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III 

Sammanfattning 

En stor orsak till klimatförändringar i samband med föroreningar är en ökad global 

energiproduktion och energianvändning. Flera studier visar att människor spenderar 

85–90 % av sin tid inomhus och en stor del av den tiden tillbringas i hemmet. För att 

människan ska uppleva ett komfortabelt inomhusklimat krävs det att bostaden har ett 

ventilationssystem som tillför en tillräcklig mängd uteluft samt skapar ett undertryck 

i huset för att minska fuktrelaterade problem i klimatskalet till följd av luftläckage. 

Ventilationssystemet påverkar olika faktorer såsom termisk komfort, luftkvalitet, 

effektbehov, energianvändning och ekonomi. En komfortabel samt energieffektiv 

uppvärmning och drift i bostäder kan därmed också ha en betydande påverkan på 

växthusgasutsläppen.  

Syftet med studien är att underlätta valet av ventilationssystem utifrån påverkan på 

nämnda faktorer. Målet är att lyfta fram skillnaden hos olika typer av 

ventilationssystem i NNE-hus i Sverige. Avgränsning görs till ren frånluftsventilation 

utan återvinning (F), frånluftsvärmepump (FVP) och fläktstyrt till- och 

frånluftssystem med roterande återvinning (FTX). Samtliga mätobjekt är placerade i 

Kronoberg och undersöktes inom en vecka med ett likartat utomhusklimat. 

Tre enfamiljshus med tre olika ventilationssystem valdes ut med så lika 

förutsättningar som möjligt. De studerades med kvantitativa metoder i form av 

mätningar, avläsningar av systemen och beräkningar tillsammans med kvalitativa 

intervjuer med de boende. För överskådliga samt jämförbara energi- och 

kostnadsberäkningar användes ett av husen som referenshus.  

Resultatet från mätningarna visar att komforten i samtliga hus ligger inom 

komfortzonen och luftomsättningen i alla tre hus klarar Boverkets krav. Svar från 

intervjuer stämmer med teori och uppmätta värden, med undantaget att de boende 

som har F-system och FVP upplevde övervåningen svalare än entréplanet. El- och 

värmeeffektbehovet är minst för F-systemet enligt resultaten men FVP är det mest 

lönsamma med hänsyn till återvinning, med aktuellt utomhusklimat vid 

undersökning. Energimässigt över ett år är FTX-systemet mest lönsamt. FVP visar 

lägst ackumulerade kostnader under en period på 50 år. 

Ventilationssystem är komplexa där flertalet parametrar ingår. För att få högre 

tillförlitlighet i mätvärden för varje systems effektbehov, samt komforten i varje hus, 

föreslås en framtida studie som innefattar datainsamling under ett års tid. Erhållna 

värden kan då ge ett större perspektiv på de olika systemens funktioner och 

lönsamhet, med avseende på de undersökta områdena, för hela året. 
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Abstract 

Ett ventilationssystem i en byggnad ska tillföra en tillräcklig mängd frisk luft och 

skapa ett undertryck för att minska fuktrelaterade problem. Idag finns flera typer av 

ventilationssystem tillgängliga, några med värmeåtervinning, vilka bidrar med olika 

funktioner och begränsningar. Studien undersöker skillnaden mellan 

frånluftsventilation (F), frånluftsvärmepump (FVP) samt fläktstyrt till- och 

frånluftssystem med roterande återvinning (FTX) i NNE-hus. Tre enfamiljshus i 

Kronobergs län blev strategiskt utvalda för insamling av data, mätningar, intervjuer 

och beräkningar. Därefter gjordes en utvärdering och jämförelse mellan systemens 

prestanda med avseende på termisk komfort, luftomsättning, effektbehov, 

energianvändning och kostnader. Resultaten visar att kriterierna för termisk komfort 

uppfylls i samtliga hus under tiden för undersökningar och den specifika 

energiförbrukningen för de olika husen är mindre än hälften av det maximalt tillåtna. El- 

och värmeeffektbehovet är minst för F-systemet enligt resultaten men FVP är mest 

lönsam med hänsyn till återvinning. FVP är även mest lönsam med avseende på 

ackumulerade kostnader. Resultaten är begränsade för ett specifikt uteklimat under 

perioden för undersökningen. För en större översikt och tillförlitlighet i beräkningar 

rekommenderas studier som sträcker sig över ett år. 

Nyckelord: NNE-hus, frånluftsventilation (F), frånluftsvärmepump (FVP), FTX, 

termisk komfort, luftkvalitet, fukt, effektbehov, energibehov, ekonomi. 
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Abstract 

A ventilation system in a building provides sufficient amount of fresh air and create a 

negative pressure to reduce moisture-related problems. Today several ventilation 

systems, some with different energy recovery, are available and those inherence different 

features and limitations. This study examines differences between exhaust air ventilation 

without heat recovery (F), exhaust air heat pump (FVP) and exhaust and supply air 

ventilation with a rotating heat exchanger (FTX) in nearly zero-energy houses. Three 

single-family houses in Kronoberg County were strategically chosen for the data 

collection, measurements, interviews and calculations to evaluate and compare their 

system’s performances in terms of thermal comfort, air circulation, heat recovery effects, 

energy use and financial attractiveness. The results show that the criteria for thermal 

comfort are satisfied and the specific energy consumption are within the current 

requirements in all these houses. Under the period of investigation, the house without 

heat recovery requires minimum quantity of electricity for ventilation system where as 

the house with FVP is the most energy efficient. Also, the house with an FVP shows to 

be the most cost-efficient with lowest accumulated costs. The results are limited for a 

specific outdoor climate during the studied period. Therefore, examinations over a longer 

term in different contexts are recommended for a more comprehensive view. 

Key words: NNE-house, exhaust air ventilation (F), exhaust air heat pump (FVP), 

FTX, thermal comfort, air quality, moisture, heat output, energy consumption, 

economy. 
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Begreppsförklaring 

Avfrostningsautomatik = Värmeväxlaren i ett FTX-aggregat startar automatiskt en 

avfrostningsprocess som tar bort isbildning som kan förekomma i värmeväxlaren 

under kalla temperaturer. 

Avluft = Den luft som lämnar ventilationsaggregatet och släpps ut i uteluften. 

BVP (Bergvärmepump) = En bergvärmepump förser en byggnad med värme 

genom att utnyttja solvärme som lagrats i berggrunden. 

Eleffektbehov = Den momentana energi [kW] som krävs för att driva ett aggregat 

och pump. 

Frånluft = Förorenad luft som sugs ut från rum som badrum och kök. 

F-system (Frånluftsventilation utan återvinning) = Ett ventilationssystem som 

med hjälp av en fläkt suger ut luft från bostaden. 

FVP (Frånluftsvärmepump) = En värmepump som återvinner värmen ur frånluften 

till varmvattensystemet. 

FTX-system (Fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning) = Ett 

ventilationssystem som återvinner värmen ur frånluften för att värma upp tillförd luft 

i bostaden. 

Imkanal = Ventilationskanal som går från köksfläkten och leder bort fett och ånga 

som uppstår vid matlagning.  

Nettoutsläpp = Skillnaden mellan verkliga koldioxidutsläpp och de åtgärder som 

görs för att minska utsläppen. 

NNE-byggnad/-hus (Nära-nollenergibyggnad/-hus) = Behovet av ny tillförd energi 

i byggnaden/huset ska vara nästintill obefintligt och den primärenergi som tillförs 

kommer i stor utsträckning från förnybara källor. 

Referenslivslängd = Livslängden för ett system som är beprövat med ett 

referensförhållande. 

RF (Relativ luftfuktighet) = Anger hur stor andel vattenånga det finns i luften i 

förhållande till temperaturen. 

Termisk verkningsgrad = Beskriver förmågan hos en värmeväxlare att återvinna 

värme. 

Tilluft = Luft som tillförs genom ventiler eller tilluftsdon i rum som sovrum och 

vardagsrum. 

Um-värde = Ett medelvärde på en byggnads totala U-värde. U-värdet beskriver hur 

bra isoleringsförmåga varje material i byggnaden har. 
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Vistelsezon = Specifik zon i ett rum där krav ställs på termisk komfort. 

Värmeeffektbehov = Den momentana energi som krävs för att värma en byggnad. 

Överströmningsmetoden = Luften i bostaden strömmar från sov- och vardagsrum 

till badrum och kök. 
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1 Introduktion 

En stor orsak till klimatförändringar och föroreningar av mark, luft och 

vatten är en ökad global energiproduktion och energianvändning. Till följd 

av klimatförändringarna tog Europeiska kommissionen år 2014 fram nya 

miljömål. Innan år 2021 ska energianvändningen och utsläppen av 

växthusgaser i Europa ha minskat med 27 % respektive 40 % jämfört med 

basåret 1990 (Europeiska kommissionen 2014). Till den sista december 

2020 ska dessutom alla nya byggnader i Europa vara NNE-byggnader. 

Utöver det som bestämts inom EU har Sverige ytterligare målsättning att 

minska de klimatpåverkande föroreningarna. År 2045 ska det inte finnas 

några nettoutsläpp. Tills nu har de klimatpåverkande utsläppen i Sverige 

minskat med mer än hälften av det uppsatta målet (Naturvårdsverket 2017). 

Naturvårdsverket (u.å.) hävdar att ytterligare åtgärder krävs för att nå de 

långsiktiga klimatmålen. 

Den totala energianvändningen i Sverige var 370 TWh år 2015, där drygt en 

tredjedel av förbrukningen utgjordes av byggsektorn, se Figur 1a. I 

byggsektorn stod drift och uppvärmning i sin tur för mer än hälften av 

energiförbrukningen, vilket framgår i Figur 1b. 

 
 

a) b) 

Figur 1: Procentuell energiåtgång inom a) olika sektorer med inspiration av Energimyndigheten 

(2016) och inom b) byggsektorn 2015 med inspiration av Energimyndigheten (u.å.). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Flera studier visar att människor spenderar 85–90 % av sin tid inomhus och 

en stor del av den vistelsetiden tillbringas i hemmet (European commission 

2003; Behar et al. 2001). En komfortabel och energieffektiv 

energianvändning, med låg påverkan på hälsa och miljö, skapar tillsammans 

med konkurrenskraftiga priser långsiktighet. Det bidrar också till nya jobb i 

Sverige (Näringsutskottet 2017). Enligt VillaVarm (u.å.) ligger grunden till 

projektering av lågenergihus i att minska värmebehovet genom ett tätt 
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klimatskal och en tillräcklig ventilation enligt Boverkets krav. En studie av 

Chenari, Dias Carrilho och Gameiro da Silva (2016) visar i sin tur att 

ventilationen har en betydande roll för husets värmebehov. 

För att människan ska uppleva ett acceptabelt inomhusklimat krävs 

ventilation som ser till att inomhusluften byts ut i tillräcklig mängd. 

Ventilationen i sin tur kräver energi. En studie av Baranova, Borodicecs, 

Semashkina och Sovetnikov (2017) visar att en stor mängd isolering i 

klimatskalet liksom en stor lufttäthet, kan resultera i överhettning i huset i 

samband med uppvärmning och solinstrålning, vilket ställer högre krav på 

ventilationen. Händel (2011) menar att ventilationens energipåverkan kan 

förbättras antingen genom att minska luftflödet eller genom att återvinna 

värme i ventilationssystemen. Återvinningen är det alternativet som kan 

påverka behovet mest eftersom luftflödet inte kan minskas obegränsat utan 

påverkan på människors hälsa. 

I början av 2014 fick Boverket och Energimyndigheten i uppdrag av 

Regeringen att utvärdera lågenergibyggnader. Studien visade positiva 

effekter sett ur ett miljöperspektiv och till det termiska klimatet. Det visades 

dock att undertryck i en byggnad kan orsaka att det ryker in från eldstaden. 

Andra negativa konsekvenser som kunde påvisas var risk för fuktproblem 

vid luftläckage samt bristfällig luftkvalitet i samband med otillräcklig 

ventilation (Boverket och Energimyndigheten 2015, s.40–42). 

Det finns många alternativ av ventilationssystem som kan installeras i en 

bostad. Alla system har olika inverkan på den termiska komforten och luften 

inomhus. Effektbehovet, energianvändningen och kostnaderna mellan 

systemen skiljer sig också åt. Vidare har ventilationssystemen begränsningar 

i sin funktion inom olika områden. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med studien är att underlätta valet av ventilationssystem utifrån dess 

prestanda och kapacitet med avseende på termisk komfort, luftomsättning, 

effektbehov, energiåtgång och ekonomi. 

Målet är att lyfta fram skillnaden hos olika typer av ventilationssystem i 

NNE-hus i Sverige med hänsyn till termisk komfort, luftomsättning, 

effektbehov, energiåtgång och ekonomi. 

1.3 Avgränsningar 

En fallstudie har gjorts som avgränsar sig till Kronobergs län där tre olika 

ventilationssystem undersöktes i NNE-hus. Ett färdigbyggt referenshus 

användes för energi- och kostnadsberäkningar. Vid kostnadsberäkningar för 

installation av BVP användes ett 140 m djupt borrhål som utgångspunkt 



 

3 

Bengtsdottir & Hagerup Norrman 

utefter Trivselhus standard. Referenshuset är utrustat med ett FTX-system 

med fjärrvärme som uppvärmningskälla och är byggt enligt kraven för NNE-

hus. Mätningar genomfördes på referenshuset samt två andra färdigbyggda 

hus, varav det ena har ett F-system med bergvärme som uppvärmningskälla 

och det andra är utrustat med en FVP. Relevant data har tillhandahållits av 

Trivselhus såsom resultat från provtryckningar och produktionskostnader. 

Specifik produktinformation för FTX-aggregatet och FVP:n tillhandahålls 

av SystemAir respektive NIBE. 

Hänsyn tas endast till termisk komfort, luftomsättning, relativ fuktighet, 

effektbehov, energiåtgång och ekonomi där fokus läggs på skillnaden mellan 

de olika ventilationssystemen. Andra parametrar som kan påverka resultaten 

utesluts i beräkningar. Värden för termisk komfort och beräkningar på 

effektbehov begränsar sig till hur ventilationssystemens påverkan ser ut 

under den tid som mätningarna gjordes, med aktuell utomhustemperatur. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Historia och utveckling av ventilation och uppvärmning i byggnader 

Uppvärmning och ventilation har sedan en lång tid tillbaka hängt samman. 

För att få värme i bostäderna på vintern eldade boende förr i spisen eller 

kakelugnen vilket i sin tur skapade ett undertryck i bostaden. Ersättningsluft 

kom in via otätheter i fönster och dörrar samtidigt som dragproblem uppstod 

(Statens Fastighetsverk 2009). På sommaren när det inte fanns något 

uppvärmningsbehov ventilerades bostaden genom t.ex. fönstervädring. 

På 1920-talet utvecklades principen för ventilation och radiatorsystemet för 

uppvärmning introducerades. Nya och befintliga byggnader försågs med 

centralvärme som då bestod av vattenburen värme som värmdes upp med 

kol eller vedpanna (Edvardsson 2012). Byggnader försågs även med badrum 

som placerades i centrala delen av huset där rummet ventilerades med hjälp 

av ett självdragssystem. Badrummet hade separata kanaler för till- och 

frånluft, där tilluften togs in vid marknivå på skuggsidan och frånluften gick 

ut via en tegelkanal i skorstenen med hjälp av den termiska drivkraften 

(Statens Fastighetsverk 2009). Vidare kunde ytor vid ytterväggen, där det 

tidigare varit kallt och dragigt, börja användas då radiatorer sattes upp under 

fönster och motverkade kallraset som uppstod. 

