehåller: kväveoxider, metan, kolväten, kolmonoxid, ammoniak, 

lustgas, koldioxid, svaveldioxid och bly. Av dem är följande direkt skadliga för 

människan: kväveoxider, kolväten, kolmonoxid, svaveldioxid och bly. Därför är det 

viktigt att dessa ämnen hindras från att komma in i ventilationssystemet41.  

De luftföroreningar som finns utomhus förs genom ventilationen in i bostaden vilket 

kan leda till sämre inomhusklimat. Byggnader som är placerade nära högtrafikerade 

vägar rekommenderas inte FX system då tilluften kommer in genom otätheter med 

höga halter av avgaser och partiklar från trafiken.  

Väljer man FTX system ska friskluftsintaget utarbetas och placeras med hänsyn till de 

föroreningskällor som finns i området. Vid placering av intaget bör en skyddad plats 

väljas som t.ex. en innergård. Husen bildar en skärm mot vägen som skapar en 

innergård med låga halter av luftföroreningar och därför bör friskluftintaget placeras 

mot innergården. 

8.1.3  Bullrig omgivning 

Buller är oönskade ljud som kan uppfattas störande. Ny forskning har visat att buller 

kan vara direkt skadligt för människan och leda till stress samt hjärt- och 

kärlsjukdomar42. 

Trafikbuller mäts på  två  olika sätt, ekvivalent ljudnivå  och maximal ljudnivå . Den 

ekvivalenta ljudnivån mäts genom att man tar fram ett medelvärde på  trafikbullret. 

Maximala ljudnivån är den högsta uppmätta nivån under en viss tid43. 

Då bullernivåerna från utsidan av byggnaden är höga är det av stor vikt att ha ett 

tystgående ventilationssystem för att inte ytterligare öka bullernivåerna inomhus. 

Ett FX system kan öka bullernivåerna i bygganden och är inte att föredra. Då luften 

tas in genom otätheter tas även bullret in samtidigt. Ur denna aspekt är FTX-

systemet bättre men det har även sina nackdelar. 
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Vid fel installerat FTX-system kan det medföra ett tryckfall i spjäll och i slutdon som 

innebär att buller alstras. Detta medför i sin tur att hela ventilationssystemet får fel 

totaltryck vilket ger dåliga effekter på  ljudnivåerna. Lågfrekvent buller kan föras 

vidare genom kanaler och sker främst nära aggregatrum, schakt och vid spjäll.  

8.1.4  Komfortkyla 

 
Finns det behov av att kyla luften i byggnaden under varma sommardagar väljer man 
ett FTX-system. Systemet kyler luften till önskad temperatur med hjälp av ett 
kylbatteri. Det går även att kyla luften med en värmepump i ett FX-system men 
eftersom systemet inte har tilluftskanaler går det inte att fördela den kylda luften till 
byggnaden. 

8.1.5  Tappvarmvatten 

Det är endast FX-system som ger värme till tappvarmvatten. 

8.1.6  Hyresgästen 

Hyresgästens åsikter har en stor betydelse. Det är viktigt att de trivs och är nöjda. 

Men det är nästintill omöjligt att tillfredsställa alla samtidigt. Den termiska 

komforten beror helt på individuella skillnader även om alla har likartad klädsel och 

aktivitetsnivå. Därför är det omöjligt att specificera ett termiskt klimat som 

tillfredsställer alla samtidigt. 

Man bör göra en undersökning om vad hyresgästerna tycker om det nuvarande 

systemet och därefter använda det som en utgångspunkt. De kan t.ex. uppleva drag i 

vistelsezonen, ljud som stör och lukt som sprids. 

Har byggnaden självdrag eller frånluft som nuvarande system rekommenderas FX-

system då ett FTX-system kräver mycket större ingrepp. Nya tilluftskanaler måste 

dras och rum för aggregat behövs. Finns det inte utrymme för aggreagaten behöver 

man söka bygglov för att bygga utrymme.  

