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ABSTRACT  

This report will examine the electricity consumption of the ventilation units in the R building 

at Mälardalen University and also investigate whether replacing the fan and motor in the 

ventilation unit with new combined fan and engine units in the event of high electricity 

consumption is economic profitable. The building was built in 1993 and has the oldest 

ventilation units of all properties at the university. A ventilation unit’s life can be estimated to 

last for 20-30 years. According to studies, there are major opportunities for energy efficiency 

measures in the residential and service sector, where ventilation systems with outdated 

technology and components can be energy wasters with high electricity consumption. A 

limitation of this work is that the ventilation unit with the highest Specific Fan Power (SFP) 

should be examined carefully in terms of energy efficiency. Energy efficiency will be limited 

to the air handling fans and motors. 

Mapping was conducted with pressure measurements in the ventilation units and also 

electrical measurements were done. Electricity measurements are needed to calculate the 

current electricity consumption of the fans. The result of the estimated power consumption of 

each fan was found to be high. Pressure measurements were performed to obtain the 

pressure of the fans in the units and to calculate supply and exhaust air flow. The pressure 

rise and flow of the fans are needed in order to select a new fan and motor. 

The result of the survey shows that the total SFP value is high in comparison with the new 

construction where Boverkets regulations requirements for SFP value is below 2.0. The 

highest SFP-value is 4.4 kW / (m3 / s) and a Life Cycle Cost (LCC) calculation was performed 

for that ventilation unit. The LCC calculation is based on a calculation time period of 10 

years, where the existing fans and motors are predicted to last for 10 years. The discount rate 

is set at 9%, energy with a price increase of 5% and this gives a total discount rate of 4%. 

Electricity prices are up to date and are 0.80 SEK / kWh. LCC calculation shows that it is not 

profitable to switch to new fans and motors and as payback method gave a 12-year repayment 

period. A sensitivity analysis was performed with a redoubled electricity price and it then 

became economically viable to replace existing fans and motors with new ones. 
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SAMMANFATTNING  

Denna rapport kommer att undersöka elanvändningen på ventilationsaggregaten i R-huset 

på Mälardalens högskola och även undersöka om byte av fläkt och motor i 

ventilationsaggregat vid eventuellt hög elanvändning är ekonomisk lönsamt. R-husets byggår 

är 1993 och har de mest uråldriga ventilationsaggregaten av skolans fastigheter. Ett 

ventilationsaggregats livslängd kan uppskattas mellan 20-30 år. Enligt undersökningar finns 

det stora möjligheter till energieffektiviseringsåtgärder i sektorn bostäder och service där 

ventilationsaggregat med föråldrad teknik och komponenter kan vara miljöbovar med hög 

elanvändning. En avgränsning i arbetet är att ventilationsaggregatet med högst specifik fläkt 

effekt (SFP) ska undersökas noggrant i form av energieffektivisering. Energieffektiviseringen 

kommer att begränsas till luftbehandlingsaggregatets fläktar och motorer.  

Kartläggning genomfördes med tryckmätningar på ventilationsaggregaten i R-huset och även 

el mätningar. El mätningarna behövdes för att beräkna den aktuella elanvändningen för 

fläktarna. Resultatet av den beräknade elanvändningen för vardera fläkt visade sig vara hög. 

Tryck mätningarna utfördes för att få fram tryckuppsättningen för fläktarna i aggregaten och 

vid beräkning av till- och frånluftsflöde. Tryckuppsättningen och flöde över fläktar behövdes 

vid val av ny fläkt och motor. 

Resultatet av kartläggningen visar att det totala SFP-värdet som står för den specifika 

fläkteffekten är höga i jämförelse vid nyproduktion där boverkets byggregler har krav på SFP-

värde under 2,0 kW/(m3,s). Högsta SFP-värdet ligger på 4,4 kW/(m3/s) och en 

livscykelkostnad (LCC) utfördes för detta ventilationsaggregat. LCC-kalkylen baseras på en 

kalkylperiod på 10 år då på befintliga fläktar och motorer bedöms ha den livslängden. 

Kalkylräntan är satt till 9 %, energiprisökningen 5 % och detta ger en real kalkylränta på 4 %. 

Elpriset är valt till det aktuella på 0,80 kr/kWh. LCC-kalkylen visar att det inte är lönsamt att 

byta till nya fläktar och motorer. Payback metoden gav 12 års återbetalningstid vilket är länge 

i jämförelse med studerad litteraturstudie. En känslighetsanalys utfördes med ett fördubblat 

elpris och då blev det ekonomiskt lönsamt att byta befintliga fläktar och motorer till nya. 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

E Energi kWh 

P Effekt W 

Q Flöde m3/s 

p Tryck Pa 

η Verkningsgrad - 

I Ström A 

U Spänning Volt 

 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

FF Frånluftsfläkt 

TF Tilluftsfläkt 

LB Luftbehandlingsaggregat 

BBR Boverkets Byggregler 



 

Förkortning Beskrivning 

LCC LCC, livscykelkostnad analys (Life Cycle Cost). En ekonomisk analys 
metod vid en ny investering 

SFP SFP-värde (Specific Fan Power) definieras som till- och 
frånluftsfläktarnas summerade eleffekt 

OVK Obligatorisk ventilationskontroll, som görs regelbundet i alla byggnader 

FTX FTX-system, från- och tilluftsventilation med återvinning 

CAV CAV-system (Constant Air Volume) kännetecknas av att luftflödet är 
konstant 

VAV VAV-system (Variable Air Volume), luftflödet varierar efter behov 

 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Frånluft Luft som bortförs från lokal; kan bortföras till det fria 
eller genom anordningar för återluft eller överluft. 

Inneluft Luft inne i en lokal. 

Tilluft Den rena och behandlade luften som tillförs till 
rummet. 

Uteluft 

 

Luft från eller ute i det fria. 
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1 INLEDNING 

Internationellt ligger Sverige på sjätte plats när det gäller elanvändning per invånare. Energi 

måste produceras för att täcka samhällets behov av den totala årliga energianvändningen i 

Sverige som är cirka 395 TWh. Sektorn transporter står för 23 %, industri 38 % och bostäder 

och service för 39 % av det totala årliga energianvändningen. En studie som 

energimyndigheten utförde resulterade att cirka 20 % av energianvändningen för kontor och 

lokaler används till att driva ventilationsfläktar.  

Enligt undersökningar finns det stora möjligheter till energieffektiviseringsåtgärder i sektorn 

bostäder och service där ventilationsaggregat med föråldrad teknik och komponenter kan 

vara miljöbovar med hög elanvändning (Energimyndigheten, 2013). 

 

R-huset är en av tre byggnadssektioner av Mälardalens högskola i Västerås som har 

föråldrade ventilationsaggregat från byggåret 1993. Dessa aggregat har sannolikt en hög 

elanvändning i jämförelse med dagens teknik av ventilationsaggregat och med detta finns 

möjligheter för effektivisering.   

Denna studie kommer att behandla de möjligheter som finns till att energieffektivisera 

ventilationsaggregaten genom byte av motor och fläktar.  

1.1 Bakgrund 

Jordens inre har stora energiresurser, allt från metanhydrater i världshaven till skifferoljor, 

kol och gas. Dessa energiresurser som jorden innehåller använder sig människorna mycket 

av och utgör människornas väldiga energipyramid. Enligt den internationella 

petroleumindustrin uppgick användandet av olja upp till 6000-8000 miljarder fat i början av 

den industriella revolutionen, där ett fat olja motsvarar 159 liter. Den dagliga aktuella 

förbrukningen i världen är 84 miljoner fat (Regeringen, 2006). 

I västvärlden ökade oljekonsumtionen framförallt i början av 1900-talet och ökningen blev 

explosionsartad efter andra världskriget, en faktor till ökningen var att allt fler hade råd att 

skaffa bil. I Europa under 1950-talet hade Sverige störst oljekonsumtion per invånare.  

Anledningen till den stora oljekonsumtionen var på grund av lågt oljepris, relativt lågt elpris 

och begränsad kunskap om miljöpåverkan av fossila bränslen, var energieffektivisering inget 

man diskuterade (Tekniska museet, 2011). 
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Den första oljekrisen som påverkade Sverige var i början av 1970-talet. Oljekrisen skedde då 

oljeproducerande länder i mellanöstern ströp sin oljeexport vilket ledde till höga oljepriser. 

Revolutionen i Iran i början av 1980-talet ledde till den andra oljekrisen. Detta påverkade i 

sin tur svenska politiker till att inse sårbarheten med oljeberoendet och politiska åtgärder 

föreslogs för att komma ifrån beroendet men även för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Oljekrisen ledde till nya energibestämmelser och krav på bostäders energiförbrukning.  

Bostäder byggda i Sverige på 1940-1960 talet karaktäriseras av rätt okomplicerad 

byggnadskonstruktion som är bestående av få material och komponenter med svag 

värmeisolering och täthet i byggnadsskalen. Dessa brister ledde till att mer el konsumerades 

till uppvärmning av hus, vilket var ekonomiskt pga. den billiga oljan och det låga elpriset. 

Efter oljekrisen och det ökade elpriset fick energianvändningen mer fokus. Detta ledde till 

utveckling av byggnadskonstruktion med en del förändringar vilket fick energianvändningen 

att minska kraftigt. När isoleringen och lufttätheten blev allt bättre påverkades 

luftomsättning negativt och detta ledde till sämre ventilation och inneklimat.  

Ventilering var inget krav i början då bostadshusen var oftast tillräckligt otäta för att 

luftväxlingen skulle bli tillfredställande med enkla frånluftssystem i form av någon 

självdragkanal eller frånluftskanal med fläkt (Abel & Elmroth, 2012). 

I och med kravet på husens lufttäthet blev läckagen otillräckliga för att få god luftkvalité. I 

början av 1980-talet blev fläktstyrd ventilation nödvändig och med detta utvecklades även 

värmeåtervinningen och med tanke på att värme hade blivit dyrare var investering av 

värmeväxlare lönsamt (Abel & Elmroth, 2012). 

Det är viktigt att nya byggnader idag utformas på ett sätt där energibehovet ska vara lågt men 

även att inneklimatet är bra. Men för att kunna påverka totala energianvändningen i sektorn 

byggnader och service är befintliga byggnaders prioritering för effektivisering viktig, då 

dagens nyproduktion av byggnader motsvarar mindre än en procent av det befintliga 

beståndet. Allt tyder på att energipriserna kommer att öka och energieffektiviseringar är 

nödvändiga för att sänka energibehov i de byggnader som finns. Nödvändigheten kommer 

förmodligen och öka när EU-direktivet kommer med nya och hårdare krav på byggnaders 

energisystem. Vid effektiviseringsåtgärder är det viktigt att man väljer åtgärder som verkligen 

minskar energibehovet och med säkerhet inte försämrar utan förbättrar inomhusklimatet 

(Abel & Elmroth, 2012). 

Diagrammet nedan visar totala energianvändningen för sektorerna bostäder och service, 

industri och transport.  
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Figur 1 energianvändningen i Sverige. Källa: Energimyndigheten 2013 

Den årliga energianvändningen för ventilationsfläktarna i Sverige är cirka 12 300 GWh enligt 

en undersökning gjord av (Eriksson, Galsgaard, Permats & Railio, 2011). Samtidigt bedöms 

det att ca 170 000 ventilationsaggregat i landet har onödigt hög elanvändning. 