En vidareutveckling på självdragssystemet etablerades på 1930-talet då 

ventilationsflödet förstärktes med hjälp av en fläkt. Luften togs då in genom 

spaltventiler som var placerade under fönster (Statens Fastighetsverk 2009). 

Det fläktförstärkta självdraget medförde en säkerhetsställning av 

luftväxlingen även under den varma årstiden genom att en fläkt monterad på 

en huv i murstocken startades under de varma månaderna. Systemet 

användes fram till 1960-talet. Enligt Statens Fastighetsverk (2009) 

lanserades även den så kallade överströmningsmetoden på 30-talet som 

används än idag. 

Uppvärmning med oljepanna dominerade under 1950-talet och varade i 20 

år innan oljekrisen kom. Som en följd av oljekrisen kom nya 

energibestämmelser som ledde till att till- och frånluftssystem började 

utföras på ett antal bostadshus i början på 1970-talet (Statens Fastighetsverk 

2009). Systemet bidrog till att kraven på värmeåtervinning uppnåddes men 

det varade endast i 15 år innan de allmännyttiga bostadsbolagen avrådde 

från att använda systemet på grund av höga driftskostnader och 

skötselproblem (Statens Fastighetsverk 2009). F-systemet blev då mer 

förekommande och värmepump började utnyttjas för energiåtervinning och 

för uppvärmning av varmvattnet. 

Mellan 1990 och 2014 ersattes i stort sett alla oljepannor med fjärrvärme, 

värmepumpar och pelletspannor. Till följd av de allt fler förnybara 
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energikällorna har föroreningar som uppstått i samband med uppvärmning 

av bostäder minskat med 86 % sedan 1990 (Boverket 2017a; 

Naturvårdsverket u.å.). I byggsektorn stod produktionen av el- och 

fjärrvärme för 9 % av de totala utsläppen (SCB u.å.). Att 

växthusgasutsläppen minskar i Sverige beror framför allt på ökad 

användning av förnybara källor, snarare än på minskning av 

energianvändningen. 

2.2 Ventilationssystem 

Idag är FVP det system som förekommer mest i nybyggda bostäder enligt 

Bärtås (2013). Därefter kommer F-system och FTX (Boverket 2017d). Att 

de tre systemen används i dagens nybyggnationer är för att byggnaden ska 

klara energikraven. De mekaniska ventilationssystemen ställer även krav på 

de boende att systemet underhålls och sköts på rätt sätt för att inomhusluften 

ska bli hälsosam och komfortabel (Boverket 2017d). Det syftar bland annat 

på att filterrengöring och filterbyten sköts samt att frånluftsventilerna görs 

rena från damm och partiklar.  

2.2.1 F-system 

Frånluftsventilation utan återvinning, betecknat F-system, är enligt Svensk 

Ventilation (u.å.a) det billigaste alternativet av ventilationssystem som också 

är enklast att installera. F-systemet liknar ett självdragssystem genom att luft 

kommer in via otätheter i byggnaden. Luften tas även in via ventiler i 

ytterväggarna i sovrum och vardagsrum, vilket ger kontroll över mängden 

omsatt luft (Frånluftsventilation u.å.). F-systemet är skiljt från 

uppvärmningssystemet. 

Lufttillförseln kan tillföras på olika sätt genom ytterväggen. Ett alternativ är 

tilluftsradiator, där väggventilen placeras bakom en radiator och den tillförda 

luften förvärms (Dahlblom & Warfvinge 2010). Det medför att dragproblem 

i vistelsezonen minskar. Ett exempel på hur en tilluftsradiator kan se ut 

illustreras i Figur 2. Spaltventiler kan även användas och innebär att luften 

tas in via ventiler i fönsterkarmen. Ett tredje alternativ är en väggventil som 

kräver håltagning i fasaden (Dahlblom & Warfvinge 2010). Enligt 

Trafikverket (2015) bör väggventiler placeras högt upp på väggen, helst 

ovanför en radiator men ej vid sittgrupper. Det för att minska risken för 

kallras. En del uteluftsventiler är försedda med filter för att rena den 

inkommande uteluften, vilka bör rengöras regelbundet (Dahlblom & 

Warfvinge 2010). 
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Figur 2: Illustration av en tilluftsradiator, med medgivande (Acticon u.å.). 

Med hjälp av en frånluftsfläkt som placeras på taket sugs luft ut från 

utrymmen som badrum, tvätt och kök. Principen för hur F-systemet ser ut i 

en villa illustreras i Figur 3, där det framgår att endast en kanal behövs för 

att ventilera bort frånluften. Enligt Dahlblom och Warfvinge (2010) kan 

imkanalen placeras separat eller kopplas samman med 

badrumsventilationen. Nackdelar med systemet enligt Radea (u.å.) är att 

markradon kan sugas upp och öka radonhalterna inomhus samt att varm 

inomhusluft lämnar huset utan att värmen tas tillvara på, vilket inte är 

fördelaktigt för energiåtgången i huset. 

 

Figur 3: Principen för ett F-system i en villa, med medgivande (Svensk Ventilation u.å.a). 
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2.2.2 FVP 

Frånluftsventilation med värmepump, betecknat FVP, fungerar som ett F-

system där skillnaden är att värmen i frånluften tas tillvara på (Dahlblom & 

Warfvinge 2010). Enligt Bärtås (2013) erbjuder många småhustillverkare 

FVP som standardvärmesystem för att det är billigt, enkelt att installera och 

kräver inte mycket utrymme. Det som skiljer systemet från andra 

ventilationssystem är FVP:n är ihopkopplad med varmvattensystemet. 

Energin som återvinns i frånluften används för att värma upp värmesystemet 

och tappvarmvattnet. I Figur 4 illustreras kretsloppet i FVP:n, som är fyllt 

med ett köldmedium. I avluftskanalen sitter värmepumpens förångare 

(Dahlblom & Warfvinge 2010). Köldmediet, som har låg kokpunkt, 

förångas när frånluften passerar förångaren i avluftskanalen. Då avges 

energin från den rumstempererade frånluften till köldmediet (NIBE 2017). 

Därefter sker en kraftig temperaturhöjning när köldmediet komprimeras i en 

kompressor. Det varma köldmediet avger sedan energi till värmesystemets 

vatten i en kondensor varvid köldmediet övergår från gas till vätska (NIBE 

2017). Vidare leds köldmediet genom filter till en expansionsventil, där 

trycket och temperaturen sänks och köldmediet passerar förångaren återigen. 

Vid kalla temperaturer utomhus och stort effektbehov verkar en inbyggd 

elpatron för att värmepumpen ska kunna tillföra tillräcklig mängd värme och 

varmvatten till huset. 

 

Figur 4: Kretsloppet i en frånluftsvärmepump, med medgivande (NIBE 2017). 

En värmefaktor, som även betecknas COP-värde (Coefficient of 

Performance), beskriver hur effektiv en värmepump är. COP-värdet 

beskriver förhållandet mellan hur mycket effekt värmepumpen ger och hur 

mycket den förbrukar (Polarpumpen u.å.). Ett COP-värde på 4.0 innebär att 
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värmepumpen ger fyra gånger så mycket energi som den förbrukar. Vid 

värmepumpens prestanda under ett år betecknas värmefaktorn istället som 

SCOP-värde (Seasonal Coefficient of Performance). SCOP-värdet innehåller 

flera medeltal av uppmätta COP-värden vid olika utomhustemperaturer. 

COP-värdet blir högre vid en låg kompressorfrekvens hos värmepumpen 

FVP:n vilket innebär att den blir mer effektiv (Energimyndigheten 2014) 

FVP i en villa illustreras i Figur 5 där de rödmarkerade ledningarna 

symboliserar frånluftskanalerna och den blå ledningen symboliserar 

avluftskanalen. Överströmningsmetoden används för samtliga system där 

frånluften tas ut i badrum, tvättrum och kök och tillförseln av tilluft sker i 

sovrum och vardagsrum. Tilluften tas in på samma sätt som för F-systemet, 

genom ventiler, bakom radiatorer, i fönsterkarmen eller via väggventiler. 

När nybyggda villor ska installeras med FVP dimensioneras storleken på 

pumpen efter effektbehovet i byggnaden. 

 

Figur 5: Principen för frånluftsventilation med värmepump i en villa, med medgivande (NIBE 2017). 

2.2.3 FTX-system 

Fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, förkortat FTX, är 

enligt Svensk Ventilation (u.å.c) det mest kompletta ventilationssystemet 

som ger den boende full kontroll över mängden frisk luft som tillförs i huset. 

I aggregatet, som kan placeras på vinden eller i ett rum inne i bostaden, kan 

luften filtreras, värmas och eventuellt kylas (Dahlblom & Warfvinge 2010). 

Systemet är inte ihopkopplat med uppvärmningssystemet, vilket ger kunden 

möjlighet att välja värmekälla (Svensk Ventilation u.å.c). 

Det finns tre olika alternativ av värmeväxlare som kan användas i systemet; 

plattvärmeväxlare, vätskekopplad värmeväxlare och roterande 

värmeväxlare. Plattvärmeväxlaren finns i två modeller, korsströms- och 

motströmsväxlare som båda fungerar på samma sätt, endast 

strömningsriktningarna skiljer sig. Plattvärmeväxlaren är uppbyggd av tunna 
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metallplåtar med hög värmeledningsförmåga där till- och frånluft strömmar 

igenom varannan spalt. En illustration av hur luften strömmar illustreras i 

Figur 6. Den varma frånluften avger värme till plåten som värmer upp 

tilluften på andra sidan (Dahlblom & Warfvinge 2010). Eftersom till- och 

frånluften inte är i kontakt med samma ytor överförs inga föroreningar i 

luften. Enligt Svensk Ventilation (u.å.d) är plattvärmeväxlaren det vanligaste 

alternativet av värmeväxlare i bostadshus. Enligt Dahlblom och Warfvinge 

(2010) har värmeväxlaren problem med kondens som vid temperaturer 

under -6°C fryser till is. 

 

Figur 6: Illustration av en plattvärmeväxlare, med medgivande (Svensk Ventilation u.å.d). 

Den vätskekopplade värmeväxlaren, även kallad batterivärmeväxlare, består 

av två luftbatterier placerade i till- respektive frånluftskanalen. Batterierna 

kopplas samman med en vätskekrets och vatten cirkuleras mellan batterierna 

med hjälp av en pump (Dahlblom & Warfvinge 2010). Vattnet i batteriet 

värms upp i frånluftskanalen för att sedan avge värmen i tilluftskanalen. 

Enligt Shunthandboken (2018) är vätskekopplad värmeåtervinning lämplig i 

till exempel sjukhus, där ingen överföring av förorening i luften får ske. 

Både plattvärmeväxlaren och den vätskekopplade värmeväxlaren har relativt 

låg termisk verkningsgrad på ungefär 50 % (Dahlblom & Warfvinge 2010). 

En roterande värmeväxlare är uppbyggd som ett roterande hjul som består 

av veckade aluminiumprofiler, se Figur 7, som roteras med en motor och en 

rem (Öhman 2012; Dahlblom & Warfvinge 2010). Rotorn som passerar den 

uppvärmda frånluften lagrar värmen i plåten som i sin tur avger värmen till 

den kalla tilluften. Den roterande värmeväxlaren har en hög 

temperaturverkningsgrad. Enligt Dahlblom och Warfvinge (2010) kan 

temperaturverkningsgraden nå upp till 85 % i laboratoriemiljö. För att få en 

hög verkningsgrad på systemet förutsätts att rengöring och skötsel av 

utrustningen sköts. Problematik som kan uppstå med en roterande 

värmeväxlare enligt Öhman (2012) är risken för luktöverföring mellan från- 

och tilluften. Fördelen med växlarens avfrostningsautomatik är att den även 

fungerar i de norra delarna av Sverige. 
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Figur 7: Illustration på en roterande värmeväxlare, med medgivande (FläktWoods u.å.). 

Principen för hur FTX-systemet är uppbyggt illustreras i Figur 8, där det 

framgår att det krävs mer kanaldragning jämfört med F-systemet. Två 

kanalsystem krävs, ett för tilluften och ett för frånluften (Dahlblom & 

Warfvinge 2010). Tilluft tas in via tilluftsdon till sovrum och vardagsrum 

medan frånluft tas ut via frånluftsdon i badrum och tvättstuga. Imkanalen 

kan placeras separat eller vara kopplad till ventilationssystemet (Boverket 

2017c). 

 

Figur 8: Principen för ett FTX-system i en villa, med medgivande (Svensk Ventilation u.å.c). 

2.2.4 Övriga ventilationssystem 

Ett system som inte behandlas i studien är ventilation med självdrag. 

Självdragssystemet saknar fläkt och drivs istället av termiska krafter, även 
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kallat skorstenseffekten (Dahlblom & Warfvinge 2010). Termiska 

drivkrafter uppstår vid temperaturskillnader inomhus och utomhus. De flesta 

självdragssystem går genom skorstenen vilket medför att systemet fungerar 

sämre om den boende slutar elda i pannan eller skorstenen (Svensk 

Ventilation u.å.e). Systemet fungerar även sämre i flerbostadshus eftersom 

det är känsligt för tryckförändringar och kan ge upphov till spridning av lukt 

mellan lägenheter när det blåser ute (Dahlblom & Warfvinge 2010). 

Vidareutvecklingen på självdragsystemet är det fläktförstärkta självdraget, 

även kallat hybridventilation. Med hjälp av en monterad fläkt som förstärker 

systemet när självdragsdrivkrafterna inte räcker till upprätthålls 

flödesfördelningen och baksug förhindras (Formas 2007). Enligt Dahlblom 

och Warfvinge (2010) är fördelarna med systemet att kraven upprätthålls på 

uteluftsflödet även sommartid. Hybridventilationen har ett litet 

underhållsbehov samt låg energiförbrukning. 

Ett alternativ till FTX-systemet är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem utan 

återvinning, betecknat FT-system. Det fungerar på samma sätt som FTX-

systemet, skillnaden är att i FT-systemet återanvänds inte värmen ur 

frånluften (Svensk Ventilation u.å.b). Enligt Radea (u.å.) är FT-systemet ett 

sällan förekommande system som kräver uppvärmning av tilluften för att det 

inte ska upplevas kallt i huset. Uppvärmningen av tilluften sker då via 

värmebatterier. 

2.3 Uppvärmningskällor 

2.3.1 Fjärrvärme 

Husen som är uppkopplade till fjärrvärme får värmen från en lokal 

fjärrvärmeanläggning. I värmeverket hettas vatten upp och sprids ut genom 

ett nedgrävt ledningsnät till alla hus som är uppkopplade. Enligt Hultberg 

(2017) använder cirka 18 % av landets villor fjärrvärme idag. För att kunna 

koppla upp bostaden på fjärrvärme krävs att huset ligger på en plats där 

fjärrvärme tillhandahålls och att ledningar finns att tillgå i närheten. En 

illustration på hur fjärrvärmenätet fungerar framgår i Figur 9. 
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Figur 9: Illustration över fjärrvärmenätet, med medgivande (VEAB u.å.). 

I bostaden behövs en fjärrvärmecentral med två värmeväxlare, en för 

uppvärmning och en för tappvarmvattenberedning. De har i uppgift att 

åtskilja husets och fjärrvärmesystemets vatten för att temperaturen och 

trycket är betydligt högre i fjärrvärmenätet. Ett läckage i husets 

värmesystem kan på så vis inte tömma hela fjärrvärmenätet på vatten 

(Dahlblom & Warfvinge 2010). 