Hur hyresgästen ser på de olika ingreppen som ska göras är också viktigt. Vid FTX-

system krävs det generellt större ingrepp och då kommer hyresgästerna att besväras 

mycket mer. Hyresgästerna kan behöva evakueras under byggnads period vid större 

ingrepp. Fastighetsägaren behöver då anordna tillfredställande tillfälliga boende som 

uppfyller hyresgästernas krav för att kunna övertala dem. Finns det ingen möjlighet 

att hitta tillfälligt boende för hyresgästerna är det uteslutet att man väljer FX-system. 
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8.1.7  Ekonomi 

Ekonomi kan vara den största faktorn som påverkar val av system. Totalkostnaden 

för ett ventilationssystem omfattas inte bara av kostnaden för inköp och montering 

utan även av energianvändning, drift och underhåll. Vad som är ekonomiskt lönsamt 

kan man ha olika uppfattningar om. Korta mot långa återbetalningstider på 

investeringar kan vara ett exempel. Återbetalningstiden beror på systemen som i sin 

tur beror på byggnaden och därför är det svårt att säga rakt av vilket system som har 

kortast återbetalningstid. Då kanaldragningar, hål tagningar mm behöver göras vid 

installation av FTX-system om nuvarande byggnaden inte har tilluftskanal. 

Investeringskostnaden beror på antalet lägenheter. För mindre byggnader med litet 

antal lägenheter är investeringskostnaden ungefär samma för båda systemen44. Vid 

ett större antal lägenheter är det lägre investeringskostnaderna för FX-system. Enligt 

Anders Ivung från Fläkt Woods kostar det dubbelt så mycket att installera FTX-

system i jämförelse med FX-system. 

8.1.8  Miljö 

Enligt Södertörns fjärrvärme förbrukar ett FTX-system ca 650 kWh el för att 

återvinna 4 200 kWh värme. En frånluftsvärmepump använder ca 3 000 kWh el för 

att återvinna 5 300 kWh värme, ur lika mycket frånluft45. En värmepump drivs av el 

och använder fjärrvärme som spetsvärme. Då delar av elproduktionen sker med 

fossila bränslen påverkar det växthuseffekten. I jämförelse med FTX-system där 

värmeväxlaren återvinner energin ur frånluften för att värma tilluften och en liten 

del el behövs är det miljövänligare.  

8.1.9  Elsäkring 

Vid installation av FX-system kan det behövas en större elsäkring till fastigheten då 

större eleffekt behövs. En större elsäkring medför en extrakostnad och det kan 

hända att elservicen inte får ha större säkring. Då är det uteslutet att FTX-system ska 

installeras. 
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8.1.10  Inneklimat 

Vad man har för syn på inneklimatet är också en viktig parameter vid val mellan 

systemen. Bästa inneklimat fås med FTX-system eftersom luften som kommer in är 

förvärmd och filtrerad. Jämför man med FX-system där luften kommer in genom 

ventiler i fönstren som inte är förvärmd eller filtrerad upplevs inneklimatet inte lika 

bra. Det händer väldigt ofta att man stänger igen ventilerna på grund av kallras och 

följden blir att systemet är i obalans.  

8.1.11  Klimatskal 

Man bör undersöka byggnadens klimatskal. Med ett tätt klimatskal kommer nästan 

ingen uteluft okontrollerat in i huset. Ett FTX-system kräver ett tätt klimatskal för att 

fungera optimalt. Byggnader som inte har ett tätt klimatskal bör FX-system 

installeras då tilluften kommer in via otätheter i t.ex. fönster. 

8.2  Enkätundersökning 

Vid seminariet Svenska Energiutbildning har en enkätundersökning gjorts. Där VVS-

konsulter, energiansvariga i statliga fastighetsbolag och tekniska säljare inom 

ventilation och värmepumpar närvarade. Det var 45 blanketter som delades ut och 

21 blanketter med svar kom tillbaka. Enkätundersökningen bestod av 8 kryssfrågor 

Resultatet visas nedan. 
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1. Vilket system har mest positiv inverkan på inneklimat? 

 

Diagrammet visar att majoriteten tycker att FTX-system har bäst inneklimat. 

 

2. Vilket system har mest positiv inverkan på komfort?  

 

Diagrammet visar att FTX-system har bättre komfort. 
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3. Vilket system har mest positiv inverkan på energibesparing? 

 

Diagrammet visar att båda systemen sparar ungefär lika mycket energi. 

 

4. Vilket system har mest positiv inverkan på miljö? 

 

Diagrammet visar att båda systemen påverkar miljön ungefär lika mycket. 
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5. Vilket system har mest positiv inverkan på ekonomi? 

 

Diagrammet visar att FX-system har mest positiv inverkan på ekonomin. 

 

6. Vilket system har mest positiv inverkan på drift och underhåll? 

 

Diagrammet visar FTX-system har lite mer positiv inverkan på drift och underhåll. 
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7. Vilket system har mest positiv inverkan på framtiden? 

 

Diagrammet visar att FTX har lite mer positiv inverkan på framtid. 