Energieffektiviserings åtgärder är höga inom området ventilation och lönsamheten är god för 

fastighetsägare vid eventuella effektiviseringar. Vid byte av fläkt och motor enligt svensk 

ventilation kan en besparing av elanvändningen uppskattas upp till 50 % (svensk ventilation, 

2014).  

Energibesparingsmöjligheten är stor på ventilationsaggregaten i R-huset, Mälardalens 

högskola. Verksamheten har fokus på utbildning och miljön är väldigt varierande från 

lektionssalar, bibliotek, restaurang till laboratorium. Energieffektivisering ska genomföras på 

högskolans luftbehandlingsaggregat och för att möjliggöra detta måste en kartläggning av 

elbehovet för samtliga aggregat genomföras. Man kan energieffektivisera genom att ersätta 

befintliga ineffektiva luftbehandlingsaggregat, men även byte av enstaka komponenter som 

fläktar och motor. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera de åtta av elva luftbehandlingsaggregaten i R-

huset på Mälardalens högskola i Västerås genom att kartlägga elanvändningen på 

ventilationsfläktar. Därefter föreslå energieffektiviseringar med byte av motor och fläktar 

som kan reducera elbehovet för luftbehandlingsaggregaten med lönsamhetsberäkningar.  
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1.3 Avgränsning 

Byggnaden som undersöks är avgränsad till R-huset. Elbehovet för samtliga 

luftbehandlingsaggregat i R-huset ska kartläggas och energieffektiviseringsåtgärder med 

ekonomiskt analys ska göras. Av de elva ventilationsaggregat som finns i R-huset kommer 

endast åtta att undersökas, då ett aggregat är modernt och på två stycken finns det inga 

mätpunkter för tryckmätning. Kartläggningen ska göras på de åtta utvalda aggregaten och en 

elanvändnings kartläggning ska göras för samtliga men en avgränsning är att det med högst 

SFP-värde ska undersökas mer noggrant och åtgärder därmed föreslås. 

Energieffektiviseringen kommer att begränsas till luftbehandlingsaggregatets fläktar och 

motorer.  

2 METOD 

Dokumentation som OVK-protokoll, ritningar, flödesscheman och tekniska dokument samlas 

in. Sedan behöver mätningar på plats i de olika fläktrummen utföras. Detta genomförs med 

vägledning av Anders Geerd från Ramböll AB.  

Kartläggningen sker med att mäta strömförbrukningen för att sedan beräkna 

energiförbrukningen men även mäta tryck för aggregaten. Sedan när kartläggningen är 

genomförd ska förslag på energieffektiviseringsåtgärder för motorer och fläktar och LCC-

kalkyl redovisas. 

3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudie har gjorts för att fungera som stöd för att granska tidigare arbeten som berör 

denna undersökning och för utformning av arbetet där viktig information sammanställts. 

Litteraturstudien har gjorts med hjälp av databaser, bibliotek men även tips på artiklar från 

handledare och detta har gjorts kontinuerligt parallellt genom arbetsprocessen.  

Internetkällor har varit till stor hjälp och de källor som har använts har granskats kritiskt för 

att se trovärdigheten i dess siffror och resultat med andra källor.  
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3.1 Effektiviseringsåtgärder 

Det finns många energibesparingsmöjligheter för ett befintligt ventilationssystem. Vilket 

tidigare litteraturstudier visat allt från examensarbete, tidigare projekt och vetenskapliga 

rapporter. Energieffektivisering på ventilationssystem är en mycket effektiv 

energibesparande åtgärd som många tar åt sig i första hand vid energieffektivisering, både i 

Sverige och internationellt. Vid effektivisering i ventilationssystem kan det handla om 

installation av värmeåtervinning, tidsstyrning av fläktar, frekvensomriktare för fläktar, byte 

till nya energieffektivare fläktar, byte av fläktmotorer men även en effektiv utformning av 

kanalsystem. En mycket effektiv energiåtgärd kan i förstahand vara installation av 

värmeåtervinning i fastigheter där återvinning saknas, eller om den befintliga återvinningen 

är ineffektiv. Sådan energiåtgärd kan dock vara en dyr investering. Nedan redovisas en 

examensrapport och några utförda projekt där energieffektivisering i ventilationssystem har 

varit i fokus.  

3.1.1 Behovsstyrd ventilation i jämförelse med CAV system 

I en studie av Wachenfeldt, Mysen & Schild (2007) undersöktes energieffektivisering 

möjligheten mellan behovsstyrd ventilation i jämförelse med CAV-system (Constant Air 

Volume). Studien gjordes på två skolor i Norge och skolorna hade behovsstyrt 

ventilationssystem med CO2-sensorer. Sensorsystemet är utformat för att hålla CO2-

koncentrationen under 1000ppm på 1.2 meters höjd. Systemet jämfördes sedan med en 

annan fastighet med samma kriterier som skolorna men med vanligt konstantflödessystem 

med mätningar under sju dagar, dagtid. Resultatet visade att behovsstyrt system hade upp till 

70 % mindre lufttillförsel under dagtid i jämförelse med CAV-system, vilket motsvarar 

minskat värmebehov med 21 %. 

 

3.1.2 Effektivisering av befintliga aggregat 

I en studie av Jonsson (2009) undersöktes en energieffektivisering på befintliga 

ventilationsaggregat med hänsyn till ekonomiskt kalkyl. Två fastigheter undersöktes i 

Skiljebo, Västerås som är benämnda till Pinjen 1 och Tujan 1 där Mimer AB är 

fastighetsägare. Husen är byggda i mitten av 90-talet och är tre våningar höga, utan 

källarplan och är utrustade med FTX-system med låg verkningsgrad enligt 

temperaturmätningar som utfördes på aggregaten. Misstankar har även riktats på att till- och 

frånluftsfläktarna har en onormalt hög elanvändning på grund av dåligt skick eller felaktigt 

belastade i ena fastigheten. Strömstyrka, spänning och effekt mättes för fläktarnas motorer, 

vilket resulterade att uppmätta eleffekten för fläktarna var hög. Studiens syfte har varit att 

undersöka befintliga ventilationssystemet och komma med eventuella åtgärdsförslag för att 

minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet.  

I rapporten presenteras tre åtgärdsförslag: byte av värmeväxlare, byte av ventilationsfläktar 

och det tredje byte av värmeväxlare och fläktar. Med hjälp av en fläkttillverkare undersöktes 
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orsaken till den höga eleffekten och förutsättningar för byte av fläktar. Det visade sig att vid 

byggnation har avluft utsläppet byggts mindre än avluftkanalen och detta för att kunna ge 

avluften en hög hastighet för att säkerställa att avluften inte sugs in till närliggande 

uteluftsintaget. Vilket lett till att strypningen skapar en mycket hög tryckuppsättning. 

Resultatet presenteras i form av LCC-kalkyl som visar att fastigheten med störst flöde på 

2400/2540 l/s är det mest lönsamt att byta fläktarna och värmeväxlare. Medan huset med 

lägre flöde på 400/400 l/s är det mest lönsamt att endast byta värmeväxlare.  

3.1.3 Lägre effektförbrukning vid byte av fläktar  

En energieffektivisering gjordes 2011 på kvarteret Vit sippan i Ängelholms kommun. Bravida 

med uppdrag av Ängelholmshem gjorde en energieffektivisering med fokus på 

ventilationssystemet. Det effektivaste åtgärdsförslaget med hänsyn till energiförbrukning och 

ekonomi var ett utbyte av befintliga fläktar i FTX-aggregat i kvarteret Vit sippan med sju 

huskroppar bestående av 220 lägenheter. Kvarteret byggdes under 50-talet med befintliga 

fläktar från 90-talet och försedda med F-hjul och AC-motorer. Det är totalt 7 FTX 

ventilationsaggregat med 14 st. till- och frånluftsfläktar.  

Arbetet börjades med att viktig data såsom flöde och tryckmätningar på varje fläkt togs fram 

och utifrån detta föreslogs direktdrivna kammarfläktar med EC-motorer.  

Nya effektmätningar gjordes på fläktarna efter utbyte till de nya fläktarna för att på så vis 

kunna göra en jämförelse på förbrukningen före och efter. Mätningarna visade att 

energiförbrukningen per aggregat hade minskat med mellan 40-50 % och en energibesparing 

enligt statistik på 101109 kWh/år. LCC-kalkylen visade att pay-off tiden i snitt ligger på 5 år 

och det bästa aggregatet på under 2 år (Ziehl-Abegg Sverige AB, 2013). 

 

3.1.4 Energibesparingsåtgärd, byte av fläktar vid Trälleborgsskolan 

En energibesparingsåtgärd som har utförts av Värnamo Kommun på Trälleborgsskolan är 

utbyte av befintliga fläktar i ventilationsaggregaten till effektivare och energisnålare fläktar. 

Det är fyra ventilationsaggregat och totalt 8 stycken remdrivna till- och frånluftsfläktar som 

har byts till EC-fläktar. Befintliga fläktarna var från 90-talet med stigande underhållsbehov, 

målet med utbytet var att förbättra driftsekonomin samt lägre miljöpåverkan. Åtgärden 

förväntas minska energianvändningen med 40-50 % på fläktarna. Efter bytet har inga 

mätningar gjorts på energianvändningen och Värnamo kommun väntar på en 

helårsredovisning på energianvändningen (Värnamo kommun, 2014). 
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4  AKTUELL STUDIE 

Nedan presenteras en teoretisk beskrivning av studerat objekt.  

4.1 Mälardalens högskola 

Mälardalens högskola är en statlig högskola belägrad med huvudcampus i Västerås och 

Eskilstuna. Högskolan har cirka 12000 studenter och erbjuder utbildningar främst inom 

teknik och naturvetenskap men även lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning mm.  

I Västerås har högskolan 3 olika byggnader benämnda till R, U och T-huset. U- och T-huset 

byggdes år 2003 och R-huset byggdes 1993.  

Byggnaden som studerats är R-huset och visas i figur 2.   

 

Figur 2 campus Västerås. R-huset inringat. Källa: mdh.se, 2013. 
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4.2 Ventilationssystem 

Ventilation är väldigt viktigt i en bostad för att undvika fuktskador. En bra ventilation 

minskar föroreningarna i inomhusluften och det påverkar husets livslängd och personernas 

hälsa i hushållet.  

Värmlandsstudien är världens största forskningsprojekt som omfattar inomhusluft. Denna 

forskningsstudie visar att inomhusluften står stilla i samband med att bostäder byggs tätare, 

det är många bostäder som inte uppnår 0,5 luftomsättningar per timme som är 

myndighetskrav. En luftomsättning motsvarar att ett rums luft byts mot ny luft en gång varje 

timme. Luftomsättningen har minskat under en längre period i våra bostäder och detta har 

en bidragande påverkan till ökningen av astma och allergier enligt Värmlandsstudien (Svensk 

ventilation, u.å.a). 

Det finns olika typer av ventilation och vilket system som väljs beror på typ av byggnad och 

hur den används. De viktigaste egenskaperna för ett ventilationssystem är att tillföra luft och 

avlägsna förorenad luft från lokalen. (Svensk ventilation, u.å.b). 

4.2.1 Självdrag (S) 

Självdragsventilation fungerar med att det bildas undertryck i huset och undertrycket tvingar 

luften att sugas in genom öppningar i byggnadsskalet. För att det ska fungera krävs en 

skillnad mellan inne och ute temperatur. Under större delen av året är klimatet varmare 

inomhus än utomhus, vilket leder till att varmluften inomhus stiger upp för att sedan släppas 

ut via frånluftskanalerna. Det krävs filter som kan filtrera bort föroreningar. Detta system är 

billigt att installera och har en låg underhållningskostnad (Svensk ventilation, u.å.c). 