2.3.2 BVP 

Bergvärmepumpen, förkortat BVP, hämtar värmen från djupa marklager via 

borrhål. I borrhålet, vars djup beror på hur långt ned det är till berggrunden, 

sänks ett rör ned som innehåller ett köldmedium. Berggrunden värmer upp 

vätskan, värmen i vätskan utvinns i sin tur med hjälp av en värmepump som 

distribuerar ut värmen till i huset (Thermia u.å.). När vätskan avgett sin 

värme pumpas den ner i berget igen för att värmas upp på nytt. Det fordrar 

ett vattenburet system i huset för att värmen ska kunna spridas. 

2.3.3 Övriga 

Ett alternativ som kan användas som uppvärmning är värmepanna. 

Värmepannan är kopplad till ett vattenburet system och använder ved, 

pellets, el, olja eller gas som uppvärmningskälla (Energi- och 

klimatrådgivningen 2017). Det dyraste alternativet av värmepanna är 

oljepannan. Dess funktion är att värma upp vattnet i både värmesystemet och 

tappvarmvattensystemet. 
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Andra alternativ av värmepumpar som kan användas i bostaden är 

jordvärmepump, havs- eller sjövattenpump, grundvattenpump och 

frånluftsvärmepump. Jordvärmepumpen hämtar värme från jorden genom en 

nedgrävd vätskefylld slinga som värms upp av lagrad solvärme. Havs- eller 

sjövattenpumpen fungerar på liknande sätt som jordvärmepumpen där 

skillnaden är att värmen hämtas från havet eller djupt ned i en sjö. 

Grundvattenpumpen fungerar som en bergvärmepump där värmeenergi 

istället tas från grundvattnet.  

2.4 Faktorer som påverkas av ventilationssystemet 

En av grunderna för att få ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat är 

enligt Boverket (2017d) ett rätt valt och rätt utformat ventilationssystem. 

Systemet ska tillföra en tillräcklig mängd uteluft, medverka till att inga 

föroreningar sprids i luften inomhus samt skapa ett undertryck i huset för att 

minska risken för kondens i klimatskalet vid luftläckage. 

Ventilationssystemet påverkar en rad olika faktorer i bostaden, till exempel 

den termiska komforten, luftomsättningen, effektbehovet, energiåtgången 

och ekonomin. 

2.4.1 Termisk komfort 

Den termiska komforten definieras som människors värmeutbyte till följd av 

olika påverkande faktorer. Människor påverkas av ett rums lufttemperatur, 

strålningstemperatur från de omgivande ytorna, temperaturskillnader, 

lufthastighet, kallras och relativ luftfuktighet. Hur människan upplever den 

termiska komforten kan även skilja från individ till individ (Dahlblom & 

Warfvinge 2010). 

Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:17) har tagit fram riktlinjer och 

värden för att undvika olägenhet för människors hälsa då de vistas i olika 

rum. Riktlinjerna berör de olika faktorerna som påverkar den termiska 

komforten som vanligen begränsas till den så kallade vistelsezonen. Enligt 

Boverket (2017f) definieras vistelsezonen som 0,6 m från yttervägg och 1 m 

från fönster samt 0,1–2 m ovan golv, se Figur 10. 



 

14 

Bengtsdottir & Hagerup Norrman 

 

Figur 10: Illustration som visar vistelsezonen i en bostad sedd uppifrån, med medgivande 

(Boverket/Altefur Developement 2017f). 

Lufttemperaturen inomhus ska ligga mellan 20–24°C enligt FoHMFS 

(2014:17). Under sommaren får temperaturen gå upp till 26°C under en 

kortare tid. Ofta sammanvägs strålning- och lufttemperatur till ett 

medelvärde och kallas då operativ temperatur, Top. 

Fukten i luften har en betydande påverkan på människors uppfattning om 

temperaturen. Det visar resultatet av en studie som genomfördes 2012 där 

olika människor utsattes av temperaturer mellan 26–30°C med 40 %, 60 % 

och 80 % i RF (Baizhan, Hong, Meilan & Shenglan 2012). Inomhus är 30–

60 % en vanlig RF enligt Sandin (2010). Som tidigare nämnt är en påföljd 

av stor mängd isolering i ytterväggarna, som det är i lågenergihus, att 

överhettning kan ske (Baranova et al. 2017). 

I Figur 11 illustreras den zon där människan upplever inomhusklimatet 

komfortabelt samt när luften upplevs för torr respektive för fuktig. En RF 

under 20 % kan ge besvär med torr hud och slemhinnor och dammalstringen 

inomhus ökar (Dahlblom & Warfvinge 2010). Enligt Lindgren (2012) har 

det termiska klimatet även stor påverkan på människans prestationsförmåga, 

exempelvis vid för låga temperaturer har människan svårt att använda 

händerna och t.ex. skriva. Det beror på att kroppen fokuserar på att värma de 

vitala delarna, vilket medför att kroppstemperaturen i händerna och fötterna 

istället sjunker. 
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Figur 11: Komfortzon i förhållande till rumstemperatur och relativ fuktighet med inspiration av 

kriterier från ProAir (2011). 

2.4.2 Luftkvalitet 

En inomhusmiljö som består av frisk luft utan föroreningar är viktigt för 

människors hälsa. Enligt Boverket (2017d) beror en dålig inomhusmiljö 

oftast på hälsofarliga ämnen som kan uppstå från byggnadsmaterial, 

luftföroreningar och mögel. Det är därför viktigt att ventilera bort rätt mängd 

luft för att föroreningarna i luften ska försvinna. 

Om ventilationen inte är tillräcklig i ett rum upplever människan att det 

råder syrebrist i rummet, men det beror egentligen på ökning av 

koldioxidhalten. När luften innehåller för hög koldioxidhalt hindras blodet 

att ta upp syre ur luften (Dahlblom & Warfvinge 2010). Vid utandning avger 

människan både syre och koldioxid. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) 

avger människor mellan 15–120 liter koldioxid per timme utandning 

beroende på aktivitetsnivå. Uteluften innehåller ungefär 400 ppm koldioxid. 

Enligt Dahlblom och Warfvinge (2010) anses luften vara dålig då 

koldioxidhalten överstiger 1000 ppm och vid 20 000 ppm uppstår huvudvärk 

samt ökad andningsfrekvens. 

För att ventilera bort föroreningar såsom koldioxid i bostaden krävs det en 

tillräcklig luftomsättning. En undersökning som genomfördes 2014 visade 

att åtta av tio lägenheter och bostadshus har för låg luftomsättning (Granmar 

2014). Kravet på luftomsättning i bostäder är 0,35 l/s per m2 bostadsyta när 

personer vistas i bostaden. Det motsvarar ungefär 0,5 oms/h och betyder att 

luften ska bytas ut helt på två timmar. Om ingen vistas i bostaden får 

luftomsättningen minskas till 0,1 l/s per m2 bostadsyta för att spara energi 



 

16 

Bengtsdottir & Hagerup Norrman 

(Boverket 2017d). Undersökningen av Granmar (2014) visade att 

medianvärdet för luftomsättningen i småhus låg på 0,33 oms/h. Vidare 

visade undersökningen att risken för astma och allergi hos barn är dubbelt så 

stor när luftomsättningen ligger på 0,18 oms/h jämfört med 0,5 oms/h. 

Luftomsättningen är beroende av tillluftshastigheten i rummet. Krav 

gällande lufthastigheten gäller inom vistelsezonen där hastigheten inte får 

överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen respektive 0,25 m/s under 

övrig tid på året (Boverket 2017f). Enligt Dahlblom och Warfvinge (2010) 

uppstår besvär i form av drag när luftens medelhastighet varaktigt överstiger 

0,15 m/s. Drag leder i sin tur till nedkylning av kroppen och en sänkning av 

hudtemperaturen. Även i en komfortabel rumstemperatur kan det kännas 

kallt på grund av en för hög lufthastighet. 

När FTX-system används i byggnader kan tillförseln av tilluft ske på tre 

olika sätt. Tilluftsdonet kan placeras vid golvnivå vilket kallas för 

deplacerande ventilation. Luften tillförs då med låg temperatur och låg 

hastighet så att luften flyter ut längs golvet (Dahlblom & Warfvinge 2010). 

Enligt Stravent (2009) kan drag upplevas om man sitter för nära 

tilluftsdonen och golvet kan upplevas kallt om inte golvvärme finns. För att 

systemet ska fungera på rätt sätt krävs rätt placering av donen och en 

anpassad möblering. Luftutbyteseffektiviteten för deplacerande ventilation 

ligger på 50–70 % (Fichter 2010). Luftutbyteseffektiviteten syftar på 

ventilationens förmåga att transportera bort föroreningar. Ett annan 

alternativ som liknar den deplacerande ventilationen är stratifierande 

ventilation. Luften tillförs även då vid golvet fast med högre hastighet och 

låg temperatur. 

Det finns även omblandande ventilation och har som namnet anger syftet att 

blanda om luften i rummet genom att ren tilluft tillförs med en hög 

hastighet. Systemet är inte lämpligt att använda vid höga 

föroreningskoncentrationer då föroreningarna blandas runt i luften. 

Tilluftsdonet sitter vanligen i taknivå utanför vistelsezonen för att inte skapa 

drag (Dahlblom & Warfvinge 2010). Det förekommer även andra 

placeringar av tilluftsdon, beroende på vilken typ av inblåsning som är 

önskvärd. Luftutbyteseffektiviteten hos omblandande ventilation ligger på 

40–50 %, vilket är lägre än hos deplacerande ventilation (Fichter 2010). 

2.4.3 Fukt och lufttäthet 

Fukt är ett problem i byggnader som blir allt mer påtagligt när energikraven 

ständigt skärps och kraven på lufttätheten i bostäder blir hårdare. Av alla 

byggnadsskador som uppstår anses mer än 80 % av skadorna vara 

fuktrelaterade på något sätt (Sandin 2010). Sandin hävdar att fuktskadorna 

ofta blir mycket dyra att reparera, ibland kan det vara mer ekonomiskt 

lönsamt att riva den skadade byggnaden. 
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I luften finns vattenånga som varierar i mängd beroende på vilken 

temperatur luften har. Vattenmängden, även kallad ånghalt, anger hur många 

gram vattenånga det finns per m3 luft (Sandin 2010). För varje given 

temperatur finns en gräns för hur mycket vattenånga luften kan innehålla, 

gränsen definieras som mättnadsånghalt. Vid varmare temperaturer kan 

luften innehålla mer vattenånga, alltså högre mättnadsånghalt. På 

sommarhalvåret kan ånghalten utomhus uppgå till 7–10 g/m3 och på vintern 

2–4 g/m3. Variationer i utomhustemperatur över året medför en lägre RF på 

sommaren och en högre RF på vintern (Teknikhandboken u.å.). 

Inomhus tillkommer fuktproduktion från bland annat människor, matlagning 

och tvätt (Teknikhandboken u.å.). Människan avger 40–50 gram vattenånga 

per timme vid normalt tillstånd, vid ökad aktivitetsnivå ökar mängden 

(Sandin 2010). Fukten som tillkommer måste transporteras bort via 

ventilationssystemet för att inte få kondensutfällning på fönster eller i 

konstruktionen på byggnaden. 

Krav enligt Boverket (2017b) säger att fukttillståndet i en byggnad inte får 

överskrida byggmaterialets högsta tillåtna fukttillstånd. Det högsta tillåtna 

tar hänsyn till det kritiska fukttillståndet för det material som är mest 

känsligt mot fukt. Det med ett påslag av en säkerhetsmarginal som bestäms 

av byggherren. Vidare anger Boverket att om uppgifter inte är 

väldokumenterat för materialets kritiska fukttillstånd ska 75 % RF användas. 

Vid projektering av fukt utgår Trivselhus från kraven för högsta tillåtna RF, 

vilka sedan kontrolleras i de byggnader som är mest utsatta för fukt. 

För träprodukter är den vanligaste fuktpåverkan mögel och röta (Sandin 

2010). Om RF är lägre än 75 % finns ingen risk för mögelangrepp. 

Tillväxten för mögel illustreras i Figur 12, där det framgår att om RF 

överstiger 90 % finns det stor risk för mögelangrepp. Enligt Sandin ligger 

risken för rötangrepp på trä inom samma fuktintervall som mögeltillväxt. 

 

Figur 12: Mögeltillväxt i förhållande till temperatur och RF, med medgivande (Penthon u.å.). 
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En annan viktig aspekt i byggnader är lufttätheten. Att en byggnad är lufttät 

innebär att luftläckaget i klimatskalet är minimalt. Lufttätheten ligger till 

grund för att klara dagens krav på specifik energianvändning samt 

installerad eleffekt och är av betydelse för att undvika fuktansamling i 

konstruktionen enligt Träguiden (2017). 

En tillräcklig lufttäthet medför att skador undviks i konstruktionen till följd 

av fuktkonvektion (Träguiden 2017). Ett övertryck inomhus och otätheter i 

klimatskärmen medför att luft läcker ut i konstruktionen. Luft som läcker ut 

transporterar både värme och fukt i form av vattenånga som kan ge upphov 

till kondensutfällning i väggen (Paroc u.å.). Övertryck kan förekomma på 

vindsvåningen på ett hus med två plan. Det beror på den termiska 

drivkraften som bestäms av temperaturskillnader utomhus och inomhus 

(Träguiden 2017). Vidare benämns att termiken ökar med hushöjden men 

ger främst övertryck inomhus på vintern. 

Krav gällande lufttäthet är att byggnaden ska vara så pass lufttät att kraven 

uppfylls för specifik energianvändning. Lufttätheten behöver dock vara 

högre i enskilda fall ur fuktsynpunkt (Boverket 2017e). Lufttätheten bedöms 

med provtryckning då klimatskärmens genomsnittliga luftläckage mäts 

genom att huset utsätts för en tryckskillnad på 50 Pa (Gar-Bo 2016). 

Enligt Gar-Bo (2016) visar energianalyser att dagens nybyggda bostäder bör 

klara 0,3–0,6 l/s, m2 i lufttäthet. Trivselhus har ett krav att hus installerade 

med FTX-system ska klara en lufttäthet på 0,4 l/s, m2 och resterande 

ventilationssystem ska klara 0,6 l/s, m2. Enligt Kuckelkorn et. al (2017) är 

det rekommenderat att ha ett värde lägre än 0,3 l/s, m2. En lufttäthet på 

0,3 l/s, m2 är enligt Paroc (u.å.) motsvarighet till lufttätheten i ett passivhus. 

2.4.4 Effektbehov och energianvändning 

Ett hus har ett värmeeffektbehov som framför allt beror på 

temperaturskillnaden ute och inne. För att erhålla en värmebalans ska den 

tillförda effekten täcka värmeförlusterna vilka sker genom transmission, 

ventilation och otätheter i huset. Den tillförda effekten kommer från 

människor, solinstrålning och primärenergi. 

Husets värmeeffektbehov anges vanligen i W/m2, där m2 är den uppvärmda 

boarean, och styrs av ett antal parametrar. Ett lufttätt skal med en låg 

värmegenomgångskoefficient (Um) motverkar att varm luft försvinner ut ur 

huset. Krav finns på att Um inte ska överstiga 0,4 W/m2 K. Storleken på 

klimatskalets omslutande area påverkar i sin tur också effektbehovet liksom 

ventilationssättet och ventilationsflödet. Fläktarna i ventilationssystemet 

kräver i sin tur en effekt. Ett mått på fläktens energieffektivitet är SFP 

(specific fan power). För frånluft utan värmeåtervinning får SFP-talet 

maximalt vara 0,6 kW/(m3/s), för FVP 0,75 kW/(m3/s) och för FTX-system 
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1,5 kW/(m3/s) (BFS 2018: xx). Ju lägre SFP, desto mindre energi drar 

fläktarna. 