8. Vilken typ av Ventilationssystem skulle du välja? 

 

Diagrammet visar att 14 personer av 21 skulle välja FTX-system samt 6 av 21 skulle 
välja FX och resten annat system. 
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9 Diskussion och slutsats  

Ambitionen med examensarbetet var till en början att göra en jämförelse mellan två 

olika ventilationssystem FX och FTX samt ta fram en hjälpmall i syfte att underlätta 

val av ventilationssystem. Tanken var att hjälpmall skulle underlätta för förvaltaren 

vid val av ventilationssystem. Det blev svårt att ta fram en mall som fungerar för alla 

fastigheter då flera parametrar påverkade. Bristande tillgång till information från 

Förvaltaren ledde till att vi valde ett annat spår, där vi lyfter fram de viktiga 

parametrarna som påverkar vid valet av ventilationssystem.  

Resultatet bygger i stora delar på intervjuer med sakkunniga personer, 

fastighetsbolags energiansvariga och leverantörer samt konsulter. Utifrån de 

intervjuer som utfördes har vi fått en uppfattning om att alla har olika synpunkter 

och värderingar vid val av ventilationssystem samt att det är många faktorer som 

spelar roll vid val av ventilationssystem. Av den orsaken har vi haft problem att utse 

en ”vinnare” mellan FX och FTX, vilket i sin tur skulle användas som underlag till 

hjälpmallen. På grund av detta har vi ändrat fokus till att belysa de olika parametrar 

som man bör tänka på vid val av ventilationssystem. 

Vid intervju med Stockholms två stora fastighetsägare, Svenska Bostäder och 

Stockholms Hem med samma mål inom miljö, ekonomi och energibesparing, har det 

visat sig gå olika vägar vid val av ventilationssystem. Det berodde på vilka problem 

de stod inför och hur de har valt att lösa problemet. Enligt Gunnar Wiberg så är FX-

system mest lönsamt, där han har utfört en LCC-analys och kommit fram till att den 

hade kortast återbetalningstid för deras byggnader. Medan Svenska Bostäder 

arbetar med FTX ventilationssystem eftersom de stod inför total stamrenovering där 

önskemålet var att fastigheterna uppfyller dagens nybyggnadstandard.  

Resultatet av enkätundersökning i samband med Svenska Energiutbildning 

seminariet visade sig att alla har olika synpunkter om de två olika ventilationssystem. 

Även om många valde FTX ventilationssystem i enkätundersökningen så är det inte 

lätt att dra slutsatser från det, eftersom i varje fråga så finns det många andra 

faktorer man ska ta hänsyn till.    

 

 

 



 
48 

10 Rekommendationer 

Fastighetens aktuella status är en viktig utgångspunkt när det gäller val av 

ventilationssystem. Utredningar om radon, miljö, OVK och energideklaration 

behöver tas fram innan utvärdering. Har ingen av de utredningarna gjorts ska man 

tillföra en samordningsgrupp som gemensamt arbetar med dessa projekt.  

Samordningsgruppens uppgift är att tillsammans, utvärdera och sammanställa övrig 

åtgärd som skall göras vid exempelvis stamrenoveringarna inom fastighetsbolaget 

och hur omfattande stamrenoveringen är. Vilka energieffektiviserande åtgärder skall 

göras; tilläggsisolering(vind, fasad, källare) nya fönster, dörrar och installation av 

ventilation.  

I samband med installation av det valda systemet och renovering rekommenderar vi 

att man utför energieffektiviseringsåtgärder för att förbättra klimatskalet. Då en 

förbättring av klimatskalet minskar energianvändningen.  

Vi föredrar FTX på grund av inneklimat, komfort och trafikbuller, men som 

fastighetsägare så skulle vi utföra en bred grundundersökning på våra fastigheter 

och där efter att utföra åtgärder. Ett exempel är om vi har ett äldre hus med 

självdragssystem som byts till FTX så krävs det att huset är relativt tätt. Om den inte 

är tät så kan vi inte utnyttja hela potentialen av FTX- systemet, varken energimässigt, 

komfortmässigt eller ekonomiskt. 

Ytterligare en aspekt är hur länge man avser att behålla fastheten. Vill man göra om 
huset snabbt kör man på FX system och räknar återbetalning på 10 år. När man 
renoverar huset ökar den i pris och vill man göra en snabb affär använder man FX 
ventilationssystem. 
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12 Bilagor  

LCC-analys från Stockholms Hem 

 

Energiförbrukning från Stockholms Hem  
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Svenska Bostäder Sammanställning förbrukning ombyggnadsprojekt   

 