 

Figur 3 principskiss självdragsystem. Det uppstår ett undertryck och kall luft sugs in och varm luft 
stiger. Källa: mittbygge.se, 2010a. 
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4.2.2 Frånluft (F) 

Frånluftsventilation är ett mekaniskt system som annars är likt självdragssystemet med 

tilluften. Men frånluftssystemet är mekaniskt och med detta finns utsugningspunkter i huset 

som är anslutna till en fläkt som har ett gemensamt kanalsystem. Detta system är enkelt att 

installera och billigt (Svensk ventilation, u.å.d). 

Vid styrd ventilation ska luftflödet för nybyggnad vara minst 0,35 l/s, m2 (boverket.se, 

2007). 

 

 

Figur 4 principskiss frånluftssystem. Frånluft sugs in via en frånluftsfläkt innan det släpps ut.  

Källa: mittbygge.se, 2010b. 

 

 

4.2.3 FT-ventilation 

I dagens samhälle byggs hus tätare och för att inneklimatet ska kunna vara behagligt behövs 

kontrollerad ventilation som innebär mekaniskt till- och frånluftssystem, som förkortas FT. 

Det råder inte ett undertryck för tilluften, det finns istället en fläkt för tilluften och detta gör 

systemet lätt att reglera efter behov. 
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Figur 5 principskiss FT-system. Både från och tilluftsfläkt har varsitt kanalsystem. 

Källa: mittbygge.se, 2010c. 

  

 

4.2.4 FX och FTX-ventilation 

FX-ventilation är väldigt likt F-ventilation systemet i funktionssätt. Men har en 

värmeväxlare/värmepump som återvinner värmen i frånluften och detta kan minska energin 

som går till uppvärmningen för huset med upp till 50 %.  

Ett FTX-system är ett FT-system fast med värmeåtervinning som värmer uteluften med hjälp 

av frånluften istället för skicka ut den direkt, värmeväxlaren kan återvinna värmen med cirka 

60 % av värmeinnehållet i frånluften. 

Detta system kräver större underhåll än de resterande systemen då filtren ska rengöras och 

kontrolleras regelbundet. Detta system är vanligast vid nyproduktion. 

(Energi & klimat rådgivningen, 2013) 
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Figur 6 principskiss FTX-system. Värmeåtervinnaren utnyttjar frånluftens värme. 

Källa: ventilationskollen.se, u.å. 

4.3 Ventilationsaggregats uppbyggnad 

Ett ventilationsaggregat har flera komponenter, nedan är komponenterna numrerade i figur 

7 med dess namn och uppgift.  

1. Frånluftsfläkt- suger använd luft från värmeåtervinnaren. 

2. Tilluftsfläkt- suger den friska luften genom återvinnaren. 

3. Filter- luften filtreras för att undvika nersmutsning av värmeåtervinnaren och frånluftsfläkten, 

filtrerar även inkommande uteluft från luftburna partiklar. 

4. Värmeåtervinnare- återvinner värme från frånluften som sedan värmer uteluften innan 

övergången till tilluft. 

 

 

Komponenter som ingår i ventilationsaggregat men inte demonstreras i figur 7. 

 Spjäll- stängs när fläktarna inte är i drift för att minimera värmeförluster och risken för 

frysskador. 

 Ljuddämpare- dämpar ljudet som fläktarna alstrar. 

 Luftvärme- värmer resterande luft efter värmeåtervinnaren. 

 Luftkylare- kyler luften när den behöver kylas eller avfuktas. 

 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
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Figur 7 ventilationsaggregat uppbyggnad. Källa: luftmiljo.se, u.å. 

4.4 Värmeåtervinning  

Värmeåtervinning kan genomföras med olika typer av värmeväxlare och mest använda är 

roterande, vätskekopplade batterier och plattvärmeväxlare.  

4.4.1 Roterande värmeväxlare 

Roterande värmeväxlare är regenerativa vilket betyder att flödet värmer upp materialet i 

värmeväxlaren för att sedan kylas av ett annat flöde som i sin tur tar upp värmen. 

Värmeväxlaren består av ett rotorhjul med små kanaler av korrugerad metallplåt och ett 

antal lindringar av lager för att värmeöverföringsarean ska bli stor. Rotorn består av plåt och 

när varma luften i frånluften passerar kanalerna i rotorn lagras värme i plåten och detta 

avges därefter när rotorn roterar förbi tilluftskanalen med uteluftsflödet. 

Driften av hjulet sker med remdrift, d.v.s. en rem placerad mellan motor och fläkt som står 

för kraftöverföringen.  Temperaturverkningsgraden för roterande värmeväxlare kan nå upp 

till 85 %, vilket är högt (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
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Temperaturverkningsgraden kan minskas via reglering när tilluften inte behöver värmas och 

då kan varvtalet minska från 20 till 0,5 varv per minut, avfrostning sker när varvtalet sänks 

och detta när kondensering sker i frånluften då det finns chans för frysning. Men chansen för 

frysning är relativt liten för roterande värmeväxlare (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

 

Figur 8 roterande värmeväxlare. Källa: Flaktwoods.se, u.å.a. 

Roterande värmeväxlare har nackdelen att gaser, lukt och partiklar kan tillkomma i uteluften 

från frånluften vilket gör det viktigt med filtrering av uteluft och frånluft. Partikelöverföring 

motverkas med att uteluft strömmar genom kanalerna i frånluftensriktningen och detta 

bidrar även till kylning av rotorhjulet och detta kallas för renblåsningssektor. Det är viktigt 

att tryckförhållandet mellan uteluft och växlare är korrekt som innebär att rena uteluften har 

högre tryck än frånluften (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

Figur 9 renblåsningssektor. Motverkar frånluft från att medrotera till tilluftssidan. Källa: 
Flaktwoods.se, u.å.b. 
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4.4.2 Plattvärmeväxlare 

Plattvärmeväxlaren är rekuperativ vilket betyder att överföringen av värme sker genom ett 

material som avskiljer medierna. Uppbyggnad består av parallella tunna metallplåtar med 

hög värmeledningsförmåga. Varm frånluft och kall uteluft strömmar i varandra i tunna 

spalter som finns mellan lamellerna. Det finns två olika typer av plattvärmeväxlare, 

korsströms och motströms. Denna värmeväxlare är väldigt bra då föroreningar inte överförs 

då luftflödena inte är i kontakt med samma ytor. Det man eftersträvar för tryckuppsättning 

är att ha jämt tryck genom växlaren, alltså samma tryck både innan och efter då detta ger 

minimalt läckage av luft. Det behövs filter innan växlaren för uteluft och frånluft då växlaren 

bör vara ren för att hålla en hög verkningsgrad. Seriekoppling av dessa växlare kan ske för att 

uppnå en högre verkningsgrad men då ökar även elanvändningen för fläkten då ett högre 

tryckfall uppkommer. Plattvärmeväxlare har en temperatur verkningsgrad mellan 50-60 %.  

Frånluften kan kylas till en temperatur under daggpunkten då det är tillräckligt kallt ute. Det 

bildas is vid -6 ˚C och för att tina bort isen i plattvärmeväxlaren finns det olika tillväga sätt 

enligt nedan. 

 By-pass för leda uteluften förbi. 

 Tillfällig avstängning av tilluftsfläkten. 

 Partiellt och sekvensvis blockering av tilluften. 

 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

 

Figur 10 principskiss plattvärmeväxlare. Källa: Flaktwoods.se, u.å.c. 
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4.4.3 Vätskekopplad värmeväxlare 

Det som utmärker en vätskekopplad värmeväxlare är att två luftbatterier är samkopplade 

med en vätskekrets och är en rekuperativ växlare. Vatten cirkuleras i systemet i syfte som 

frostskydd och värmebärare och med hjälp av en pump. Mekanismen är att i frånluftskanalen 

värms vattnet för sedan kylas i tilluftskanalen. Batteriet består av rörrader och om man 

utökar dessa kan en temperaturverkningsgrad på 55 % uppnås men detta bidrar till en ökad 

alstrad elenergi av fläktarna. Normalt ligger temperaturverkningsgraden på 50 % och är 

därmed ganska låg och beror på att vatten överför värmen och även blandningen av 

frostskyddsmedel som finns utblandat i mediet. Det behövs ett tråg som är placerat i 

frånluften för att fånga upp kondenserad fukt när det är kallt ute. Man behöver avfrosta och 

det kan ske genom att koppla vattnet förbi batteriet i tilluften eller stoppa 

cirkulationspumpen. Till och frånluftsaggregat måste inte placeras i samma fläktrum till 

skillnad från roterande värmeväxlare. Batterierna bör hållas rena från damm för att 

eftersträva en hög temperaturverkningsgrad. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

Figur 11 principskiss vätskekopplad värmeväxlare. Källa: Flaktwoods.se, u.å.d. 
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4.5 Fläktar i ventilationsaggregat 

Det finns två fläktar i ett FTX-system och delas upp i tilluft och frånluftsfläkt. Placeringen av 

fläktarna är i slutet av strömningsriktningen i aggregatet för att inte påverka 

luftströmningen. Det finns flera typer av fläktar och vilken fläkttyp som är lämplig att välja 

har många faktorer som inverkar som ventilationsflöde, tryckökning, ljudalstring och 

kostnaden samt utrymme i ventilationsaggregatet. Att välja en effektiv fläkt har blivit mer 

populärt då elpriserna har en ökande trend. Enligt organisationen Svensk Ventilation kan ett 

byte av fläkt och motor göra en besparing upp till 50 % av elanvändningen (Svensk 

ventilation, 2014b). 

4.5.1 Radialfläkt 

Radial fläkten klarar stora tryck, luftflöden och är vanligaste fläkten bland befintliga 

ventilationsaggregat. Det är en elmotor som roterar fläkthjulet antingen genom att motorn är 

placerad på axeln som är vanligt vid små fläktar och kallas direktdrift eller att motorn är 

placerad bredvid och fläkten drivs genom en rem och detta vanligt vid större fläktar. 

Remdriften bidrar till större underhållskostnad och en förlust av verkningsgraden vilket fått 

större fläktar att utvecklas mot direktdrift. Luft träffar skovlarna axiellt och 

centrifugalkraften pressar trycket utåt genom skovlarna. Trycket behöver sedan omvandlas 

från dynamiskt till statiskt tryck och detta uppnås med spiralkåpan som är höljet ”Housing”. 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

 

Figur 12 principskiss radialfläkt med direktdrift, luftens inlopp och utloppsriktning. källa: 
Mapeng.net, 2013. 

 

Radialfläktens huvudegenskap är dess skovlar som består av tre olika typer, antingen 

framåtböjda, bakåtböjda eller radiella skovlar. Framåtböjda skovlar är väldigt vanligt då den 

är billig att köpa in, tar lite utrymme och klarar höga volymer luft och höga tryck. 

Verkningsgraden är relativ låg och ligger på cirka 55-65% och skovlarna alstrar även högt 

ljud. Bakåtböjda skovlar har lägre ljudnivå än framåtböjda skovlar och har en verkningsgrad 
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på 75-85% men investeringen är högre och kräver mer utrymme (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). 

Radiella skovlar är själv rensande och används när det är partikelmängd luft och dessa 

skovlar förekommer inte i bostäder.  