I bl.a. tidigare nämnd studie av Kuckelkorn et al (2017) nämns det att en 

människa avger en värmeeffekt på 100 W. Dahlblom och Warfvinge (2010) 

ger exempel på överslagsvärden för värmetillskott. För tillskottet från 

människor finns överslagsvärdet 1,5 W/m2 och elapparater tillsammans med 

belysning ger 7 W/m2. Solinstrålningen genom fönster kan i norr uppgå mot 

250 W/m2 morgon och kväll. I de övriga väderstrecken kan effekten uppgå 

mot ca 750 W/m2, i öst på morgonen, i söderläge mitt på dagen och i väster 

under kvällen. Effektbehovet för uppvärmning av småhus är generellt 40–

60 W/m2. Ett värmesystem anpassas för innelufttemperaturen och 

överdimensioneras lätt då osäkerheten i parametrar kräver 

säkerhetsmarginaler (Dahlblom & Warfvinge 2010). 

Energin som används i ett hus går till att värma upp inomhusluften och 

tappvarmvattnet samt går till hushållselen. Energin, som är en produkt av 

nödvändig värmeeffekt och dess tidsåtgång, ska täcka förluster orsakade av 

transmission, luftläckage och ventilation (Dahlblom & Warfvinge 2010). 

Den tillförs i form av primärenergi såsom fjärrvärme eller olika typer av 

värmepumpar, samt genom värmeåtervinning. Utöver det tillförs så kallad 

gratisvärme till byggnaden genom solinstrålning, tappvarmvatten, 

användning av hushållsapparater samt värmeavgivning från människor och 

djur. De är tillskott som reducerar husets behov av ny levererad energi. I 

energiberäkningar tas hänsyn till gratisvärmen (Boverket 2017h). Ett hus 

värmeenergibehov kan beräknas med handberäkning, datorbaserad 

beräkning (konventionella hus) och avancerade beräkningsprogram 

(komplicerade byggnader) enligt Dahlblom och Warfvinge (2010). 

I luften finns värmeenergi som styrs av temperatur och fuktinnehåll. Entalpi, 

med enheten J/kg luft, är måttet på den termodynamiska potentialen och är 

bara brukbart vid jämförelser. Vid en lufttemperatur på 0°C sätts entalpin 

också till 0 (Dahlblom & Warfvinge 2010). Vid förenklade beräkningar av 

luftens energiinnehåll används Mollierdiagram som innehåller de fem 

variablerna: 

• Värmeinnehåll [kJ/kg] 

• Vatteninnehåll [kJ/kg torr luft] 

• Torr temperatur [°C] 

• Våt temperatur [°C] 

• RF [%]. 

Med exempelvis lufttemperatur och RF erhålls också energiinnehållet 

genom diagrammet. 

I Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6), finns krav på olika byggnaders 

årliga energiförbrukning där mått finns på hur den normala 

energianvändningen för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

byggnadens fastighetsel fördelas över den uppvärmda boarean under ett 



 

20 

Bengtsdottir & Hagerup Norrman 

normalår, uttryckt i kWh/m2, år. Fram till 2017 delades Sverige upp i fyra 

klimatzoner där den lägsta siffran står för det området med det kallaste 

klimatet och därmed det lägsta kravet, till exempel Umeå. Klimatzon III 

utgjordes av Kronoberg tillsammans med närliggande län där det råder ett 

mildare klimat och därmed ett högre krav på energiförbrukningen. I BBR 24 

(BFS 2011:6) och bakåt gjordes skillnad på eluppvärmda och övriga hus, där 

de som räknades till eluppvärmda hade exempelvis FVP eller BVP. Krav 

fanns då på specifik energianvändning, exempelvis 55 kWh/m2, år för 

eluppvärmda och för övriga småhus 95 kWh/m2, år i klimatzon III. 

Benämningen Specifik energianvändning ersattes i BBR 25 (BFS 2011:6) 

med ett primärenergital, EPpet, som bestämmer husets energiprestanda 

tillsammans med en primärenergi- (PEi) och en geografisk justeringsfaktor 

(Fgeo). PEi bestäms utifrån husets energikälla och Fgeo kan ses som en 

utvecklad variant av klimatzonerna med fler områdesindelningar större 

variation i värden. Faktorn (PEi) är för fjärrvärme (PEfjv) 1,0 och för el (PEel) 

1,6. Högre upp i landet där det råder kallare klimat är Fgeo generellt högre än 

i de söderliggande kommunerna. Exempelvis har Östersund och Åre i 

Jämtland faktorerna 1,4 respektive 1,6 och alla kommuner i Kronoberg har i 

sin tur 1,0. Enligt de nya kraven ska EPpet inte överstiga 90 kWh/m2, år i 

Växjö, oavsett om huset är eluppvärmt eller inte (Boverket 2017g). 

Sedan 2014 deklareras byggnader med energiklassning bestående av sju 

nivåer A-E, för att underlätta jämförelsen dem emellan. Klasserna utgår från 

kravet på energianvändning som ställs på nya byggnader enligt BFS 2011:6. 

Kraven beror på typen av byggnad, om den är elvärmd och var i Sverige den 

är belägen. En byggnad som uppförs idag har energiklass C och en 

energiprestanda som motsvarar 75–100 % av dagens krav. Till klasserna D-

G räknas äldre byggnader. Har energiklassen bokstaven A och B är 

energiprestandan som mest 50 % respektive 50–75 % av kravet för ett 

nybyggt hus (BFS 2011:6). 

Tester utförda av Energimyndigheten (2014) visar att FVP med 

varvtalsreglerad kompressor kan spara 60–65 % energi i ett enfamiljshus. 

Den högre procenten kan uppnås med golvvärme. Testerna har gjorts bl.a. av 

ett hus på 180 m2 med ett beräknat energibehov på 22 500 kWh/år. Enligt 

testerna beräknas SCOP vara 2,4–2,8 för huset. Liksom Energimyndigheten 

visar en studie av Bales et al. (2014) att FVP är mest effektiv ur 

energisynpunkt vid ett större energibehov i ett hus, såsom ett hus på ungefär 

180 m2 eller större. FTX-system är i sin tur effektivt och fördelaktigt vid 

lägre uppvärmningsbehov. 

I en senare studie av Bales, Gustafsson, Holmberg, Myhren och Swing 

Gustafsson (2016) har en simulering av olika ventilations- och 

uppvärmningssystem gjorts för ett flerfamiljshus. Studien visar där att 

FVP:n har en kortare återbetalningstid än FTX-systemet och att 

värmepumpen dessutom kan vara mer fördelaktigt bland annat med hänsyn 
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till energianvändningen. Kurnitski, Latõšov och Thalfeldt (2018) visar i sin 

studie av olika system med fjärrvärme att uppvärmning med primärenergin 

minimeras då ventilation med FVP används. Det kan resultera i, som Bales 

et al. (2016) även hävdar, en lägre energianvändning. Vid F-system står 

uppvärmningsmetoden såsom bergvärme eller fjärrvärme för den större 

delen av effektiviteten och lönsamheten hos systemet i olika aspekter. 

2.4.5 Ekonomi 

När ett hus ansluts till fjärrvärme betalas en anslutningsavgift. Det 

tillkommer sedan ett fast månadspris samt ett energipris för den fjärrvärme 

som levereras till fastigheten. Enligt VEAB (2018b) ligger det fasta priset 

för fjärrvärme i Växjö på 346 kronor i månaden och energipriset på 

0,62 kr/kWh inklusive moms. 

Nätavgiften för elkostnader i Växjö består av en fast abonnemangsavgift och 

en rörlig avgift som beror på hur mycket energi som förbrukas i bostaden 

(VEAB u.å.). Den fasta abonnemangsavgiften ligger på 188 kronor i 

månaden inklusive moms för normalförbrukare med en mätarsäkring på 

16 A. Enligt Södra Hallands Kraft (u.å.) passar en mätarsäkring på 16 A 

bostäder som har en årlig energianvändning på 0–25000 kWh/år. Den rörliga 

avgiften för elnätspriset ligger på 19,9 öre/kWh i Växjö (VEAB 2018a). Den 

fasta och rörliga kostnaden från VEAB är endast avsedd för transporten av 

elen till bostaden. Det tillkommer även ett elpris per månad från det 

elhandelsföretag som väljs av brukaren (VEAB u.å.). Elnätspriset beror på 

vilket elhandelsföretag elen köps av samt hur mycket el bostaden förbrukar. 

För att erhålla driftskostnaden för ett hus som använder bergvärme som 

uppvärmningskälla multipliceras värmepumpens SCOP-värde med den 

rörliga överföringsavgiften och elpriset. 

I en artikel om val av ventilation benämner Åslund (2017) att det på kort sikt 

kan vara mer ekonomiskt lönsamt med ett F-system med BVP än ett FTX-

system. Vidare belyser han att ett FTX-system är mer lönsamt på lång sikt 

både ur ekonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till luftkvaliteten för 

människan. 
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3 Objektsbeskrivning 

3.1 Mätobjekt 

Studien berör tre hus i Växjö kommun som är placerade inom en radie på 

cirka 2 km och visas i Figur 13. Husen är utrustade med F-system ihop med 

BVP, FVP respektive FTX-system tillsammans med fjärrvärme som 

uppvärmningskälla. Samtliga hus är byggda av Trivselhus, har liknande 

utformning och en boendeyta på ca 140–181 m2. Klimatskalet, inkluderat 

väggtjocklek och material, är likadant för dem. De har alla golvvärme på 

entréplan och radiatorer på övervåningen. 

 

Figur 13: Rödmarkerad cirkel som visar området i Växjö Kommun där husen är placerade. (Google 

Maps 2018) 

3.1.1 Hus utrustat med F-system och BVP 

Huset som är utrustat med F-system och BVP visas Figur 14 och är ett 

tvåplanshus med en total boarea på 141 m2, varav entréplanet är 69,7 m2. 

Rumshöjden är 2,55 m på entréplanet och 2,4 m på andra våningen. 

Bostaden stod färdig i början på 2016 och det bor där idag fyra personer, 

varav två barn, med två husdjur. Bostaden är utrustad med en kamin som 

framgår i blå markering i Figur 14a. Radiatorerna som värmer upp 

övervåningen är gulmarkerade i Figur 14b. 
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a) b) 

Figur 14: Planritning på a) första planet och b) andra planet på huset med ett installerat F-system. 

BVP:n som är installerad i huset har fabrikatet IVT, modell Greenline C7. 

Kostnaden för pumpen ligger på 68 000 kr och den har ett COP-värde på 4,2 

enligt produktspecifikationen. Livslängden på värmepumpen är 20 år enligt 

IVT Värmepumpar (2016). Huset som har en omslutande area på 312 m2 

gav ett luftläckage på 0,18 l/s, m2 vid provtryckning, vilken genomfördes i 

byggnationsskedet. Tidigare beräkningar för husets specifika 

energianvändning visar 47,8 kWh/m2 per år. Ventilationskanalernas 

placering i huset framgår i Bilaga 1. Tilluftsventilerna på entréplanet är 

placerade i vardagsrum och i köket. På övervåningen är de placerade i 

samtliga sovrum och allrummet. Enligt luftflödesprotokoll för huset är 

frånluftsflödet 50 l/s, se Bilaga 2. 

3.1.2 Hus utrustat med FVP 

Huset som har en installerad FVP består av ett och ett halvt plan med en 

total boarea på 181,4 m2 varav första planet är 116,3 m2. I Figur 15 

illustreras en planritning för huset där värmepumpens placering är markerat i 

rött. Rumshöjden är 2,4 m på båda planen. Inflyttning i den nybyggda 

bostaden skedde i början på oktober 2017 och det bor där idag fem personer, 

varav tre barn, samt två husdjur. Bostaden är utrustad med en kamin som 

framgår i blå markering i Figur 15a. Radiatorerna som värmer upp 

övervåningen är gulmarkerade i Figur 15b. 
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a) b) 

Figur 15: Planritning på a) första planet och b) andra planet på huset med installerad FVP. 

Huset är utrustat med en FVP, vilken används som uppvärmningskälla 

tillsammans med elpatron som reserv, med den maximala effekten 6,5 kW. 

Information från en provtryckning gjord vid husets byggnation visar ett 

luftläckage på 0,19 l/s, m2. Tidigare beräkningar för husets specifika 

energianvändning visar 32,1 kWh/m2, år. Ventilationskanalernas placering i 

huset framgår i Bilaga 3, där även tilluftsventilernas placering framgår. 

Tilluftsventilerna på entréplanet är placerade i vardagsrummet, sovrummen 

och vid entrén. På övervåningen är de placerade i samtliga sovrum. Enligt 

luftflödesprotokoll som finns i Bilaga 4 framgår det att frånluftsflödet för 

huset är 60 l/s. 

3.1.3 Hus utrustat med FTX-system och fjärrvärme 

Huset med installerat FTX-system består av ett och ett halvt plan med en 

total boarea på 168,4 m2, varav första planet är 94,4 m2. I Figur 16 illustreras 

planritningen för huset där även aggregatets placering är rödmarkerad. 

Rumshöjden är 2,55 m på första planet och 2,4 m på det andra. Bostaden 

blev färdigbyggd i slutet på 2016 och det bor där idag fyra personer, varav 

två barn. Bostaden är utrustad med en kamin som framgår i blå markering i 

Figur 16a. Huset värms upp med golvvärme på entréplanet samt badrummet 

på vindsvåningen. Resterande rum på vindsvåningen värms upp med 

radiatorer vilket framgår i gula markeringar i Figur 16b. 



 

25 

Bengtsdottir & Hagerup Norrman 

 

 

a) b) 

Figur 16: Planritning på a) första planet och b) andra planet på referenshuset med FTX-system. 

Huset är utrustat med ett FTX-system där fjärrvärme används som 

uppvärmningskälla. FTX-aggregatet har fabrikatet Systemair. Aggregatet 

har ett grundflöde som är anpassat för villor upp till ca 240 m2 (SystemAir 

2018a). Huset, som har en omslutande area på 363 m2, hade ett 

provtryckningsresultat på 0,29 l/s, m2 när huset byggdes. Tidigare 

beräkningar för husets specifika energianvändning visar 81,8 kWh/m2, år. 

Tilluftsdonen är placerade i taket i vardagsrum och sovrum, vilket ger en 

omblandande ventilation. Till- och frånluftsdonens placering framgår i 

Bilaga 5, där det även kanalerna i ventilationssystemet framgår. Injusterat 

tilluftsflöde är 61 l/s och frånluftsflödet 64 l/s vilket framgår i 

luftflödesprotokollet för huset i Bilaga 6. 

3.2 F-system 

Huset som har ett installerat F-system tar in tilluften via väggventiler från 

Fresh, se Figur 17a. Ventilen är utrustad med ett filter och luftmängden kan 

regleras med ett steglöst precisionsspjäll som manövreras med ett reglage, 

vilket framgår i Figur 17b. Ventilen har en luftflödeskapacitet på 7,8 l/s. För 

att bibehålla flödet och en god luftkvalitet bör filtret enligt Fresh (2006) 

rengöras 1–2 gånger per år. För att installera ett F-system i en villa förutsätts 

att bostaden värms upp med BVP. Anledningen till det är att F-system 

kombinerat med fjärrvärme som uppvärmningssystem har svårt att klara 

Boverkets krav. 
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a) b) 

 

Figur 17: Illustration av a) väggventil för tilluft och b) ventildel, med medgivande (Fresh 2006). 

Frånluften i bostaden ventileras ut via en takfläkt från SystemAir som 

illustreras i Figur 18. Fläkten är igång regelbundet och har ett maximalt 

luftflöde på 208 l/s. Temperaturen på transporterad luft får max vara 62°C. 

Fläkten bör rengöras en gång om året för att undvika felbalansering och 

onödigt slitage på lagren (SystemAir 2018b). Referenslivslängden som 

gäller under normal drift för takfläkten är uppskattad till 10–15 år enligt 

SystemAir (2018b). 

 

Figur 18: Takfläkt för frånluftssystem, med medgivande (SystemAir 2018b). 

3.3 FVP 

I studien gjordes avläsningar på en FVP med fabrikatet NIBE F730. 

Tilluften i bostaden tas in via samma väggventiler som används för F-

systemet. Den aktuella värmepumpens SCOP-värde ligger enligt 

produktspecifikationen på 4,7 vid både kallt och varmt klimat. När 

frånluftsflödet ligger på 70 l/s ligger COP-värdet på 5,32 för minsta 

kompressorfrekvens och 2,34 för maximal kompressorfrekvens. Enligt 

NIBE (2017) arbetar pumpen som bäst när frånluftsflödet ligger över 21 l/s. 
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Vidare blockeras kompressorn och en elpatron tillåts gå in när 

frånluftstemperaturen understiger 6°C. Pumpen är försedd med klimatstyrd 

värmeautomatik och varmvattenkapaciteten för 40°C varmvatten är 264 l. 

Referenslivslängden på pumpen är 20 år enligt NIBE (2018). 

3.4 FTX-system med roterande värmeväxlare 

Den roterande värmeväxlaren är ett standardval för FTX-ventilation vid 

husköp från Trivselhus. Anledningen till det är på grund av den snabba, 

välfungerande avfrostningen (Öhman 2012) som gör att aggregatet fungerar 

bra i hela Sverige. Maximal tillförd eleffekt till fläktarna är 88 W och till 

motor samt uppvärmningsbatteri är det 1,67 kW (SystemAir 2018a). Den 

termiska verkningsgraden för värmeväxlaren ligger enligt SystemAir 

(2018a) på 85 %. Fyra kanaler går in till ventilationsaggregatet varav en 

tilluftskanal, en frånluftskanal, en avluftskanal samt en kanal för 

inkommande uteluft, vilket illustreras i Figur 19. Den femte kanalen som 

kan kopplas in är imkanalen, men i referenshuset är imkanalen separat. 

Tilluftstemperaturen kan regleras på aggregatet, likaså luftflödet. Maxflödet 

för aggregatet är 102 l/s. Enligt SystemAir (2018a) är referenslivslängden på 

FTX-aggregatet 10–15 år. 

 

Figur 19: Principen hos ett FTX-aggregat med roterande värmeväxlare, med medgivande (SystemAir 

2018a). 

Aggregatet är utrustat med en automatisk växling till sommardrift, då sker 

ingen värmeåtervinning i den roterande värmeväxlaren. Det beror på att när 

utomhustemperaturen är lika varm som inomhustemperaturen finns ingen 

anledning att använda värmeväxling. När sommarläget aktiveras i aggregatet 

stängs eftervärmningsbatteriet av om det är aktiverat (SystemAir 2018a). 
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4 Metod 

Tre villor med olika ventilationssystem valdes ut strategiskt för fallstudien. 

För att kunna göra en enkel och rättvis jämförelse mellan de olika systemen 

undersöktes därför hus som har lika förutsättningar med avseende på 

utformning, klimatskal och storlek. Undersökningarna gjordes inom en 

vecka för att utomhusklimatet skulle vara likvärdigt för alla mätningar. För 

att ta reda på den termiska komforten, effekt-, energibehovet och kostnaden 

för husen användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. Information 

från system-, hustillverkare, mätningar och avläsning av aggregat användes 

tillsammans med hand-, datorberäkningar och intervjuer med de boende.  

4.1 Mätning av relativ fuktighet och temperatur 

För att få fram värden för fukt och termisk komfort användes en kvantitativ 

metod genom att primärdata samlades in med hjälp av en fukt- och 

temperaturmätare. Primärdata samlades in för att jämföra RF och 

lufttemperatur med komfortzonen enligt ProAir (2011), därefter avgjordes 

även vilket system som är mest lönsamt sett till den termiska komforten. 

Mätpunkter placerades ut strategiskt med en jämn fördelning i hela huset för 

att få tillförlitliga värden i samtliga hus. 

Mätinstrumentet är avsett för olika former av fuktmätning men begränsades 

med en tillhörande givare som endast mäter RF och temperaturen i luften. 

Tillförlitligheten hos mätinstrumentet vid mätning av RF är ± 1,3 % och 

± 0,3°C vid temperaturmätning. 

4.2 Avläsning av system för beräkning av luftomsättning, 

verkningsgrader och effektbehov 

En kvantitativ metod användes för att räkna fram luftomsättning i samtliga 

bostäder. Sekundärdata från luftflödesprotokoll från varje hus användes i 

beräkningarna. Luftflödesprotokollen visar injusterat ventilationsflöde i 

huset vilket ger hög validitet i beräkningen. Beräkningarna gjordes för en 

jämförelse mellan husen samt med Boverkets krav på luftomsättning. 

För att få svar på ventilationssystemens effektbehov samt återvinning och 

möjliggöra en jämförelse mellan systemen användes en kvantitativ metod. 

Effektskillnader beräknades mellan ute-, till-, från-, av- och inomhusluften 

för varje hus. Skillnaderna beräknades med hjälp av uppmätta samt avlästa 

värden från aggregat och pump för eltillförsel, temperaturer, RF och 

luftflöden. För att ta reda på FVP:ns värmefaktor, COP, gjordes också 

avläsningar för värden på värmesystemets framlednings- och 

returtemperatur efter uppvärmningen av huset. Verkningsgrader för FTX-

systemet och FVP:n jämfördes med produktspecifikationen för att ge en 
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indikation på reliabiliteten i de avlästa värdena. För F-systemet, där inga 

avläsningar kunde göras, gjordes enbart mätningar och intervju med boende.  

4.3 Energi- och kostnadsberäkningar 

En kvantitativ metod användes vid energi- och kostnadsberäkningar för att 

uppskatta mätobjektens värmeeffekt-, energibehov och medföljande 

kostnader. Vid beräkning av energibehov och kostnader användes huset med 

FTX-system som referens för samtliga ventilationssystem. Beräkningarna 

utgick från kraven senast i BBR 24 då de aktuella mätobjekten byggdes 

innan BBR 25 trädde i kraft (BFS 2011:6). 

I energiberäkningarna användes sekundärdata i form av 

produktspecifikationer från de olika fabrikaten tillsammans med uppmätta 

och förväntade värden på referenshuset samt schablonvärden för resterande 

system. Ytterligare beräkningar gjordes med verkliga värden från 

provtryckningsresultat och uppmätt luftflöde som ersatte schablonvärden i 

tidigare gjorda beräkningar. 

Sekundärdata i form av företagets beräknade kostnader för installations- och 

anslutningsavgifter samt prisuppgifter från fabrikaten för systemen lades in i 

en kalkyl. Kostnader för olika kombinationer av ventilationssystem och 

uppvärmningskällor kontrollerades för att sedan jämföras. Utifrån 

energiberäkningar användes även den totala energiåtgången per år för att få 

fram en driftkostnad för varje system. Det för att undersöka det mest 

fördelaktiga ventilationssystemet under 50 år, med hänsyn till den 

ekonomiska aspekten. Kostnaderna som är framtagna av Trivselhus har 

tidigare använts i kostnadsunderlag och ger därför reliabilitet i jämförelsen. 

4.4 Intervjuer med boende 

En kvalitativ metod användes genom intervju med de boende i husen. 

Frågorna utformades så att öppna svar erhölls vilket bidrog till diskussioner i 

varje fråga för att höja validitet i svaren. Öppna frågor medförde även att 

frågorna inte kunde misstolkas och ge felaktiga svar. Frågorna som ställdes 

berörde de boendes val av värme- och ventilationssystem samt den upplevda 

komforten i hemmet. Resultatet av intervjun jämfördes sedan med uppmätta 

och senare beräknade värden tillsammans med krav och olika teorier. 

Jämförelsen mellan intervjusvaren och mätresultaten bidrog till en hög 

reliabilitet i resultaten för de undersökta områdena. 
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5 Genomförande 

Undersökningarna av de olika husen genomfördes under en vecka med ett 

likartat utomhusklimat. I Tabell 1 framgår dygnsmedeltal av lufttemperatur 

utomhus, vindhastighet och relativ fuktighet under de dagar som 

mätningarna gjordes. Det var 2°C varmare utomhus när mätningarna gjordes 

i huset med frånluftssystem än när mätningar utfördes för de andra två 

husen. I samband med de olika mätningarna gjordes avläsningar i 

ventilations- och värmesystemen i husen och de boende intervjuades. 

Tabell 1: Dygnsmedeltemperatur utomhus, vindhastighet och relativ fuktighet under de dagar som 

mätningarna genomfördes (SMHI u.å.). 

 Mätning F-

system 

Mätning FVP-

system 

Mätning FTX-

system 

Dygnsmedeltemp. ute 

[℃] 

9,0 7,2 7,3 

Vindhastighet [m/s] 4,8 3,7 3,3 

Relativ fuktighet [%] 82 75,8 78,4 

 

5.1 Mätningar och insamling av data 

Mätning av RF och lufttemperatur gjordes med hjälp av en fukt- och 

temperaturmätare med fabrikatet Testo modell 635 som ses i Figur 20. I 

mätaren är en fuktgivare inkopplad med ett filter som kan bytas. Vid 

mätningarna användes ett grovfilter för att få snabbare utfall på mätaren. 

Mätningarna gjordes inom vistelsezonen och i varje rum, med få undantag. 

Temperatur och RF mättes 1,5–2 m ovan golvet, mitt i rummen och ungefär 

1 m från fönster. Tilluftsdon respektive -ventiler undersöktes också, liksom 

temperatur och RF utomhus vid samtliga mättillfällen. 
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Figur 20: Fukt- och temperaturmätare som användes vid mätningarna. 

Mätpunkter i huset med F-system visas i Figur 21, där tilluftsventilerna i 

ytterväggarna är markerade i blått. Samtliga värden på temperatur och RF 

togs fram med fukt- och temperaturmätaren. Ett sovrum var otillgängligt för 

mätning och blev tillsammans med en anslutande klädkammare därför 

exkluderade i datainsamlingen. 

 
 

a) b) 

Figur 21: Mätpunkter i hus med F-system för RF och lufttemperatur markerat i rött och blått, varav 

de blåmarkerade punkterna är tilluftsventiler. 

I huset med FVP framgår mätpunkterna i Figur 22 där tilluftsventilerna i 

ytterväggarna är markerat i blått liksom i huset med rent F-system. 

Primärdata samlades in i alla rum utom en klädkammare på entrévåningen. 

Avläsningar gjordes även från FVP:n. 
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a) b) 

Figur 22: Mätpunkter i hus med FVP markerat i rött och blått, varav de blåmarkerade punkterna är 

tilluftsventiler. 

I referenshuset som har FTX-system samlades primärdata in med 

avläsningar från aggregat i kombination med mätningar. RF och temperatur 

undersöktes även vid avluftshuven på taket. Mätpunkterna i huset framgår i 

Figur 23 där tilluftsdonen i taket är markerade i blått. 

  

a) b) 

Figur 23: Mätpunkter i hus med FTX-system markerat i rött och blått, varav de blåmarkerade 

punkterna är tilluftsdon. 

Med hjälp av de uppmätta värdena beräknades medelvärden för RF samt 

lufttemperatur på entréplanet, övervåningen och för hela huset. 

Beräkningarna gjordes för varje hus. Samtliga mätpunkter i husen jämfördes 

också med komfortzonen enligt ProAir (2011).  

Injusterat luftflöde från luftflödesprotokoll för samtliga hus medförde att 

luftomsättningen [h-1] kunde beräknas enligt 

 
𝑛 =

𝑞

𝑉
 (1) 

där 𝑞 är ventilationsflödet [m3/h] och V är rumsvolymen [m3] (Dahlblom & 

Warfvinge 2010). Samtliga beräkningar för luftomsättningen i de tre husen 

framgår i Bilaga 7. 
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Utöver mätningar med fukt- och temperaturmätare gjordes avläsningar på 

FVP:n och FTX-aggregatet. Av FVP:n, som visas i Figur 24, avlästes 

värmesystemets framlednings- och returtemperatur samt ute-, av- och 

dimensionerande inomhustemperatur. Från FTX-aggregatet hämtades 

information om luftflöden, temperaturer för till- och frånluften samt RF för 

frånluften. Ett medelvärde beräknades för uteluften av det som visades på 

fuktmätaren tillsammans med information från FTX-aggregatet respektive 

FVP:n. 

 

Figur 24: FVP:n som avläsningar gjordes på. 

5.2 Beräkningar och simuleringar 

5.2.1 Ventilationssystemens enskilda effektbehov och verkningsgrad 

För F-systemet beräknades värmeeffektbehovet med temperatur och RF från 

ute- samt inneluften enligt 

 𝑃 = |Δh| × 𝑞1 × 𝜌1 (2) 

där |Δh| är entalpidifferensen [kJ/kg], q1 är luftflödet [m3/s] och ρ1 är luftens 

aktuella densitet [kg/m3] (Dahlblom & Warfvinge 2010). Se Figur 25 för en 

grafisk förklaring av tankegången vid beräkningen. 

 

Figur 25: Beräkningsgång för värmeeffekten i F-systemet. 
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Frånluftsfläkten kräver 49 W enligt energiberäkningar för det aktuella huset 

som kan ses i Bilaga 8. Entalpin och luftdensiteten lästes av ett 

Mollierdiagram (ASHRAE 1992) som finns i Bilaga 9.  

Den angivna effekten från FVP:n räknades ut genom att multiplicera 

differensen i framlednings- och returtemperatur i värmesystemet med 

vattnets densitet på ungefär 1000 kg/m3, värmekapacitet på ungefär 

4,18 kJ/kg·K och hastigheten i m3/s. Hastigheten avlästes från värmepumpen 

som 43 % av den maximala kapaciteten på 0,2 l/s med trycket 50 kPa, vilken 

erhölls av produktspecifikationen (NIBE 2017). 

Den återvunna effekten i sin tur togs fram genom både uppmätta och avlästa 

värden, eftersom de skilde sig med mindre än en grad. Då RF inte kunde 

avläsas i frånluften från värmepumpen användes den uppmätta 

inomhusluftens temperatur samt RF. Beräkning av luftens ånghalt inomhus 

gjordes sedan med de erhållna värdena. Med ånghalten för frånluften 

beräknades RF för avluften utifrån temperaturens mättnadsånghalt (Sandin 

2010, s.130). Samtliga avläsningar från FVP:n framgår i Bilaga 10. Entalpin 

för från- och avluften bestämdes till 39 respektive 22 kJ/kg. Med 

information från Trivselhus om installerat luftflöde på 60 l/s beräknades 

sedan skillnaden i effekt. Skillnaden är den återvunna effekten som 

värmesystemen tar upp. Se Figur 26 för beräkningsgång. En kontroll av 

effektbehovet gjordes också för differensen mellan ute- och inneluften, där 

entalpin var 39 respektive 25 kJ/kg. 