4.5.2 Kammarfläkt 

En kammarfläkt saknar spiralkåpa och är placerad mitt i luftbehandlingsaggregatet och är 

annars som en radialfläkt med bakåtböjda skovlar. Den har en verkningsgrad på cirka 65 % 

som är lägre jämfört med en radialfläkt med bakåtböjda skovlar. Detta förekommer eftersom 

dynamiska trycket förloras eftersom kammarfläkten saknar spiralkåpa. Men kammarfläktens 

fördel är att den inte påverkas av komponenter som är anslutna och därmed är den 

energieffektiv. Den har direktdrift och har en öppen konstruktion som medför lättare 

rengöring vilket är en fördel och med frekvensomriktare och med bra förutsättningar är 

kammarfläkten energieffektiv. 

4.5.3 Axialfläkt 

En axialfläkt består oftast av propellertypen vilket betyder att luften skruvas fram av fläkten 

och luftströmning ändrar inte riktning när den passerar propellern. Det finns många 

installationsområden för denna fläkt som t.ex. i en vägg, kanal eller implanterat i ett 

aggregat. Axialfläkten används när tryckstegringsbehovet är litet och stora luftflöden 

appliceras. Den kan använda remdrift för kraftöverföringen om motorn bestäms att 

installeras utanför kanalen, men vanligtvis har den direktdrift vilket betyder att motorn är 

placerad på fläktaxeln. Det är en stor genomloppsarea för luften att strömmas genom 

fläkthjulet vilket demonstreras i figur 13 och detta är fördelaktigt då det kan bli självdrag när 

fläkten är inaktiv. Axialfläktens användnings område är vid fläktförstärkt självdragssystem 

och kan alstra höga ljud om mottrycket är för högt. Verkningsgraden är hög för axialfläktar 

och kan ligga på 85 % (Orientalmotor, u.å.a). 

 

Figur 13 principskiss axialfläkt. Källa: Orientalmotor.com, u.å.b. 
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4.6 Fläktars elbehov 

Fläkten är den komponent som har störst elbehov i ett ventilationsaggregat och ett antal 

faktorer som påverkar elbehovet är luftflöde, tryckökning, fläkthjulets verkningsgrad, 

transmissions förluster och motorns verkningsgrad. Teoretiska effekten är den effekt som 

krävs för luftflödets tryckökning och är en produkt av totaltryckhöjningen och luftflödet. 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010)   

 

Ekvation 1 

𝑃𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 𝛥𝑃 ∗ 𝑞 

𝛥𝑃 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘ℎö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑃𝑎) 

𝑞 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑒𝑛 (𝑚3/𝑠) 

 

Fläktmotor har ett effektbehov som är större än den teoretiska effekten då verkningsgraden 

inkluderas (Warfvinge & Dahlblom, 2010).   

Ekvation 2 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 =
𝛥𝑃 ∗ 𝑞

ɳ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

ɳ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (−) 

Totala verkningsgraden gäller för hela fläkten och beräknas enligt nedan. 

Ekvation 3 

ɳ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ɳ 𝑓𝑙ä𝑘𝑡ℎ𝑗𝑢𝑙 ∗ ɳ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ ɳ 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

ɳ 𝑓𝑙ä𝑘𝑡ℎ𝑗𝑢𝑙 = 𝑓𝑙ä𝑘𝑡ℎ𝑗𝑢𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (−) 

ɳ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (−) 

ɳ 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (−) 

 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

Storleken på förluster är olika och om direktdrift används d.v.s. att ingen rem står för 

kraftöverföringen mellan motor och fläkthjulet försummas transmissionsförlusterna. 

Verkningsgraderna är enligt följande, elmotorn har 70-95 %, fläkthjulet 45-85 % och vid 

remdrift är transmissionens verkningsgrad 85-95 %. Figur 14 demonstrerar förluster av 

eleffekt mellan motor och fläkthjul (Warfvinge & Dahlblom, 2010).   
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Figur 14 principskiss radialfläkt, förluster och illustration av fläkt och uppbyggnad.  

Källa: Flaktwoods.se, u.å.a. 

4.7 Frekvensomriktare 

Frekvensomriktare omvandlar fasta frekvenserna och spänningarna i nätet till önskade 

storheter. Det finns fyra huvudkomponenter för en frekvensomriktare som består av 

likriktaren, mellankretsen, växelriktaren och styrkretsar. 

 

Figur 15 frekvensomriktarens uppbyggnad. Källa: drivteknik.nu, u.å.a. 

Likriktaren omvandlar matad enfas/trefas spänning till likspänning.  

Mellankretsen kan omforma likriktarspänning till likström eller konstant likspänning till 

variabel spänning men kan även stabilisera likspänning och sedan låta likspänningen gå 

vidare till växelriktaren, det finns alltså 3 typer av mellankretsar.  

Frekvensen styrs av växelriktaren för den ingående spänningen till motorn. 
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Styrkretsar är den fjärde komponenten som skickar och tar emot signaler från de andra 

komponenterna och med detta leder eller stänger med hjälp av signaler från halvledare i 

växelriktaren (drivteknik, u.å.b).  

 

Frekvensomriktare används för att göra elmotorn energisnålare och effektivare. För att göra 

elmotorn energisnålare behövs varvtalet styras samt optimeras och det är här 

frekvensomriktaren kommer i bruk. Frekvensomriktaren ger möjlighet till förbättrad 

verkningsgrad och elmotorn blir tillämpad för sin uppgift på ett effektivt sätt. Det finns både 

enklare och svårare sätt att styra en frekvensomriktare. Ett enkelt sätt är att varvtalet på 

fläktmotorn anpassas efter temperaturen i valt rum genom avläsning från utsatta sensorer i 

rummet. En möjlighet till varvtalsreglering av elmotorn med frekvensomriktaren är med ett 

automationssystem som uppdaterar och korrigerar förändringar mellan styrsystem och 

resterande parter som samverkar (miljonytta, 2011). 

4.8 Motorer  

Nedan presenteras en teoretisk beskrivning för olika typer av fläktmotorer.  

4.8.1 Asynkronmotorn 

Asynkronmotorn är den idealiska industrimotorn då den är robust och driftsäker. Den 

fungerar väldigt bra i högdynamiska drifter med brett varvtalsbredd med tanke på dess bra 

momentkunskaper och låga tröghetsmoment. Asynkronmotorn fungerar bra kombinerat 

med frekvensomriktare för reglering av varvtal. Man vill eftersträva ett högt märkvarvtal och 

ett högt maxmoment och detta ger bra moment vid lägre varvtal, maximal uppnåbar 

verkningsgrad och cos φ, även välja 4-poliga motorer med lägsta möjliga tröghetsmoment i 

högdynamiska drifter. 

(sigbi, u.å.a) 
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Figur 16 principskiss asynkronmotor. Källa: sigbi.se, u.å.b. 

 
Figur 17 asynkronmotor funktion. Källa: classicmotor.se, 2013a. 

 

Elmotorn består av en stator som är en fast del och en rotor som är rörlig. Elmotorn fungerar 

på så sätt att den omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi. En motor kan ha olika 

antal poler och dess poler består av lindningar på både stator och rotor och materialet är 

koppartråd. Magnetfält skapas i lindningarna när elektrisk ström matas och spolarna blir en 

varsin elektromagnet. Det gäller att ha olika poler som kontinuerligt byter plats mellan stator 

och rotor så att ett roterande magnetfält i statorn skapas. Figur 19 demonstrerar hur rotorns 

magnetpoler försöker attrahera sig till statorns poler och detta skapar rotation, om man har 

fler poler än två som figur 19 visar, skapas ett jämnare kraftflöde och även en starkare motor. 

Kortfattat så byter man polaritet som sydpol till nordpol på statorn och detta får rotorn att 

rotera (classicmotor, 2013b). 

4.8.2 Energisnål motor 

Electroniacally Commutated som kallas för ”EC” är en relativ ny teknik som jämfört med 

asynkronmotorn har lägre energiförluster, alltså lägre värmeförluster. EC-motorn minskar 

förlusterna med hjälp av en integrerad elektronisk reglering. EC-motorns största fördel är att 

den funkar väldigt bra vid varvtalsreglering och detta bidrar till att driftkostnaderna blir lägre 

jämfört med AC-motorn (systemair, u.å).  

Nedan i figur 18 ser man hur verkningsgraden för EC-motor ”gröna linjen” är högre än 

växelströmsmotor ”röda linjen” vid olika effekter. 
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Figur 18 EC-motor verkningsgrad. Källa: airah.au, 2011. 

 

EC-motor med varvtalsreglering minskar elanvändningen för motorn som behövs för att 

driva fläkten vid olika luft kapaciteter och i figur 19 är det tydligt att vid låga luftflöden är EC-

motorn med varvtalsreglering effektiv och sparar mycket el jämfört med om motorn körs 

utan varvtalsreglering. 

 

Figur 19 EC-motor verkningsgrad jämfört med on/off operation. Källa: airah.au, 2011. 
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4.8.1 Permanentmagnetiserad motor 

Permanentmagnetiserad motor är en likströmsmotor som brukas kallas för PM-motor och 

har lika många poler som permanentmagneter i fältet som är minst två stycken. PM-motorn 

har ingen fältlindrig vilket betyder att endast två ledare behövs då motorns ankare ansluts 

endast. Det som karakteriserar denna motor är att ström och varvtal ändras proportionellt 

mot vridmomenten vid konstant spänning och detta underlättar när dimensionering av 

motorn genomförs med andra komponenter i ett system.  

I figur 20 ser man skillnaden i verkningsgrad vid olika varvtal mellan PM och EC-motorn och 

detta vid motorklassen 1.1 kW. Det man kan se är att PM-motorn är att föredra vid högre 

varvtal och annars är verkningsgraden väldigt likvärdig över totala varvtalet (danfoss, 2011a). 

 

Figur 20 verkningsgrad mellan EC och PM-motor. Källa: danfoss.com, 2011b. 

4.8.1 Elmotorns klasser och krav 

Elpriset blir allt högre och detta bidrar till en ökad energikostnad. Detta medför att det blir 

allt viktigare att installera elmotorer med hög verkningsgrad. Elmotorer klassas in i olika 

effektivitetsklasser. Förut var klasserna för elmotorer EFF1, EFF2 och EFF3. EFF1-motorerna 

var effektivast med högst verkningsgrad. Nya lagar och krav har kommit och nya 

effektivitetsklasser har tillkommit i Europa och sedan 2008 klassas motorerna enligt 

följande, IE1, IE2 och IE3 där IE3 är bästa effektivitetsklassen och IE2 motsvarar EFF1 som 

gällde tidigare. Det kom krav år 2009 från EU vad motorer ska ha för ekodesign för att få 

säljas och installeras. Kraven ses i tabell 1 och sträcker sig till år 2017 (abb, u.å.a). 
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Tabell 1 motorers krav. Källa: abb.se, u.å.b. 

 

 

Högre verkningsgrad bidrar till mindre förluster och detta medför en lägre temperatur.  

Detta ger upphov till lägre fläktljud och en längre livslängd och minskad underhållskostnad. 

Förlusterna skiljer hela 15 % mellan de olika effektivitetsklasserna. Enligt ABB är det mest 

lönsamt att välja bästa verkningsgraden på elmotor när driften förutses vara över 4000 

timmar per år. Nedan är ett cirkeldiagram som visar hur viktigt verkningsgraden är för en 

elmotor ur LCC synvinkeln (abb, u.å.a).  