 

Figur 26: Beräkningsgång för värmepumpens effektbehov samt återvunnen effekt. 

Den avgivna effekten från pumpen, återvinningen tillsammans med tillförd 

energi samt effektskillnaden ute och inne svarar alla för värmeeffektbehovet 

i huset. För beräkning av värmefaktorn användes formeln 
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 𝐶𝑂𝑃 =
𝑃𝑓 + 𝑃𝑘

𝑃𝑘
 (3) 

där Pf är upptagen värme vid förångaren [kW], vilket innebär den återvunna 

värmeeffekten. Om det beräknade effektbehovet görs för den avgivna 

värmeeffekten istället sker inte additionen med Pk. Ett ytterligare alternativ 

som användes var att dividera den erhållna effekten med differensen mellan 

den och den återvunna effekten. Pk är den el som tillförs kompressorn [kW] 

(Dahlblom & Warfvinge 2010). Eleffektbehovet för FVP var 208 W vid 

tiden för mätningar och avläsningar. 

Temperaturverkningsgraden i FTX-systemet för till- och frånluften 

beräknades enligt Dahlblom och Warfvinge (2010) med formlerna 

 

𝑡𝑖𝑙𝑙

=
(𝑇å − 𝑇𝑢𝑡𝑒)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)
×

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙
𝑞𝑓𝑟å𝑛

 (4) 

 
𝑓𝑟å𝑛

=
(𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑎𝑣)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)
×

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙
𝑞𝑓𝑟å𝑛

 (5) 

 

där Tå är temperaturen efter återvinning [℃], Tute är utomhustemperaturen 

[℃], Tfrån är frånluftstemperaturen [℃], Tav är avluftstemperaturen [℃], qtill 

är tilluftsflödet [l/s] och qfrån är frånlufsflödet [l/s]. 

Temperaturverkningsgraden anges ofta med antagen jämn flödesfördelning 

mellan till och frånluften, men eftersom frånluftsflödet som visade 66 l/s var 

större än tilluftsflödet på 62 l/s gjordes beräkning av verkningsgrad för både 

till- och frånluften.. Temperaturverkningsgraden multiplicerades sedan med 

kvoten mellan till- och frånluftsflödet för korrigering av värdet och ett 

medelvärde togs av till och från. De avlästa värdena i aggregatet och de 

uppmätta med hjälp av instrument skilde sig en till två grader. Avluften 

uppmättes då det inte kunde avläsas i aggregatet. För att få ett tillförlitligt 

svar från beräkningarna användes därför enbart de uppmätta värdena, där 

medelvärdet av inneluften ger Tfrån. Tå som är temperaturen innan 

uppvärmning av batteri beräknades enligt 

 𝑇å = −
𝑃𝑣,𝐿𝑣
𝑄

+ 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 (6) 

 

 𝑄𝑣 = 𝜌 × 𝑐𝑝 × 𝑞𝑣 (7) 

där Pv,Lv är den avgivna effekten [W] från värmebatteriet som erhölls genom 

differensen mellan värmeeffektbehovet och den återvunna effekten. Luftens 
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effektbehov per grad, Q, beräknades med uteluftens densitet, ρ [kg/m3], 

värmekapacitet, cp [J/kg·K], och tilluftsflöde qv [m
3/s] (Dahlblom & 

Warfvinge 2010). Temperaturen efter återvinningen, Tå, beräknades till 

18,5°C och användes för att ta fram verkningsgraden. Figur 27 visar 

beräkningsgången grafiskt. 

 

Figur 27: Beräkningsgång för värmeeffekten i FTX-systemet. 

Tillförd eleffekt till motor och uppvärmningsbatteri beräknades till 56 W. 

Fläktarnas effektbehov för tilluftsfläkten var 21 W och frånluftsfläkten 25 W 

vid undersökningen. Se Bilaga 11 för avläst data från FTX-aggregatet. 

Entalpin utlästes 25,5 kJ/kg för uteluften, 37,5 kJ/kg för frånluften och 

30 kJ/kg för avluften. Entalpin för tilluften efter uppvärmningsbatteriet är 

40 kJ/kg. För att ta reda på energiinnehållet innan batteriet togs differensen i 

skillnaden mellan från- och avluften samt ute- och tilluften. Differensen blev 

5 kJ/kg vilket adderades till uteluftens entalpi och blev 30,5 kJ/kg. Utifrån 

de erhållna värdena gjordes beräkningar för den återvunna effekten på 

samma vis som för frånluftsvärmepumpen. 

För samtliga ventilationssystem användes ett Mollierdiagram för att ta fram 

energiinnehållet i luften vid den aktuella temperaturen och RF. 

Energiinnehållet i sin tur multiplicerades med luftflödet för att ta fram 

värmeeffektbehovet, liksom vid beräkning av återvinningen av 

värmeeffekten. Eleffekttillförsel tillsammans med värmeeffektbehov och 

återvunnen effekt jämfördes sedan mellan de olika systemen, där det mest 

lönsamma systemet kunde urskiljas. 
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5.2.2 Energiberäkningar 

Referenshuset använder sig idag av fjärrvärme vilket har undersökts vid 

energiberäkningar. För att få ett jämförbart resultat och lika förutsättningar 

mellan de olika ventilationssystemen gjordes även en beräkning där FTX 

kombinerades med en bergvärmepump.  

För att få fram rätt storlek på värmepumparna gjordes beräkningar 

tillsammans med Trivselhus i programmet VPW2100. Datan som lades in i 

programmet styrdes av husets uppvärmda yta, typ och placering. Det 

tillsammans med uppskattad toppeffekt på 8,22 kW, beräknad utifrån 

referenshusets Um-värde. Um-värdet står för byggnadens värmekonduktivitet 

som är beräknad utifrån varje byggnadsdels U-värde. 

Resultaten från VPW2100 användes i beräkningar av det totala 

energibehovet för husen, som genomfördes i det Excel-baserade programmet 

TMF energi 6.1. Där lades parametrar in för att ta fram värmeenergibehov 

utifrån framräknat Um-värde och värmeeffektbehov. Därefter räknades 

energibehovet fram med hjälp av schablonvärden, produktspecifikationer 

och provtryckningar. COP-värden samt värmeeffekt hämtades ifrån 

produktspecifikationer för värmepump samt FTX med bland annat given 

temperaturverkningsgrad. DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur), 

önskad inneluftstemperatur, area, gratisenergi och verkningsgrad användes 

tillsammans med förväntade värden på referenshus. De ingångsvärden som 

skiljer sig i beräkningarna mellan ventilationssystemen är främst COP-

värden och temperaturverkningsgrader. Se Bilaga 11–14 för beräkningarna i 

programmen.  

5.2.3 Kostnadsberäkningar 

Vid beräkning av produkt- och installationskostnader användes ett internt 

kalkylprogram hos Trivselhus. Priser lades in för olika kombinationer av 

ventilationssystem och uppvärmningskällor. Priserna beräknades för F-

system med BVP och FVP inklusive väggventiler, FTX-system med 

fjärrvärme och FTX-system med bergvärmepump. För systemen med BVP 

som uppvärmningskälla antogs ett 140 m djupt borrhål för installation av 

bergvärme. Priserna för ventilationssystemen med BVP jämfördes, och en 

jämförelse gjordes även med FTX-system med bergvärme respektive 

fjärrvärme. 

För beräkningar av driftkostnaden per år för varje system användes el- och 

fjärrvärmepriser från VEAB i Växjö samt elpriser från Bixia (u.å.). Samtliga 

driftskostnader beräknades på referenshuset. För F-systemet med BVP och 

FVP beräknades driftskostnaden, Dtot, per år fram enligt 

 𝐷𝑡𝑜𝑡 = 188 × 12 + (0,199 + 0,627) × 𝐸𝑡𝑜𝑡 ×
1

𝑆𝐶𝑂𝑃
 (8) 
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där 188 är fast månadspris [kr/mån], 0,199 är en nätavgift [kr/kWh], 0,627 är 

rörligt elpris [kr/kWh] enligt Bixia (u.å.), Etot är den totala 

energianvändningen och SCOP är värmepumpens värmefaktor vid ett 

medelklimat när framledningstemperaturen är 35°C enligt NIBE (2017). Etot 

för varje system erhölls ur energiberäkningar som gjorts på referenshuset där 

hushållsel inkluderades. Det fasta elpriset beräknades fram enligt Bixia (u.å.) 

utifrån energianvändningen för varje system. För FTX-system med 

bergvärmepump användes också formel 11 men det fasta elpriset beräknades 

till 0,63 kr/kWh. SCOP-värdet som användes för F-systemet i kombination 

med BVP med fabrikatet IVT, modell Greenline C7 var 4,2. För FTX-

systemet med BVP dimensionerades storleken på värmepumpen till en IVT, 

modell Greenline C6, i samband med energiberäkningar. SCOP-värdet som 

användes för FTX-systemet var 4,1 (IVT Värmepumpar 2017). 

Driftskostnaden, Dtot, för FTX-systemet med fjärrvärme som 

uppvärmningskälla beräknades enligt 

 𝐷𝑡𝑜𝑡 = 346 × 12 + 0,62 × 𝐸𝑡𝑜𝑡 (9) 

där 346 är ett fast månadspris [kr/mån] och 0,62 ett rörligt energipris 

[kr/kWh]. En sammanställning av installation- och driftskostnaderna gjordes 

för varje system där hänsyn även togs för hur lång livslängden för varje 

system är för att få en jämförelse mellan systemen. Fullständiga beräkningar 

för drift- och installationskostnader finns i Bilaga 16 

5.3 Intervjuer med boende 

De boende intervjuades i samband med att mätningar genomfördes i husen. 

De hade inte fått ta del av frågorna innan intervjun genomfördes. Frågorna 

som ställdes var riktade så att de boende gav subjektiva svar vilka kunde 

jämföras med de uppmätta och avlästa värdena. Det för termisk komfort, 

luftkvalitet och energi i relation till funktionskrav samt de uppskattade och 

beräknade kostnaderna. Frågorna som ställdes var följande: 

• Hur många är ni i hushållet? 

• Har ni duschat eller lagat mat de senaste två timmarna? 

• Varför valde ni att ha just F-system/FVP/FTX-system? 

• Hur upplever ni att inomhustemperaturen är hemma? 

• Hur upplever ni att luftfuktigheten är hemma? 

• Tycker ni att det är lätt att andas hemma? 

• Upplever ni alla rum i huset lika behagliga? 

• Har ni upplevt något problem med ventilationen än så länge? 

• Har ni upplevt kallras eller drag hemma? 

• Vädrar ni med öppna fönster? 

• Upplever ni eller har ni upplevt störande ljud från ventilationen? 
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• Justerar ni ventilationsflödet när ni inte är hemma? (ställdes bara till 

familjen med FTX-system) 

• Motsvarar kostnaden för elen och värmen i bostaden det ni förväntat er? 

• Är ni nöjda överlag med ert inomhusklimat? 
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6 Resultat och analys 

6.1 Termisk komfort 

Med uppmätta värden på temperaturer i huset med F-system beräknades 

medelvärdet 22,3°C på entréplanet och 22,6°C på övervåningen. Hela huset 

gav totalt ett medelvärde på 22,4°C. Den största temperaturdifferensen för 

uppmätta punkter är 2,3°C. Inomhusluftens medelvärde av RF beräknades 

till 39,2 % på entréplan och 40,1 % på övervåningen. Det totala medelvärdet 

för huset beräknades till 39,7 %. Den största differensen i RF för uppmätta 

punkter är i sin tur 3,3 %. I Figur 28 framgår att samtliga uppmätta punkter 

ligger inom komfortzonen enligt ProAir (2011) samt uppfyller 

Folkmyndighetens (2014:17) temperaturkrav. Den uppmätta 

utomhustemperaturen framgår i figuren och utgör den blå pricken. 

 

Figur 28: Samtliga mätpunkter markerat i rött i huset med F-system, samt markerad 

utomhustemperatur i blått. 

I huset med FVP beräknades medelvärdet för inomhustemperaturen till 

21,9°C på både entréplanet och övervåningen. Den största 

temperaturdifferensen är 3,8°C mellan uppmätta punkter. Alla punkter utom 

mätpunkt 1.11 uppfyller temperaturkraven. I punkten 1.11, som ligger i 

sovrummet på entréplanet, mättes temperaturen till 19°C. Inomhusluftens 

medelvärde av RF beräknades till 37,7 % på entréplanet och 37,0 % på 

övervåningen. Totalt blev medelvärdet i huset 37,3 % och den största 

differensen 7,3 %. I Figur 29 framgår att samtliga uppmätta punkter ligger 

inom komfortzonen enligt ProAir (2011). Beräkningar utifrån mätningarna 

visar att RF i vid avluften under tid för undersökningen var 93,6 %. Enligt 
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Penthon (u.å.) innebär det en risk för kondens som kan orsaka mögeltillväxt 

och röta. 

 

Figur 29: Samtliga mätpunkter i huset med FVP, samt markerad utomhustemperatur i blått. 

I huset med FTX-system beräknades inomhusluftens medelvärde till 23,9°C 

på entréplanet och 22,6°C på övervåningen. I åtta mätpunkter mättes 

temperaturen till över 24°C, vilket inte uppfyller temperaturkraven enligt 

FoHMFS (2014:17). Alla de mätpunkterna ligger på entréplanet. Samtliga 

punkter med 22–23°C ligger på övervåningen. Totalt blev medelvärdet för 

inomhustemperaturen i hela huset 23,3°C och den största differensen mellan 

de uppmätta punkterna är 2,3°C. Inomhusluftens medelvärde av RF är enligt 

mätningar 35,1 % på entréplanet och 34,5 % på övervåningen. De två 

våningarna ger huset ett totalt medelvärde på 34,8 %, och den största 

differensen på 4,6 %. I Figur 30 framgår att samtliga uppmätta punkter 

ligger inom komfortzonen för acceptabel komfort enligt ProAir (2011).  
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Figur 30: Samtliga mätpunkter i huset med FTX-system, samt markerad utomhustemperatur i blått. 

I samtliga hus ligger de uppmätta värdena innanför den acceptabla 

komfortzonen enligt Proair (2011). Huset med FTX-system har minst 

spridning på temperaturen och det med F-system har minst spridning på den 

relativa fuktigheten. Vad som även framgår av mätningarna är att i huset 

med FTX-systemet ligger de flesta mätpunkterna utanför komfortzonen men 

inom den acceptabla komfortzonen och är överlag mer samlade än för de 

andra mätobjekten. Att de flesta punkter för systemet ligger utanför 

komfortzonen beror på att luftfuktigheten är lägre och inomhustemperaturen 

högre än i de andra husen. En gemensam faktor för husen med FTX-system 

och FVP är att medelvärdet för den relativa fuktigheten är högre på 

entréplanet än på övervåningen. 

En sammanställning med resultat från de olika mätobjekten redovisas i 

Tabell 2. Klimatet i uteluften var likartat vid undersökningarna av husen 

med FVP och FTX-system, men när mätningarna gjordes i huset med F-

system var utomhustemperaturen högre liksom RF. I inomhusluften blev 

medelvärdet av den relativa fuktigheten i huset med FTX-system lägst, men 

temperaturen är högst. Mätobjektet med F-system står för högst RF 

inomhus. Samtliga resultat av mätningar i varje hus framgår i Bilaga 17. 
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Tabell 2: Sammanställning av temperaturer och luftfuktighet för de tre systemen. 

 F FVP FTX 

Uteluft 
T [℃] 15,2 12,9 13,2 

RF [%] 59,4 50,5 48,7 

Tilluft 
T [℃] 16,2 13 23,5 

RF [%] 54,5 54,3 35,3 

Inneluft 

(medel) 

T [℃] 22,4 21,9 23,3 

RF [%] 39,7 37,3 35,2 

Frånluft 
T [℃]  22,1* 21,2* 

RF [%]   38* 

Avluft 
T [℃]  6,9* 15 

RF [%]  93,6** 55 

*Avläst värde från aggregat/värmepump 

**Beräknat värde 

6.2 Luftkvalitet 

Luftflödet är justerat till 50 l/s i huset med frånluftssystem och 60 l/s i huset 

med FVP. För F-systemet beräknades luftflödet i hela huset till 180 m3/h och 

för FVP till 216 m3/h. Luftomsättningen för husen blev 0,52 oms/h 

respektive 0,50 oms/h. I huset med FTX-system beräknades 

luftomsättningen till 0,53 oms/h med ett injusterat luftflöde i huset på 62 l/s 

vilket motsvarar 223 m3/h. 

Luftomsättningen för samtliga system framgår i Tabell 3, där det även 

luftflöden och volymen på husen visas. Huset med FTX-system har högst 

luftomsättning av de tre systemen. Luftomsättningen hos alla system klarar 

Boverkets krav på 0,5 oms/h. 

Tabell 3: Luftomsättning för de tre ventilationssystemen. 

Ventilationssystem Luftflöde [m3/h] Husets volym [m3] Luftomsättning [h-1] 

F 180 349 0,52 

FVP 216 435 0,50 

FTX 223 418 0,53 

Luftkvaliteten i samtliga hus är tillräcklig och föroreningar såsom koldioxid 

ventileras bort i tillräcklig mängd enligt Boverkets krav på 0,35 l/s per m2, 

vilket motsvarar att luften byts ut helt på två timmar. Husen överstiger 

medianvärdet för småhus, som enligt undersökningen Granmar (2014) låg 

på 0,33 oms/h år 2014. Där påvisades att åtta av tio bostadshus har för låg 
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luftomsättning, vilket inte resultatet visar för de tre studerade villorna. 

Vidare råder inte förhöjd risk för astma och allergi hos de barn som bor i 

husen eftersom den framräknade luftomsättningen i samtliga villor är högre 

än 0,18 oms/h. 

6.3 Ventilationssystemens enskilda effektbehov och återvinning 

Fläkten i F-systemet har ett eleffektbehov på 49 W enligt sekundärdata. 

Huset i sin tur behöver med det aktuella ventilationssystemet 0,48 kW i 

värmeeffekt för att hålla, enligt kriterierna, ett komfortabelt inneklimat för 

brukaren. Behovet är beräknat för en utetemperatur på 15,2°C, ett par grader 

varmare än vid mätningarna i husen med FTX-system och FVP. En 

beräkning med samma uteklimat som för FTX-systemet på 13,2°C visar 

istället ett värmeeffektbehov på 0,78 kW. 

Den tillförda eleffekten för FVP var vid mättillfället 208 W och den avgivna 

effekten var 1366 W. Den avgivna effekten inkluderar både tappvatten och 

värmesystemet. Husets effektbehov med avseende på uppvärmning var 

955 W och den återvunna värmeeffekten 1130 W enligt beräkningar. Att 

återvunnen effekten är större än behovet kan förklaras med avgiven effekt 

från exempelvis människor, solinstrålning och hushållsapparater (Dahlbom 

& Warfvinge 2010). Tidigare är nämnt att COP-värdet kan räknas ut på flera 

sätt. Utifrån återvunnen effekt och eltillförsel ges värdet 6,4. Den avgivna 

värmeeffekten tillsammans med eltillförseln ger värdet 6,6. Om den avgivna 

effekten istället divideras med differensen mellan den och den återvunna 

erhålls värdet 5,8. Ett medelvärde av de framräknade ger ett COP-värde på 

6,3. Samtliga framräknade värden för värmefaktorn är högre än det 

maximala på 5,8 som står i produktspecifikationen (NIBE 2017). I Bilaga 10 

visas bilder från värmepumpens display som tyder på att värmen var 

nedsänkt eller avstängd vid avläsning, vilket kan bidra till en lägre eleffekt 

och därmed en högre värmefaktor, liksom solinstrålning och värmeeffekt 

avgiven från människor. 

Den tillförda eleffekten till FTX-systemet var sammanlagt 109 W vid 

undersökningen och värmeeffektbehovet beräknades till 1,1 kW. Den 

återvunna effekten var i sin tur 0,62 kW under mättillfället. Temperaturen på 

frånluften vide ungefär 0,3°C mindre än tilluften, något som kan bero på 

öppnade fönster och dörrar. Beräkningar utifrån uppmätta värden visar i sin 

tur att temperaturverkningsgraden för FTX-systemet är 49 % för tilluften 

och 77 % för frånluften. Att temperaturverkningsgraden för tilluften är lägre 

än frånluften kan bero på att tilluften värms upp av batteri innan den sprider 

sig i huset, samt att uppvärmning sedan sker genom solinstrålning och effekt 

avgiven från människor samt hushållsapparater. Ett medelvärde av till- och 

frånluften ger en verkningsgrad på 63 %. Det är lägre än 

temperaturverkningsgraden på 85 % som värmeväxlaren har enligt 

SystemAir (2018a), som enligt Dahlblom och Warfvinge (2010) även är det 

som har uppmätts som högst i laboratoriemiljö. Ventilationssystemens 
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tillförda eleffekt, värmeeffektbehov och återvinning visas tillsammans i 

Figur 31, där värden från beräkningen med utetemperaturen 13,2°C används 

för F-systemet. Det för en rättvis jämförelse mellan systemen. 

Värmeeffektbehovet ska inte förväxlas med avgiven effekt från exempelvis 

FVP, då det inkluderar tappvarmvattnet. 

 

Figur 31: El-, värmeeffektbehov och återvunnen effekt för de tre ventilationssystemen. 

Resultatet av beräkningarna visar att F-systemet har minst el- samt 

värmeeffektbehov av de tre ventilationssystemen. FVP visar störst 

eleffektbehov (inte enbart för uppvärmning) samt har störst återvinning. 

FTX-systemet i sin tur har störst värmeeffektbehov och mindre återvinning 

än frånluftsvärmepumpen. Om den sammanlagda effekten för tillförd el och 

husets behov subtraheras med återvinningen visar resultatet att FVP har 

minst effektbehov totalt på ungefär 30 W. Det ska nämnas att en del av den 

eleffekten går till tappvattnet, som inte tas hänsyn till i övriga beräkningar. 

Det innebär ett lägre totalt effektbehov än det framräknade. F-systemets 

totala effektbehov beräknades till 0,83 kW som är det högsta värdet och 

FTX-systemets beräknades till 0,56 kW. 

6.4 Total energiförbrukning 

En sammanställning av den beräknade energiförbrukningen för de olika 

ventilationssystemen visas i Figur 32. För FTX-system i kombination med 

BVP blev årsförbrukningen 34,5 kWh/m2. För FVP var resultatet 

40,0 kWh/m2, år och F-system tillsammans med en BVP gav ett resultat på 

40,6 kWh/m2, år. Den totala specifika energianvändningen för referenshuset 

med FTX-system och fjärrvärme blev 77,7 kWh/m2, år vilket är mer än 

dubbelt så hög energiförbrukning än för FTX-system med BVP. 
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Figur 32: Total energiförbrukning [kWh/m2, år] för F-, FVP- och FTX-systemet. 

Energiförbrukningen är större för FVP:n än för FTX-systemet med BVP, 

vilket en studie av Bales et. al (2016) också belyser. Studien visar att FTX-

system är mest energieffektivt och fördelaktigt vid lägre 

uppvärmningsbehov men att FVP är mest effektivt i hus med större 

uppvärmningsbehov på 180 m2 eller större. Referenshuset som användes i 

beräkningen är mindre än 180 m2, vilket medför att teorin stämmer överens 

med resultatet. 

6.5 Kostnader 

De totala produkt- och installationskostnaderna, avrundat till närmaste 

tusental redovisas i Tabell 4. I tabellen är F-systemet och FTX-systemet 

kombinerat med BVP. FTX-system blev dyrast sett till totalkostnader och 

FVP:n blev det billigaste alternativet. I totalkostnaden räknades endast 

installationskostnader samt inköpspriser av systemen med. I beräkningen 

ingick även Fresh-ventiler (antaget 8 stycken) för F-systemet och FVP:n 

med en kostnad på 3 000 kronor. 

Tabell 4: Resultat av produkt- och installationskostnader för samtliga ventilationssystem med olika 

uppvärmningskällor. 

 Ventilationssystem Uppvärmningssystem Totalkostnad 

F+BVP 29 000 + 3 000 149 000 181 000 

FVP 92 000 + 3 000 - 95 000 

FTX+BVP 73 000 149 000 222 000 

 

Beräknad total installationskostnad för ett FTX-system i kombination med 

fjärrvärme som uppvärmningskälla blev 157 000 kr. Det är således 65 000 kr 
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billigare att installera ett FTX-system och ansluta sig till fjärrvärme än att 

installera ett FTX-system och borra för att installera bergvärme. 

Uppskattade driftskostnader över ett år illustreras i Figur 33. F-systemet i 

kombination med BVP har en beräknad driftskostnad på 7 073 kr/år, FVP 

6 866 kr/år och FTX-systemet med BVP en driftskostnad på 6 145 kr/år.  

 

Figur 33: Totala driftskostnader för ett år för de olika systemen. 

FTX-systemet i kombination med BVP, som är det dyraste alternativet att 

installera, har lägst driftskostnad per år. F-systemet med BVP har också en 

högre installationskostnad än FVP:n och driftkostnaden per år är där högst. 

FVP:n har lägst installationskostnad. 

FTX-system med fjärrvärme som uppvärmningskälla är det dyraste 

alternativet där driftkostnaden beräknades till 15 741 kr/år. FTX-systemet 

med BVP är således hälften så dyr i drift varje år än FTX-system i 

kombination med fjärrvärme. 

I Figur 34 framgår kostnader för varje system under 50 år med hänsyn tagen 

till livslängden för ventilationssystemet och BVP:n. Det framgår att FVP är 

det system som fick lägst ackumulerad kostnad vilken även har längst 

referenslivslängd på 20 år. För FTX-system i kombination med fjärrvärme 

beräknades den ackumulerade kostnaden till 1 163 050 kr efter 50 år, en 

högre kostnad jämfört med FTX tillsammans med BVP som då ligger på 

880 250 kr. 
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Figur 34: Ackumulerade kostnader för varje system mellan 0–50 år. 

I en artikel om val av ventilationssystem hävdar Åslund (2017) att det på 

kort sikt kan vara mer lönsamt med ett F-system i kombination med BVP 

men på lång sikt mer lönsamt med ett FTX-system. Som framgår av 

resultaten är FTX-systemet i kombination med BVP dyrare att installera och 

med hänsyn tagen till aggregatets och värmepumpens livslängd är systemets 

ackumulerade kostnad fortfarande dyrare efter 50 år. Resultatet avviker 

alltså från Åslunds teori. 

6.6 De boendes upplevelse 

Att familjen i huset med F-system valde just det ventilationssystemet var för 

att det ansågs vara ekonomiskt lönsamt och tillräckligt energieffektivt. Inga 

störande ljud har hörts från ventilationssystemet förutom när 

fläkthastigheten höjs, då har det hörts minimalt. Fönster öppnas i samband 

med att de boende eldar i kaminen för att förhindra att det ryker in därifrån. 

De boende har också noterat att det drar vid väggventiler, men möbleringen 

är anpassad på ett sätt så det inte märks av när de till exempel sitter i soffan. 

Vädring sker ibland i sovrummet som kan upplevas instängt.  

Att familjen med FVP valde just det ventilationssystemet var för att det 

rekommenderades och var ett standardval hos Trivselhus. Familjen har 

upplevt störande ljud från aggregatet under vintern. De har inte upplevt att 

det rykt in när de eldar i kaminen, men de har aldrig provat elda när 

köksfläkten varit igång. De boende har upplevt drag vid väggventiler i några 

rum, men har möblerat därefter. Familjen har inte spenderat sin första 

sommar i huset, och har inte vädrat med öppna fönster.  

FTX-ventilation i kombination med fjärrvärme var ett naturligt val för 

familjen i referenshuset då fjärrvärme levereras i området. Familjen hade 

svårt att justera in rätt värme till en början. Efter det att de har höjt eller 

sänkt temperaturen kan det ta mer än ett dygn i innan de märker av en 

temperaturförändring i rummen. Familjen uppgav också att de har 
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svårigheter med att styra temperaturen och har upplevt det för varmt hemma 

vid flera tillfällen, även vintertid. En orsak kan vara mängden isolering och 

lufttätheten i klimatskalet, som studien av Baranova et al. (2017) visar, 

vilket också ger huset en värmelagring. Samtliga rum upplevs dock lika 

behagliga ur temperatursynpunkt av de boende, vilket är förenligt med 

resultaten för komforten där värdena är samlade. Under sommarhalvåret har 

familjen ibland öppen ytterdörr för vädring, även fönstret i sovrummet 

öppnas ibland.  

En sammanställning av svar på intervjufrågor finns i Tabell 5 där det bland 

annat framgår att varken de i huset med F-system eller huset med FVP hade 

rengjort filterna i tilluftsventilerna sedan inflyttningen. Det påverkar i sin tur 

resultaten på luftomsättningen för de två systemen. Fresh (2006) hävdar att 

filterna i väggventilerna kräver en rengöring 1–2 gånger om året för att 

bibehålla luftflödeskapaciteten. Huset med FTX-system hade i sin tur inte 

utbytta filterpåsar för till- och frånluften. 

Tabell 5: Sammanfattning av svar på intervjufrågor. 

 F FVP FTX 

Antal personer i hushållet 4 5 4 

Duschat/lagat mat de senaste två timmarna  ✓  

Temperaturen har upplevts varmare på entréplanet än 

övervåningen 
✓ ✓ ✓ 

Kallras/drag har upplevts ✓ ✓  

Vädrar via öppna fönster ✓  ✓ 

Upplevt störande ljud av ventilationen  ✓ ✓ 

Nöjda med inomhusklimatet ✓ ✓ ✓ 

Rykt in när de eldat i eldstad ✓   

Rykt in från eldstad när köksfläkten varit igång   ✓ 

Upplevt att ytterdörren känts trög att öppna ✓  ✓ 

I husen med F- och FTX-system har problem uppstått med att det ryker in 

från den öppna spisen vid eldning, en konsekvens som Boverket och 

Energimyndigheten (2015 s.40–42) också belyste i sin undersökning av 

lågenergihus. I studien förklaras orsaken bero på undertryck i huset. I de 

båda husen säger de boende att ytterdörren kan vara trög att öppna, vilket 

även det tyder på ett undertryck. Enligt Södergren (2007) och Statens 

Fastighetsverk (2009) skapar också eldningen i sig ett undertryck. De 

boende i huset med FTX-system har vidare förklarat att inrykning enbart 

skett då de har haft spisfläkten igång. De boende i huset med FVP har inte 

upplevt besvär med eldstaden. De har inte haft spisfläkten på under tiden de 

har eldat. 
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Familjerna i samtliga hus berättade att det blir varmt inomhus, speciellt på 

nedervåningen, när det är varmt ute och solen strålar in via fönster. Att 

övervåningen inte har upplevt lika varm som den undre kan relateras till 

avsaknaden av golvvärme enligt Stravent (2009). Alla familjer är dock nöjda 

med inomhusklimatet i sina boenden. Intervjuer från samtliga boenden finns 

i Bilaga 18. 
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7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Då värmesystemet i ett hus har en avgörande betydelse för fukt, komfort, 

energi och kostnader har det inte varit möjligt att fokusera enbart på 

ventilationssystemen. En inriktning på enbart ett ventilationssystem, där 

undersökningar görs i flera hus med lika förutsättningar och samma 

uppvärmningssystem, hade kunnat möjliggöra det. Ett annat alternativ hade 

varit att låta flera hus med samma typ av uppvärmningssystem ingå i 

studien. En sådan studie kräver dock mer tid för insamling och analys av all 

data. 