Detta cirkeldiagram visar hur LCC-fördelning ser ut för en 

elmotor och visar att elen står för 90 % av kostnaden 

vilket förmedlar att verkningsgraden är väldigt viktigt ur 

ett ekonomiskt perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidtabell Krav Noter

Fas 1 Från 16:e juni 2011 Motorer måste uppfylla 

verkningsgradnivå IE2

IE2/Hög verkningsgrad, Jämförbar med EFF1 

(Europeiska CEMEP-överenskommelsen)

Fas 2 Från 1:a januari 2015 Motorer med märkeffekt 7,5 – 375 kW 

måste uppfylla ANTINGEN 

verkningsgradnivå IE3, ELLER nivå IE2 

om de varvtals regleras med 

frekvensomriktare

IE3/Extra hög verkningsgrad, extrapolerad 

från IE2 med ca 15 % lägre förluster

Fas 3 Från 1:a januari 2017 Motorer med märkeffekt 0,75 – 375 kW 

måste uppfylla ANTINGEN 

verkningsgradnivå IE3, ELLER nivå IE2 

om de varvtals regleras med 

frekvensomriktare

Figur 21 LCC-fördelning elmotor. Källa: abb.se, u.å.a. 
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4.9 OVK-besiktning 

År 1991 införde Sveriges riksdag och regering en ventilationskontroll kallad till OVK 

(obligatorisk ventilationskontroll). Orsaken att OVK infördes var att i många byggnader, så 

som skolor, bostäder och andra lokaler fanns det i många fall en bristfällig ventilation, vilket 

påverkar inomhusklimat och människors hälsa. OVK-protokollet ska utföras av en OVK 

besiktningsman med speciella behörigheter som krävs för just det ventilationssystem som 

byggnaden har vid besiktnings tidpunkt. Besiktningen ska göras med jämna intervaller och 

det är byggnadens ägare som har ansvaret för att en OVK görs under det tidsramen. Det man 

tittar på är de olika krav som ställdes för det beviljade bygglovet för ventilationssystemet. Om 

besiktningsman upptäcker allvarliga fel, kan ventilationssystemet underkännas. Därefter har 

fastighetsägare en utsatt tid på att åtgärda felen.  

4.10 Specifik Fan Power  

 

Ventilationssystemets el effektivitet kan beskrivas med specifik fläkteffekt, vilket förkortas 

SFP (Specific Fan Power). SFP är den sammanlagda eleffekten för ventilationsfläktarna i kW 

dividerat med det högsta luftflödet i systemet i enheten m3/s. En fläkt med lågt SFP-värde 

använder mindre el än en fläkt med högt SFP-värde. För att beräkna SFP-värdet, används 

ekvationen nedan.  

Ekvation 4 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 + 𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
    [𝑘𝑊 𝑚3 𝑠⁄ ]⁄  

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑒𝑛 [𝑘𝑊] 

𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑒𝑛 [𝑘𝑊] 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = det 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙‐  𝑜𝑐ℎ 𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡  [𝑚3

𝑠⁄ ] 

 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

Man vill uppnå ett lågt SFP-värde men det är inte endast en el effektiv fläkt som är viktigt, 

andra viktiga faktorer som är viktigt för elanvändning är utformning och dimensionering av 

kanalsystem, luftbehandlingsaggregat, val och montering av fläkt. SFP-värdet kan minska om 

tryckfallen reduceras i komponenter. Ett bra SFP-värde bör ligga mellan 1,5–2,0 beroende på 

om det finns värmeåtervinning i systemet (Warfvinge & Dahlblom, 2010).   

 

Enligt BBR 21 ska ventilationssystemens el effektivitet vid dimensionerande luftflöde inte 

överskriva följande värden på specifik fläkteffekt.  
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Tabell 2 effektiv elanvändning. Källa: boverket.se, 2014. 

 
 

 

För ventilationssystem med varierande luftflöden, mindre luftflöden än 2,0 𝑚3 𝑠⁄  eller 

drifttider kortare än 800 timmar per år kan högre SFP-värden vara acceptabla.  

(boverket, 2014) 

4.11 Flödesberäkning 

Flödet genom ventilationsfläktarna beräknades med hjälp av ekvation 5.  Flödet över till- och 

frånluftsfläkt är en viktig data då flödet påverkar effektförbrukningen, men även för att 

beräkna fram den specifika fläkteffekten (SFP) för varje fläkt. Flödet behövs även för att få 

fram fläktar och motorer anpassade till systemet.  

Ekvation 5  

𝑞𝑓𝑙ö𝑑𝑒 =
√∆𝑝

𝐾
 [𝑚3 𝑠⁄ ] 

∆𝑝 = Tryckdifferens över dysa  [𝑃𝑎] 

𝐾 = 𝐾𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  [−] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilationssystem SFP, kW/(m3/s) Kommentar

Från- och tilluft med värmeåtervinning 2,0 Krav

Från- och tilluft utan värmeåtervinning 1,5 Krav

Frånluft med återvinning 1,0 Krav

Frånluft 0,6 Krav
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4.12 Mätningar 

El och Tryck mätningar utfördes för att kartlägga elanvändningen och trycket över systemet 

och fläkten för ventilationsaggregaten. Dessa mätningar är grunden till energieffektiviserings 

åtgärder. 

4.12.1 Strömmätning och effektberäkning 

Strömmätningar gjordes på plats i fläktrummen för att kartlägga elanvändningen för 

fläktarna. Tre fläktrum som el mätningar utfördes på AS02 med aggregat LB01, LB02, LB03, 

fläktrum AS03 med aggregat LB04, LB05, LB06 och LB07 samt fläktrummet AS04 med 

aggregaten LB08, LB09 och LB10.  Mätningar gjordes på de tre faserna I1, I2 och I3 för varje 

till och frånluftsfläkt. Strömmarna mättes innan frekvensomriktaren. Strömmätningarna är 

grunden till SFP beräkningarna. 

 

Ekvation 6 

𝑃 =
𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3

3
∗ 𝑈 ∗ √3 ∗ cos 𝜌     [𝑊] 

 

𝑃 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊] 

𝐼 = 𝑠𝑡𝑟ö𝑚 [𝐴] 

𝑈 = 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑉] 

 

(electrical-installation, 2013) 

4.12.2 Tryckmätningar  

Tryckmätningar utfördes på åtta ventilationsaggregat i tre olika fläktrum i R-huset. 

Ventilationsaggregat LB01, LB02 och LB03 är i fläktrum AS02. LB04, LB05, LB06 och LB07 

i AS03 och LB08 i AS04. Tryckmätaren Testo 510 användes för tryckmätningar. Mätningarna 

utfördes för alla aggregat precis innan fläktarna och i tilluft, frånluft, avluft, uteluftkanaler 

och mät hål borrades om inte tillgängliga existerade. Testo 510 mätteknik under dessa 

mätningar var att se till att trycket är nollställt och sedan lägga in slangen in i öppningshål på 

valbar plats. Trycket fastställs med att låta mätningen pågå i 30 sekunder och sedan ta ett 

max och min värde för att sedan ta medelvärde av trycket. Figur 22 visar mätpunkterna.  

A. frånluft och uteluft 

B. innan från och tilluftsfläkt  

C. avluft och tilluft 
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Figur 22 ventilationsaggregats tryck mätpunkter. Källa: ebmpapst.se, 2014. 

4.13 Mätinstrument  

Mätningar utfördes med följande instrument.  

TES-3091M Digital AC Clamp Meter 

En tångmultimeter användes vid mätning av ström genom en kabel men även andra 

elektriska storheter än strömstyrka kan mätas med instrumentet. Tångamperemetern 

omsluter den strömförande ledaren och mäter upp strömmen utan att bryta upp kretsen.  

Tabell 3 TES-3091M information. Källa: primoinc.com, u.å. 
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Figur 23 mätinstrument tångmultimeter 

 

Testo 510 

 

Differentialtryckmätaren Testo 510 användes till att utföra tryckskillnads mätningar vid över 

aggregaten.  

Tabell 4 testo 510, teknisk data. Källa: farnell.com, u.å. 
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4.14 Ekonomisk analys 

Metoderna som används för ekonomiska analyser är LCC och payback som presenteras 

nedan. 

4.14.1 Livscykelkostnad  

Livscykelkostnad (Life Cycle Cost, LCC) är en metod som undersöker totalkostnaden för en 

viss utrustning under hela dess livslängd, då den installeras till att den slutligt tas ur bruk 

eller att den byts ut. När en energikrävande produkt ska köpas in är det viktigt att inte bara 

titta på den produkt som är billigast vid inköp, utan även vad produkten har för 

underhållning och energikostnader. Det är inte investeringskostnaden som är den avgörande 

faktorn i en LCC-kalkyl utan det är den totala kostanden som styr. LCC tar hänsyn till alla 

kostnader som ett specifikt val medför under hela dess livscykel och översätter kostnaderna 

till ett nuvärde. Metoden tar även hänsyn till inflation, kalkylränta, energiprisökningar och 

kostnadsökningar för underhåll. LCC är enbart intressant att använda om olika alternativ 

ställs mot varandra. Eftersom metoden är helt inriktad på kostnader och säger ingenting om 

en eventuell investering kommer bidra till lönsamhet och därför måste flera alternativ 

jämföras med varandra och utifrån det välja det alternativ med lägst LCC.  

Figur 24 mätinstrument tryckmätare 
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Ekvation 7 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐿𝐶𝐶𝑚𝑖𝑙𝑗ö − 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝐿𝐶𝐶 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠, 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

𝐿𝐶𝐶𝑚𝑖𝑙𝑗ö = 𝑀𝑖𝑙𝑗ö𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐾𝑣𝑎𝑟𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 

 

Nuvärdessumma=summan av nuvärde av 1 kr som utfaller vid varje årsskifte under n år.  

 

Ekvation 8 

𝑝0 =
1 − (1 + 𝑟𝑘)−𝑛

𝑟𝑘
 

 

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 å𝑟 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝å 

𝑟𝑘 = 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎, ä𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔  

 

(Svensk ventilation, 2014c) 

4.14.2 Payback-metoden  

Payback-metoden är den enklaste investerings-kalkylen då den inte tar hänsyn till 

kalkylränta, ekonomisk livslängd eller restvärde och tar endast hänsyn till investeringens 

återbetalningstid. Modellen ger snabb information om hur många år det tar för en 

investering att återbetala sig. Denna metod används i första hand för att kunna snabbt och 

grovt avgöra lönsamheten med en investering. Metoden beräknas med ekvationen nedan.  

Ekvation 9 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 (å𝑟) =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
 

(energy-management, 2013) 
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4.15 Förutsättningar 

Förutsättningarna för LCC-kalkylen är att investeringskostnad och driftkostnader kommer 

stå för kalkyl resultatet. Restvärde bestäms att icke involveras i LCC-kalkylen då 

komponenter antas vara i bruk hela livslängden. Underhållskostnad medräknas då byte av 

remmar för remdriften sker årligen och kostnaden uppskattas per fläkt till 2500 kr/år av 

fastighetsskötaren. Miljökostnad utesluts från LCC-beräkningarna.  

Vid LCC-beräkningen är elpriset satt till det aktuella som är 0,80 kr/kWh med en kalkylränta 

på 9 % och en energiprisökning på 5 % vilket ger en real kalkylränta på 4 %. Kalkylperioden 

är satt till 10 år då befintliga fläktar och motorers livslängd förutsetts den tiden. 

Priset för ett byte av tilluftsfläkt och frånluftsfläkt visas i tabell 5 och inkluderar motor, 

frekvensomvandlare och nödvändiga tillbehör för installationen och ett entreprenörspåslag. 

Uppgifter om priserna har erhållits via e-post kontakt med säljare från Fläkt Woods AB. 

Tabell 5 pris för motor och fläkt 

 

En ungefärlig uppskattad installationskostnad för ett ventilationsaggregat är för plåtarbete 

17500 kr, elarbete 8400 kr och totala är 25900 kr. 

4.16 Befintligt system 

Tabell 6 visar typ av värmeväxlare för de undersökta aggregaten.  

Tabell 6 värmeväxlare 

 

 

 

 

Ventilationsaggregat LB08

Luftsida Kostnad [Kr]

Tilluft 37 000

Frånluft 50 000

Aggregat Värmeväxlare

LB01 Vätskekopplad 

LB02 Vätskekopplad 

LB03 Roterande

LB04 Vätskekopplad 

LB05 Vätskekopplad 

LB06 Roterande

LB07 Roterande

LB08 Vätskekopplad 
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Tabell 7 visar typ av motor och fläkt för de undersökta aggregaten.  

Tabell 7 befintliga fläktar och motorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläkt typ LB01 Motor Fläkt 

KLLB-06-2 Tilluft Asynkronmotor Radialfläkt 

KLLB-06-2 Frånluft Asynkronmotor Radialfläkt 

Fläkt typ LB02

KLLB-07-2 Tilluft Asynkronmotor Radialfläkt 

KLLB-07-2 Frånluft Asynkronmotor Radialfläkt 

Fläkt typ LB03

KLLB-06-2 Tilluft Asynkronmotor Radialfläkt 

KLLB-06-2 Frånluft Asynkronmotor Radialfläkt 

Fläkt typ LB04

KLLB-06-2 Tilluft Asynkronmotor Radialfläkt 

KLLB-06-2 Frånluft Asynkronmotor Radialfläkt 

Fläkt typ LB05

KLLB-08-2 Tilluft Asynkronmotor Radialfläkt 

KLLB-08-2 Frånluft Asynkronmotor Radialfläkt 

Fläkt typ LB06

KLLB-06-2 Tilluft Asynkronmotor Radialfläkt 

KLLB-06-2 Frånluft Asynkronmotor Radialfläkt 

Fläkt typ LB07

KLLB-05-2 Tilluft Asynkronmotor Radialfläkt 

KLLB-05-3 Frånluft Asynkronmotor Radialfläkt 

Fläkt typ LB08

KLLB-05-3 Tilluft Asynkronmotor Radialfläkt 

KLLB-05-2 Frånluft Asynkronmotor Radialfläkt 
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultat på mätningar och beräkningar som har gjorts men även resultatet 

för ekonomiska analyser som LCC och payback presenteras i detta kapitel.  

5.1 Aggregatdata 

Data för aggregaten har sammanställts enligt tabellen nedan. Beräkningarna har gjorts med 

hjälp av mätningar, beräkningar och förutbestämd data om aggregat och fläkt. Samtliga 

aggregat har asynkronmotor och radialfläktar.  

Tabell 8 data för till- och frånluftsfläkt och motor 

 

 

SFP-värdet för till och frånluftsfläktarna är en identifikation av vart de mest ekonomiska 

investeringarna kan utföras. I figur 25 redovisas beräknade SFP-värden. 

SFP-värden för varje till- och frånluftsfläkt har beräknats med fläkt effekten dividerat på det 

passerande luftflödet. Det totala SFP-värdet för varje aggregat redovisas där det visar att 

LB08 har högst SFP värde och LB03 och LB04 som har SFP-värdet 4,0. Det totala SFP-

värdet beräknades med summan av fläkt effekten för till- och frånluft dividerat på det största 

flödet av till- och frånluft.  

Det nya SFP-värdet för LB08 till byte till ny fläkt och motor blev 3,5 kW/(m3,s).  

Aggregat 

namn P [kW]

Δp 

Till/Från 

över fläkt 

[Pa] Q [m3/s]

LB01 TF/FF 5,90/9,08 1150/1325 3,1/4,6

LB02 TF/FF 12,40/10,79 1307/1322 7,1/6,2

LB03 TF/FF 8,84/7,16 1236/1102 4,4/4,0

LB04 TF/FF 5,63/4,95 1289/698 2,2/2,7

LB05 TF/FF 17,62/6,73 1539/736 8,3/6,2

LB06 TF/FF 8,22/6,77 1061/867 3,8/4,2

LB07 TF/FF 6,10/6,23 877/964 3,0/3,6

LB08 TF/FF 7,39/7,65 1232/1262 3,0/3,4
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Figur 25 SFP värden 

5.2 Energiförbrukning 

Tabell 9 visar totala energiförbrukningen för fläktar och motorer för LB08.  

Tabell 9 befintlig energiförbrukning 

 

Tabell 10 visar energiförbrukningen vid byte till PM-motor och kammarfläkt. Resultatet visar 

att vid byte görs en energibesparing på 20 %.  

Tabell 10 energiförbrukning vid byte av fläkt och motor 

 

 

LB08 Drifttid per år [h] Energi per år kWh

Tilluft 4810 35551

Frånluft 4810 36777

Tot 72328

LB08 Drifttid per år [h] Energi per år kWh

Tilluft 4810 26652

Frånluft 4810 31198

Tot 57850
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5.3 Ekonomisk analys  

Nedan visas ekonomiska analyser i form av en LCC-kalkyl och payback med dagens elpris. 

5.3.1 Payback 

En enkel payback period beräknades och visade att vid byte av frånluftsfläkt och motor blir 

payback perioden 17 år och för tilluftsfläkten med motor 9 år. Om investering för båda 

genomförs blir totala payback perioden 12 år. 

 

Figur 26 payback cash flow 

5.3.2 LCC-kalkyl 

Figur 27 visar kostnaden i en LCC-kalkyl om man behåller befintliga fläktar och motorer och 

vid byte till nya med en kalkylperiod på 10 år. Det är mer lönsamt att behålla befintliga 

fläktar och motorer än att ersätta. En anledning till olönsamhet av fläkt och motor byte kan 

vara dagens låga elpris, därför kommer känslighetsanalyser genomföras. 

 

Payback 12 år 
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Figur 27 LCC jämförelse vid byte 

5.4 Kostnadsfördelning 

En kostnadsfördelning gjordes för att visa fördelningen för olika kostnader.  

Figur 28 visar kostnadsfördelningen vid att behålla befintliga fläktar och motorer. 

Energikostnaden är störst på 92 % och underhållskostnaden på 8 %.  

 

Figur 28 kostnadsfördelning befintligt, 0,8 kr/kWh 
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Figur 29 visar kostnadsfördelningen vid byte av till- och frånluftsfläkt med motor. 

Energikostnaden i detta fall motsvarar 73 % vilket är en minskning med 19 % i jämförelse 

med att behålla dagens fläktar och motorer.  

 

Figur 29 kostnadsfördelning vid byte av fläkt och motor, 0,8 kr/kWh 

 

5.5 Ekonomisk känslighetsanalys 

Det är svårt att förutspå hur utvecklingen kring priset kommer se ut och därför är det sällan 

antagna värden i en LLC-kalkyl stämmer helt med verkligheten. För att försäkra sig om 

ekonomiska kalkyler är någorlunda verklighets baserade görs känslighetsanalyser. 

Känslighetsanalys för LCC-kalkyl och även payback genomförs och redovisas nedan. 

5.5.1 Payback 

En enkel payback period beräknades och visade att vid byte av frånluftsfläkt och motor vid 

elpriset 1,6 kr/kWh så blir payback perioden 9 år och för tilluftsfläkten med motor 4 år. Om 

investering för båda genomförs blir totala payback perioden 6 år. Detta scenario med ett 

dubbel elpris skulle betyda att investeringen är återbetald på nästan halva befintliga fläkt och 

motor resterande livslängd vilket då skulle vara en lönsam investering. 

Vid elpriset 1,2 kr/kWh så visar det sig att vid byte till ny frånluftsfläkt och motor så blir 

payback perioden 11 år och 6 år för tilluftsfläkten och motorn.  
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5.5.2 LCC vid olika elpriser  

Figur 30 visar LCC resultatet vid elpriset 1,0 kr/kWh vid detta scenario så skulle 

investeringen av nya fläktar och motorer vara lönsamt att utföra. 

 

Figur 30 LCC jämförelse vid ökat elpris 1,0 kr/kWh 

Figur 31 visar om elpriset skulle vara 1,2 kr/kWh. Med detta elpris skulle investering vara 

lönsam precis som i scenariot innan då elpriset är 1 kr/kWh. 

 

Figur 31 LCC jämförelse vid ökat elpris 1,2 kr/kWh 
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Figur 32 visar om elpriset skulle vara 1,4 kr/kWh. Detta scenario skulle ge en bra lönsamhet 

vid en investering. 

 

Figur 32 LCC jämförelse vid ökat elpris 1,4 kr/kWh 

Figur 33 visar ifall elpriserna fördubblas och då blir det ekonomiskt sparsamt att byta fläktar 

och motorer i jämförelse med ursprung scenariot. Vid ett högre elpris skulle ett byte kunna 

vara aktuellt att genomföra.  

 

Figur 33 LCC jämförelse vid fördubblat elpris 
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Figur 34 visar hur LCC resultatet ser ut vid olika priser. Diagrammet visar att LCC resultatet 

ökar linjärt. Ett högre elpris gör investering mer lönsam och detta kan man se i den linjära 

ökningen i diagrammet. 

 

Figur 34 LCC resultat vid olika elpriser 

5.6 Kostnadsfördelning med känslighetsanalys 

 

I figur 35 och 36 redovisas kostnadsfördelningen vid elpriset 1,2 kr/kW. Figur 37 och 38 

redovisar kostnadsfördelningen vid elpriset 1,6 kr/kWh.  

Figur 35 visar kostnadsfördelningen vid att behålla befintliga fläktar och motorer med 

elpriset 1,2 kr/kWh.   
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Figur 35 kostnadsfördelning, elpris 1,2 kr/kWh 

Figur 36 visar kostnadsfördelningen vid byte till nya fläktar och motorer med elpriset 1,2 

kr/kWh.  

   

Figur 36 kostnadsfördelning vid byte till ny fläkt och motor med elpriser 1,2 kr/kWh 
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Figur 37 redovisar kostnadsfördelningen vid att behålla dagens fläktar och motorer med 

elpriset 1,6 kr/kWh. 

 

Figur 37 kostnadsfördelning vid elpriset 1,6 kr/kWh 

Figur 38 redovisar kostnadsfördelningen vid byte av fläktar och motorer med elpriset 1,6 

kr/kWh. 

 

Figur 38 kostnadsfördelning vid byte till nya fläktar och motorer med elpris 1,6 kr/kWh 
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6 DISKUSSION & SLUTSATSER 

Resultaten på det genomgående flödet för fläktarna har beräknats och över stämmer hyfsat 

med OVK-protokollets flöden. OVK-protokollet utfördes för drygt 2 år sedan och detta kan 

vara en av anledningarna till differensen mellan våra beräknade flöden och OVK. 

Resultaten på tryckmätningarna för samtliga ventilationsaggregat är generellt höga i 

jämförelse vid normala fall för nyproduktion. Faktorer som kan påverka tryck resultatet kan 

delvis vara om det är turbulens vid mättningspunkten. Även storleken på aggregat och 

kanaler kan påverka trycket i systemet, sedan även försmutsningar i batteri och filter. 

Effektbehovet för fläkten påverkas mycket av tryckuppsättning över fläkten. Med beräknade 

fläkt effekter kunde SFP-värden beräknas fram och visade att elanvändningen för befintliga 

fläktar är relativt hög. Med beräknad tryckuppsättning över fläktar samt flöden kunde nya 

effektiva fläktar och motorer tas fram med hjälp av Fläkt Woods säljare. LB08 valdes att 

undersökas pga. sitt höga SFP-värde och aggregatet består av asynkronmotorer och 

radialfläktar. Med en ny effektiv PM-motor och kammarfläkt som är direktdriven visade det 

sig att ett byte av både från- och tilluftsfläkt samt motor besparar cirka 20 % energi. 

Resultatet var en mindre besparing i el än förväntat efter undersökt liknande projekteringar 

med samma genomförande. Detta fick oss att kontakta ebm-papst och göra likartat byte med 

deras urval av fläktar och motorer. Testade EC-fläktar med samma indata från ebm-papst 

men gav en likartad besparing. Ventilationsaggregaten i R-huset har ingen automatisk 

nattkyla funktion vilket betyder automatisk start av aggregat med kylning av sval uteluft 

nattetid för kylning av lokaler, så ventilationsaggregaten har ungefär samma drifttimmar för 

samtliga säsonger.  

LCC-kalkylen för LB08 vid byte av fläkt och motor utfördes på en kalkylperiod på 10 år och 

aktuellt elpris som visar att det inte är lönsamt att byta befintliga fläktar och motorer under 

denna kalkylperiod. Eftersom befintliga ventilationsaggregatet har varit i drift över 20 år 

förväntas fläktar och motorer vara funktionella 10 år till. Så slutsatsen är att behålla 

befintliga fläktar och motorer resterande år. Men elpriser kan förändras drastiskt som har 

speglats senaste åren och därför genomfördes en känslighetsanalys för scenariot med 

fördubblat elpris. Detta scenario med samma kalkylperiod visar det sig att det är lönsamt att 

byta befintliga fläktar och motorer. Installationskostnad och underhållskostnad har 

beräknats med i kalkylen. Underhållskostnad skiljer sig då årliga rembytet behöver göras 

jämfört med kammarfläkten, resterande skötsel antas kosta likvärt mellan befintliga fläktar 

och kammarfläkt. 

Detta får en att fundera om hur andra projekt i litteraturstudien kan spara 40-60% vid 

motsvarande effektivisering. Undersökning av deras metod till beräkning av flöde och 

tryckuppsättning gjorde. Deras mätningar har utförts likadant och borde vara ganska precis 

och ge ett hyfsat resultat av det aktuella. Eftersom tryckuppsättningen påverkar SFP-värdet 

för fläktar till störst del så kan man se att vid höga tryckuppsättningar är det svårt att hitta 

fläktar som har lämplig arbetspunkt och detta kan vara en bidragande faktor till att 

förbättringen efter effektivisering inte blir så stor som likartade projekt. Projekteringar med 

hög effektbesparing kan haft bättre förutsättningar gällande tryck över fläkt men samt 

aggregat storlekar och ansluts areor för kammarfläkt.  
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Om man kollar på projektet på Ängelholmshem som Bravida utförde så var förutsättningarna 

väldigt likartade som våra på R-huset i Mälardalens högskola. De befintliga fläktarna var från 

början av 90-talet och försedda med AC-motorer och radialfläktar med F-hjul. Bravida stod 

för uppdraget och tog fram flöde, tryck och utförde effektmätningar såsom vi gjort i denna 

studie. Sedan med dessa data samt innermått valdes direktdrivna kammarfläktar med EC-

motor från Ziehl-Abegg. Effektmätningar genomfördes för varje aggregat och visade att 

energiförbrukningen hade minskat med 40-50%. Energibesparing på Ängelholmshems 

aggregat blev bättre än vid denna undersökning och en stor bidragande faktor är att deras 

fläktar hade F-hjul vilket är cirka 20 % mer ineffektivt jämfört med B-hjul som R-huset har 

på de kartlagda befintliga aggregaten. Men även att effektiviseringen på Ängelholmshem var 

för bostäder och drifttiden för fläktarna är kontinuerligt under hela året d.v.s. 8760 

timmar/år i jämförelse med LB08 i R-huset med 4810 timmar/år. Energieffektiviserings 

åtgärd som vi har presenterat har PM-motorer och Ängelholmshem har EC-motorer men 

skillnaden är att EC-motorn har ett effektivare styrsystem och behöver ingen 

frekvensomformare, men skillnaden bör vara väldigt liten. Slutsatsen är att Ängelholmshems 

ventilationsaggregat fick en bättre energi besparing till största del för att befintliga fläktarna 

hade F-hjul. Om man kollar på deras ekonomiska kalkyl för payback, så ligger det bästa 

aggregatet på 2 års återbetalningstid vilket är mycket bättre än denna studies payback period, 

då den är på 12 år. En faktor som ytterligare förbättrat deras ekonomiska lönsamhet jämfört 

med energibesparingen är elpriset. Projektet på Ängelholmshem utfördes 2009 då elpriset 

var ungefär 20 öre högre än dagens elpris. 
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Tryckmätningarna som utfördes visar i figur 30 och 31 att det finns höga tryck i 

kanalsystemen och ett fortsatt arbete skulle kunna vara att undersöka om det finns 

möjligheter till minskning av dessa tryck. Då ett lägre tryck över systemet skulle minska 

fläktens tryckuppsättning och detta skulle resultera i lägre effektförbrukning vid val av nya 

fläktar och motorer. Ett förslag till fortsatt arbete är att undersöka effektiviteten hos 

befintliga värmeväxlare och om det finns nya modernare växlare att byta till och därmed 

återvinna mer värme och med detta sänka energikostnaderna. 

Ett annat fortsatt arbete för att energieffektivisera och minska elförbrukningen för 

aggregaten kan vara att kolla om försmutsningar på batterier och filter finns. Sedan att 

undersöka om det finns mer effektiva filter att byta till och genom en LCC-kalkyl jämföra 

möjliga besparingar. 

 

 

Figur 39 tryckmätningar över frånluftssystem 
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Figur 40 tryckmätningar över tilluftssystem 
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BILAGA 1: TRYCKMÄTNINGAR INKL. BERÄKNING AV 

TRYCKFALL ÖVER TILL- OCH FRÅNLUFTSFLÄKT  

 

 

 

 

 

 

LB01 
Frånluftskanal [Pa] Innan FF (dysa) [Pa] Avluft [Pa] Extra innan FF (dysa) [Pa] Tryck efter FF [Pa] Tryckfall över FF [Pa]

Max -649 -1053 300 -1656 287,5 1325

Min -615 -1022 275 -1369

Medelvärde -632 -1037,5 287,5 -1512,5

Uteluftskanal [Pa] Innan TF (dysa) [Pa] Tilluftskanal [Pa] Extra innan TF (dysa) [Pa] Tryck efter TF inkl. ljuddämpare [Pa] Tryckfall över TF [Pa]

Max -119 -706 433 -913 458 1150

Min -87 -678 383 -894

Medelvärde -103 -692 408 -903,5

LB02 
Frånluftskanal [Pa] Innan FF (dysa) [Pa] Avluft [Pa] Extra innan FF (dysa) [Pa] Tryck efter FF [Pa] Tryckfall över FF [Pa]

Max -715 -1111 241 -1451 222 1322

Min -645 -1089 203 -1401

Medelvärde -680 -1100 222 -1426

Uteluftskanal [Pa] Innan TF (dysa) [Pa] Tilluftskanal [Pa] Extra innan TF (dysa) [Pa] Tryck efter TF inkl. ljuddämpare [Pa] Tryckfall över TF [Pa]

Max -127 -832 469 -1255 492 1306,5

Min -78 -797 415 -1209

Medelvärde -102,5 -814,5 442 -1232

LB03 
Frånluftskanal [Pa] Innan FF (dysa) [Pa] Avluft [Pa] Extra innan FF (dysa) [Pa] Tryck efter FF [Pa] Tryckfall över FF [Pa]

Max -416 -778 380 -1146 333,5 1102

Min -372 -759 287 -1110

Medelvärde -394 -768,5 333,5 -1128

Uteluftskanal [Pa] innan TF (dysa) [Pa] Tilluftskanal [Pa] Extra innan TF (dysa) [Pa] Tryck efter TF inkl. ljuddämpare [Pa] Tryckfall över TF [Pa]

Max -169 -990 260 -1481 260 1235,5

Min -132 -961 160 -1333

Medelvärde -150,5 -975,5 210 -1407

LB04 
Frånluftskanal [Pa] Innan FF (dysa) [Pa] Avluft [Pa] Extra innan FF (dysa) [Pa] Tryck efter FF [Pa] Tryckfall över FF [Pa]

Max -314 -539 155 -807 147,5 698

Min -350 -562 140 -609

Medelvärde -332 -550,5 147,5 -708

Uteluftskanal [Pa] Innan TF (dysa) [Pa] Tilluftskanal [Pa] Extra innan TF (dysa) [Pa] Tryck efter TF [Pa] Tryckfall över TF [Pa]

Max -154 -1107 189 -1243 176 1288,5

Min -218 -1118 163 -1203

Medelvärde -186 -1112,5 176 -1223
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LB05 
Frånluftskanal [Pa] Innan FF (dysa) [Pa] Avluft [Pa] Extra innan FF (dysa) [Pa] Tryck efter FF [Pa] Tryckfall över FF [Pa]

Max -286 -638 107 -841 90,5 736

Min -312 -653 74 -833

Medelvärde -299 -645,5 90,5 -837

Uteluftskanal [Pa] Innan TF (dysa) [Pa] Tilluftskanal [Pa] Extra innan TF (dysa) [Pa] Tryck efter TF inkl. ljuddämpare [Pa] Tryckfall över TF [Pa]

Max -158 -1030 466 -1397 495,5 1538,5

Min -210 -1056 425 -1372

Medelvärde -184 -1043 445,5 -1384,5

LB06 
Frånluftskanal [Pa] Innan FF (dysa) [Pa] Avluft [Pa] Extra innan FF (dysa) [Pa] Tryck efter FF [Pa] Tryckfall över FF [Pa]

Max -402 -681 192 -1113 173,5 866,5

Min -425 -705 155 -1069

Medelvärde -413,5 -693 173,5 -1091

Uteluftskanal [Pa] Innan TF (dysa) [Pa] Tilluftskanal [Pa] Extra innan TF (dysa) [Pa] Tryck efter TF inkl. ljuddämpare [Pa] Tryckfall över TF

Max -133 -719 303 -1064 330 1061

Min -158 -743 257 -1045

Medelvärde -145,5 -731 280 -1054,5

LB07 
Frånluftskanal [Pa] Innan FF (dysa) [Pa] Avluft [Pa] Extra innan FF (dysa) [Pa] Tryck efter FF [Pa] Tryckfall över FF [Pa]

Max -269 -532 442 -869 421 963,5

Min -304 -553 400 -795

Medelvärde -286,5 -542,5 421 -832

Uteluftskanal [Pa] Innan TF (dysa) [Pa] Tilluftskanal [Pa] Extra innan TF (dysa) [Pa] Tryck efter TF inkl. ljuddämpare [Pa] Tryckfall över TF [Pa]

Max -133 -583 246 -948 282 877

Min -158 -607 218 -873

Medelvärde -145,5 -595 232 -910,5

LB08 
Frånluftskanal [Pa] Innan FF (dysa) [Pa] Avluft [Pa] Extra innan FF (dysa) [Pa] Tryck efter FF [Pa] Tryckfall över FF [Pa]

Max -342 -896 395 -1346 380,5 1262

Min -323 -867 366 -1239

Medelvärde -332,5 -881,5 380,5 -1292,5

Uteluftskanal [Pa] Innan TF (dysa) [Pa] Tilluftskanal [Pa] Extra innan TF (dysa) [Pa] Tryck efter TF inkl. ljuddämpare [Pa] Tryckfall över TF [Pa]

Max -66 -781 432 -1011 463 1231,5

Min -29 -756 394 -914

Medelvärde -47,5 -768,5 413 -962,5
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BILAGA 2: FLÖDESBERÄKNING  

 

LB01 Dysa

Fläkt typ Förre [Pa] Efter [Pa] Δp över dysa [Pa] k-faktor Q [m3/s]

KLLB-06-2 Tilluft -692 -903,5 211,5 4,71 3,1

KLLB-06-2 Frånluft -1037,5 -1512,5 475 4,71 4,6

LB02 Dysa

Fläkt typ Förre [Pa] Efter [Pa] Δp över dysa [Pa] k-faktor Q [m3/s]

KLLB-07-2 Tilluft -814,5 -1232 417,5 2,89 7,1

KLLB-07-2 Frånluft -1100 -1426 326 2,89 6,2

LB03 Dysa

Fläkt typ Förre [Pa] Efter [Pa] Δp över dysa [Pa] k-faktor Q [m3/s]

KLLB-06-2 Tilluft -975,5 -1407 431,5 4,71 4,4

KLLB-06-2 Frånluft -768,5 -1128 359,5 4,71 4,0

LB04 Dysa

Fläkt typ Förre [Pa] Efter [Pa] Δp över dysa [Pa] k-faktor Q [m3/s]

KLLB-06-2 Tilluft -1112,5 -1223 110,5 4,71 2,2

KLLB-06-2 Frånluft -550,5 -708 157,5 4,71 2,7

LB05 Dysa

Fläkt typ Förre [Pa] Efter [Pa] Δp över dysa [Pa] k-faktor Q [m3/s]

KLLB-08-2 Tilluft -1043 -1384 341 2,23 8,3

KLLB-08-2 Frånluft -645,5 -837 191,5 2,23 6,2

LB06 Dysa

Fläkt typ Förre [Pa] Efter [Pa] Δp över dysa [Pa] k-faktor Q [m3/s]

KLLB-06-2 Tilluft -731 -1054,5 323,5 4,71 3,8

KLLB-06-2 Frånluft -693 -1091 398 4,71 4,2

LB07 Dysa

Fläkt typ Förre [Pa] Efter [Pa] Δp över dysa [Pa] k-faktor Q [m3/s]

KLLB-05-2 Tilluft -595 -910,5 315,5 5,97 3,0

KLLB-05-3 Frånluft -542,5 -832 289,5 4,71 3,6

LB08 Dysa

Fläkt typ Förre [Pa] Efter [Pa] Δp över dysa [Pa] k-faktor Q [m3/s]

KLLB-05-3 Tilluft -768,5 -962,5 194 4,71 3,0

KLLB-05-2 Frånluft -881,5 -1292,5 411 5,97 3,4
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BILAGA 3: BERÄKNAD FLÖDE I JÄMFÖRELSE MED OVK-

FLÖDE 

 

  

 

 

 

 

 

LB01

Beräknad 

flöde Q 

[m3/s] 2015

OVK-flöde 

Q [m3/s] 

2013 ΔQ [m3/s]

Tilluft 3,1 3,0 0,1

Frånluft 4,6 4,5 0,1

LB02

Tilluft 7,1 5,7 1,4

Frånluft 6,2 4 2,2

LB03
Tilluft 4,4 4,4 0,0

Frånluft 4,0 4,6 0,6

LB04

Tilluft 2,2 2,5 0,3

Frånluft 2,7 2,9 0,2

LB05
Tilluft 8,3 7,2 1,1

Frånluft 6,2 4 2,2

LB06

Tilluft 3,8 3,7 0,1

Frånluft 4,2 4,3 0,1

LB07

Tilluft 3,0 2,7 0,3

Frånluft 3,6 2,8 0,8

LB08
Tilluft 3,0 2,7 0,3

Frånluft 3,4 3,6 0,2
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BILAGA 4: SFP BERÄKNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB01
Fas 1 [A] Fas 2 [A] Fas 3 [A] U, fasspänning [V] Cos ρ P [kW] Q [m3/s] SFP TF,FF [kW/ (m3/s)] Total SFP [kW/ (m3/s)]

KLLB-06-2 Tilluft 9,6 9,3 9,8 400 0,89 5,90 3,088 1,9 3,2

KLLB-06-2 Frånluft 14,7 14,7 14,8 400 0,89 9,08 4,627 2,0

LB02
Fas 1 [A] Fas 2 [A] Fas 3 [A] U, fasspänning [V] Cos ρ P [kW] Q [m3/s] SFP TF,FF [kW/ (m3/s)] Total SFP [kW/ (m3/s)]

KLLB-07-2 Tilluft 21,6 21,1 22 400 0,83 12,40 7,070 1,8 3,3

KLLB-07-2 Frånluft 19,3 19,1 19,3 400 0,81 10,79 6,248 1,7

LB03

Fas 1 [A] Fas 2 [A] Fas 3 [A] U, fasspänning [V] Cos ρ P [kW] Q [m3/s] SFP TF,FF [kW/ (m3/s)] Total SFP [kW/ (m3/s)]

KLLB-06-2 Tilluft 14,1 14,4 14,5 400 0,89 8,84 4,410 2,0 4,0

KLLB-06-2 Frånluft 12,1 12,3 12,5 400 0,84 7,16 4,026 1,8

LB04
Fas 1 [A] Fas 2 [A] Fas 3 [A] U, fasspänning [V] Cos ρ P [kW] Q [m3/s] SFP TF,FF [kW/ (m3/s)] Total SFP [kW/ (m3/s)]

KLLB-06-2 Tilluft 8,9 8,7 9,8 400 0,89 5,63 2,232 2,5 4,0

KLLB-06-2 Frånluft 8,1 7,9 8,1 400 0,89 4,95 2,665 1,9

LB05
Fas 1 [A] Fas 2 [A] Fas 3 [A] U, fasspänning [V] Cos ρ P [kW] Q [m3/s] SFP TF,FF [kW/ (m3/s)] Total SFP [kW/ (m3/s)]

KLLB-08-2 Tilluft 31,5 32,2 32,9 400 0,79 17,62 8,281 2,1 2,9

KLLB-08-2 Frånluft 11,3 11,5 12,3 400 0,83 6,73 6,206 1,1

LB06

Fas 1 [A] Fas 2 [A] Fas 3 [A] U, fasspänning [V] Cos ρ P [kW] Q [m3/s] SFP TF,FF [kW/ (m3/s)] Total SFP [kW/ (m3/s)]

KLLB-06-2 Tilluft 13,3 13,3 13,4 400 0,89 8,22 3,819 2,2 3,5

KLLB-06-2 Frånluft 11,6 11,5 11,8 400 0,84 6,77 4,236 1,6

LB07
Fas 1 [A] Fas 2 [A] Fas 3 [A] U, fasspänning [V] Cos ρ P [kW] Q [m3/s] SFP TF,FF [kW/ (m3/s)] Total SFP [kW/ (m3/s)]

KLLB-05-2 Tilluft 9,9 9,9 9,9 400 0,89 6,10 2,975 2,1 3,4

KLLB-05-3 Frånluft 11,3 10,7 10,9 400 0,82 6,23 3,612 1,7

LB08
Fas 1 [A] Fas 2 [A] Fas 3 [A] U, fasspänning [V] Cos ρ P [kW] Q [m3/s] SFP TF,FF [kW/ (m3/s)] Total SFP [kW/ (m3/s)]

KLLB-05-3 Tilluft 12,3 12,6 13,2 400 0,84 7,39 2,957 2,5 4,4

KLLB-05-2 Frånluft 12,4 12,3 12,5 400 0,89 7,65 3,396 2,3
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BILAGA 5: LCC OCH PAYBACK JÄMFÖRELSE VID BYTE 

LCC 

 

 

PAYBACK 

 

Real kalkylränta, rk 4,00%

Elpris [kr/kWh] 0,8

Kalkylperiod [År] 10

LB08 tilluft (behålla fläkt och motor) LB08 tilluft (byta fläkt och motor)

Årlig energibehov kWh/år 35550,7 Årlig energibehov kWh/år 26652,2

Underhållning (rembyte) kr/år 2500 Investering + installation [kr] (37000+25900) 62900

P,0 el 8,110895779

P,0 el 8,110895779

LCC, energi [kr] 230679

LCC, tot [kr] 233179 LCC, energi [kr] 172938,6381

LCC, tot [kr] 235838,6381

LB08 frånuft (behålla fläkt och motor)

Årlig energibehov kWh/år 36777,1

Underhållning (rembyte) kr/år 2500

P,0 el 8,110895779 LB08 frånluft (byta fläkt och motor)

Årlig energibehov kWh/år 31197,7

LCC, energi [kr] 238636 Investering + installation [kr] (50000+25900) 75900

LCC, tot [kr] 241136

P,0 el 8,110895779

LB08 befintligt 469314,8365 LCC, energi [kr] 202432,7751

LCC, tot [kr] 278332,7751

LB08 befintliga fläktar 

Kostnad per år kr

Tilluft 28441

Frånluft 29422

LB08 nya fläktar 

Kostnad per år kr

Tilluft 21322

Frånluft 24958

Investering + installation [kr]

Tilluft 62900

Frånluft 

Tilluftsfläkt besparing kr 7119

Frånluftsfläkt besparing kr 4464

Payback tilluft [År] 9

Payback frånluft [År] 17

Payback total [År] 12
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BILAGA 6: LCC OCH PAYBACK JÄMFÖRELSE VID DUBBLA 

ELPRISET 

LCC 

 

 

PAYBACK 

 

Real kalkylränta, rk 4,00%

Elpris [Öre/kWh] 1,6

Kalkylperiod [År] 10

Drifttid[Timmar/år] 4810

LB08 tilluft (behålla fläkt och motor) LB08 tilluft (byta fläkt och motor)

Årlig energibehov kWh/år 35550,7 Årlig energibehov kWh/år 26652,2

Underhållning (rembyte) kr/år 2500 Investering + installation [kr] 62900

P,0 el 8,110895779

P,0 el 8,110895779

LCC, energi [kr] 461357 LCC, energi [kr] 345877,2762

LCC, tot [kr] 463857

LCC, tot [kr] 408777,2762

LB08 frånuft (behålla fläkt och motor)

Årlig energibehov kWh/år 36777,1

Underhållning (rembyte) kr/år 2500

P,0 el 8,110895779 LB08 frånluft (byta fläkt och motor)

Årlig energibehov kWh/år 31197,7

LCC, energi [kr] 477272 Investering + installation [kr] 75900

LCC, tot [kr] 479772

P,0 el 8,110895779

LCC, energi [kr] 404865,5501

LCC, tot [kr] 480765,5501

LB08 befintliga fläktar 

Kostnad per år kr

Tilluft 56881

Frånluft 58843

LB08 nya fläktar 

Kostnad per år kr

Tilluft 42644

Frånluft 49916

Investering + installation [kr]

Tilluft 62900

Frånluft 75900

Tilluftsfläkt besparing kr 14238

Frånluftsfläkt besparing kr 8927

Payback tilluft [År] 4

Payback frånluft [År] 9

Payback total [År] 6
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