För de tre undersökta husen var förutsättningarna liknande, både till 

utformning samt uteklimat vid mätningar, vilket gör jämförelsen dem 

emellan pålitlig. Mätpunkterna i sin tur blev strategiskt placerade och ger 

rättvisa värden för husen. Vid jämförelse med de avlästa värdena på 

aggregatet visade temperatur- och fuktmätaren ett cirka 2°C högre mätvärde. 

Avvikelsen var dock systematisk, vilket medför att resultaten av 

beräkningarna är pålitliga med hänsyn till temperatur och RF. 

Vid mätningarna förekom bortfall i mätobjektet med FVP där en 

klädkammare inte inkluderades, samt i huset med F-system där ett rum och 

en tillhörande klädkammare inte var tillgängliga. På så vis är det inte möjligt 

att avgöra komforten i de utrymmena. Differensen i temperatur och RF i de 

enskilda mätobjekten var dock som störst 3,8°C och 7,3 % i RF. Upp till 24 

punkter blev dessutom uppmätta, därför anses inte de saknade punkterna ha 

en betydande påverkan på medelvärdena i husen. 

Mätningarna tillsammans med beräkningar ger en tillförlitlig jämförelse vid 

ett specifikt uteklimat med solinstrålning i husen. Under ett dygn varierar 

dock både temperaturen och den relativa fuktigheten utomhus. Mätningarna 

som gjordes under 1–2 timmar hade därför gett mer tillförlitliga och 

jämförbara resultat om ett helt dygn hade undersökts. Då det är stora 

variationer i systemens effektavgivelse och -behov vid olika klimat är 

mätningar under ett år optimalt för en helhetsbild av ventilationssystemens 

roll i husen. 

Vid avläsning från FTX-aggregatet och frånluftsvärmepumpen saknades 

tekniska djupgående kunskaper om hur aggregatet och pumpen fungerade. 

Det hade underlättat väsentligt om till exempel en kunnig från SystemAir 

respektive NIBE hade deltagit och hjälpt till. Det hade även underlättat att 

ha sett systemen i verkligheten innan avläsningen gjordes. Det för att veta 

hur kontrollpanelerna används och vad som exakt kan avläsas från systemen. 
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Om önskade värden såsom RF för från- och avluft samt tillförd eleffekt hade 

varit möjliga att avläsas direkt i systemet hade ett mer tillförlitligt COP-

värde troligtvis erhållits. Förenklade beräkningar i flera led medför också en 

risk för ett felaktigt resultat, som vid beräkningen av den tillförda eleffekten 

för värmepumpen. Kombinationen mellan den avgivna effekten och den 

återvunna är på så vis mer tillförlitlig vid beräkningen av COP, där en 

felkälla dock kan vara en felavläsning av vattnets flödesdiagram. 

Medelvärdet av de tre beräknade värdena för COP på 6,3 anses pålitligt då 

värdena är framtagna på olika sätt och har en liten spridning. Att värden för 

avluften och tilluften innan värmebatteriet inte kunde avläsas i FTX-

systemet kan ha påverkan för beräknad temperaturverkningsgrad, då risk 

finns för felvärden vid förenklade beräkningar i flera steg. 

Jämförelsen mellan ventilationsystemens effektbehov och återvinning är 

pålitligt då det räknades för entalpin ute på ca 25–25,5 kj/kg och ca 39,5–

40 kJ/kg inne för samtliga system. Jämförelsen i energiberäkningarna är 

också tillförlitlig då förutsättningarna är lika för alla system. 

Vid intervjuerna som hölls med de boende ställdes relevanta frågor som kan 

knytas till teori. Att frågorna var öppna möjliggjorde en helhetsbild, som i 

sin tur kompletterar och styrker mätningarna, avläsningarna samt resultatet 

av beräkningarna till en stor del. 

7.2 Resultatdiskussion 

Samtliga hus har ett inomhusklimat som ligger inom den komfortabla zonen 

enligt Proair (2011). RF över 30 % uppmättes i samtliga punkter och utgör 

vanliga värden på RF inomhus enligt Sandin (2012). Därmed finns inte 

någon större risk för besvär i slemhinnor och med torr luft i samband med 

dammalstring (Dahlblom & Warfvinge 2010). Komfortmässigt är FVP och 

F-systemet mest fördelaktiga utifrån erhållna resultat och ProAirs (2011) 

kriterier. I undersökningen upplevde de boende med F-system och FVP dock 

drag vid tilluftsventilerna. I huset med FTX-systemet hade de boende istället 

svårigheter med att justera värmen och upplevde huset något för varmt i 

perioder. Som Dahlblom & Warfvinge (2010) nämner skiljer sig 

upplevelsen för den termiska komforten från individ till individ. En individ 

kan uppleva att ett torrare klimat med lägre RF och högre temperatur, som 

det var i huset med FTX-system, kan upplevas mer komfortabelt medan en 

annan individ kan uppleva att det inte alls är komfortabelt. 

Enligt Åslund (2017) är FTX-systemet mer långsiktigt lönsamt än F-

systemet, med hänsyn till luftkvalitén. Resultaten visar dock att det är det 

minst fördelaktiga av de tre ventilationssystemen, sett till komforten. Att 

komforten visar sig sämre för huset med FTX-system än för de övriga kan 

bero på att värmen inomhus medför lägre relativ fuktighet. En lägre 

tilluftstemperatur hade troligtvis resulterat i att samtliga mätpunkter legat 

inom komfortzonen. Det ska också nämnas att resultaten för mätpunkterna i 
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huset med FTX var mer samlade, det var inget rum som avvek i temperatur 

eller RF. De samlade punkterna innebär en mer likartad komfort i samtliga 

rum än för de övriga systemen. En sänkt temperatur i huset med FTX kan 

därmed medföra värden mer optimala för komforten än de andra systemen.  

Avluftsuttaget i huset med FVP visade 93,6 % i RF vid tiden för 

undersökningen. Enligt Penthon (u.å.) innebär det en risk för kondens som 

kan orsaka mögeltillväxt och röta. Otätheter i ventilationssystemet kan 

därmed ha förödande konsekvenser i klimatskalet. 

Vindhastigheten ute, med en varierad temperatur och fukt till följd, kan ha 

haft en påverkan på mätvärden utomhus och vid tilluftsventilerna under 

tiden för mätning. Speciellt vid undersökningen av huset med F-system där 

temperaturen vid ventilerna visade ett värde ungefär en grad högre än den 

uppmätta för utomhusluften. Mätningar vintertid hade troligtvis gett andra 

resultat eftersom den kalla utomhusluften då strömmar in direkt i husen med 

F- och FVP-system. I FTX-systemet tillförs däremot varm luft även vintertid 

vilket troligtvis medför en bättre komfort i huset utan risk för kalldrag 

någonstans.  

Minskat luftflöde menar Händel (2011) är ett av alternativen för en 

minskning av energiåtgången hos ventilationssystemet. Det är inte 

rekommenderat för något av husen då de alla ligger strax över gränsen för 

den acceptabla luftomsättningen, enligt Boverket (2017d). Resultatet av 

fallstudien visar att luftomsättningen i alla tre bostäder klarar kraven och 

luften byts ut i tillräcklig mängd. En osäkerhet i beräkningen finns dock för 

husen med F- och FVP-system eftersom luftflödeskapaciteten bara uppnås 

helt om luftfiltret rengörs, vilket inte hade gjorts. Den verkliga 

luftomsättningen i husen är därmed troligtvis sämre än den teoretiskt 

framräknade, ett problem som tidigare studier påpekar. Liksom Granmar 

(2014) belyser Boverket och Energimyndigheten (2015, s.40–42) i sin studie 

att risken finns för att luftomsättningen inte är tillräcklig i NNE-hus. 

Reliabiliteten i luftomsättningskontrollen hade varit högre om framräknade 

värden på luftomsättningen även hade mätts fram i praktiken. Men eftersom 

samtliga hus är nybyggda anses reliabiliteten vara tillräckligt hög för att få 

fram tillförlitliga värden. 

Värmefaktorn, COP-värdet, för FVP är beräknad till ett värde mellan 5,8 och 

6,6. Vanligt vid beräkning av värmefaktorn är användning av den återvunna 

effekten och eltillförseln, vilket ger 6,4. En förklaring till de höga värdena 

kan vara att värmen för huset nyligen hade sänkts eller stängts av vid 

avläsning, vilket visar en lägre elförbrukning men samtidigt en avgiven 

effekt som vanligen ger COP-värdet 4,7 enligt produktspecifikationen 

(NIBE 2017). 

Temperaturverkningsgraden för FTX-systemet skiljer sig markant mellan 

tilluften och frånluften. Temperaturverkningsgraden på 77 % i frånluften är 

rimligt med tanke på att en majoritet av den tillförda effekten gav en stor 
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återvinning mot tillfället för mätning. Att temperaturverkningsgraden i 

tilluften inte är lika stor beror förmodligen på att temperaturen innan 

uppvärmningsbatteriet var ungefär 6°C lägre än inomhusluften. Medelvärdet 

på 63 % är därmed rimligt. Temperaturverkningsgraden beror även på 

utomhustemperaturen. Är det lika varmt utomhus som inomhus sker ingen 

värmeväxling alls. 

Studien av Chenari et al. (2016) påpekar att ventilationen har en betydande 

roll för husets värmebehov och resultatet för de enskilda 

värmeeffektbehoven visar en tydlig skillnad mellan systemen. FVP har det 

lägsta effektbehovet, till följd av att återvinningen för det systemet är störst. 

Det styrker Händels (2011) slutsats att energibehovet kan minskas just med 

återvinning. F- och FTX-systemet i sin tur visar ett behov på 830 W 

respektive 560 W. Värdena för FTX är lägre på grund av den återvunna 

värmen. Det kan vara bra att ha i åtanke att husen med F- respektive FTX-

system är ungefär 30–40 m2 större än det med FVP. FTX-systemet har 

dessutom ett större luftflöde än vad som påvisas hos de andra 

ventilationssystemen. En undersökning under vinterhalvåret, då husets 

värmeeffektbehov ökar, kan också ge andra resultat i jämförelsen mellan de 

olika systemen. 

Studier av bland annat Bales et al. (2016) belyser, liksom 

Energimyndigheten (2014), att FVP kan vara mer fördelaktigt än andra 

system. Det stämmer överens med det enskilda effektbehovet med en 

utetemperatur på ungefär 13°C men inte med resultatet från 

energiberäkningarna som är framtagna för ett helt år. Energiberäkningarna 

visar att FTX i kombination med en bergvärmepump ger en lägre 

förbrukning än FVP, dock inte lika lågt som Energimyndigheten visar i sina 

tester för ett hus på 180 m2 med golvvärme. Där är resultatet 22 500 kWh/år 

och då för en FVP. Enligt Hultberg (2017) använder cirka 18 % av landets 

villor fjärrvärme idag och i det verkliga fallet för huset med FTX-systemet 

användes just fjärrvärme. Enligt energiberäkningarna med FTX i 

kombination med fjärrvärme förbrukas ungefär dubbelt så mycket energi 

som de övriga kombinationerna. Eftersom en stor andel villor använder 

fjärrvärme kan en närmare undersökning vara att föredra, för att se varför 

energiförbrukningen skiljer sig i så stor utsträckning. Om miljömålen ska 

kunna nås rekommenderas inte ett ventilationssystem kombineras med 

fjärrvärme i NNE-hus med de erhållna resultaten. 

Resultaten med de ackumulerade kostnaderna visar en jämn skillnad där de 

olika ventilationssystemen ökar nära linjärt i en period av 50 år. Studien av 

Bales et al. (2016) visar att FVP är mer lönsamt än FTX, vilket stämmer 

överens med resultatet. De ackumulerade kostnadsberäkningarna visade på 

att FTX-systemet är det dyraste systemet under 50 år. Åslunds (2017) teori 

om att F-system med bergvärmepump är mer lönsamt på kort sikt stämmer 

om en jämförelse enbart görs med FTX. Vad Åslund inte tar hänsyn till är 

FVP, vilket visar sig mer ekonomiskt lönsamt än både F- och FTX-systemet. 
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Det resultatet styrker också studien av Bales et al. (2016) som visar att FVP 

kan vara mer lönsamt kostnadsmässigt än FTX-systemet. 

De boendes upplevelse stämmer överens med uppmätta värden och teorin. 

Samtliga hushåll upplevde dock att det var varmare på entréplanet än 

övervåningen, vilket uppmätta värden endast visar i huset med FTX-system. 

I huset med F- och FVP-system ligger entréplanet och övervåningen på 

ungefär samma temperatur. Att det upplevs kallade på övervåningen kan 

bero på att det är radiatorer där istället för golvvärme, som Stravent (2009) 

även belyser. De två punkterna som hade lägre temperatur i FVP-huset var i 

ett sovrum. Det kan bero på att sovrummet ligger i nordligt läge och inte 

hade haft mycket solinstrålning. Likaså gäller de två punkter i entrén i huset 

med F-system som hade kallare uppmätt temperatur, att entrén ligger i 

norrläge. 

Intervjuerna med boende i husen med F- och FTX-system bekräftar att 

problem kan uppstå med att det ryker in från eldstäderna, liksom beskrivet i 

Boverket och Energimyndighetens (2015, s.40–42) rapport om lågenergihus. 

Det tyder på ett undertryck i husen. Eldningen i sig skapar också ett 

undertryck och med det kan konstateras att risk för fuktskador inte föreligger 

i samband med övertryck, åtminstone inte i undervåningen. Lufttätheten som 

provtryckningar visar för de olika husen ger en ytterligare försäkran mot risk 

för fuktskador i klimatskalet då den motverkar fuktvandringar. 
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8 Slutsatser 

Sett till den termiska komforten är F-systemet och FVP mest fördelaktigt 

utifrån erhållna resultat och kriterier enligt ProAir (2011). FTX-systemet kan 

dock medföra mer optimala värden för komforten än de övriga systemen om 

tilluftstemperaturen sänks eller om mätningar istället utförs under 

vinterhalvåret med lägre utomhustemperatur. 

Till följd av undertryck i bostaden finns risk att det ryker in från eldstad vid 

användning. En stor lufttäthet och ett undertryck förebygger samtidigt risken 

för fuktskador i samtliga hus. En risk föreligger dock för skador till följd av 

kondens vid avluftsuttaget hos FVP där en RF större än 90 % påvisas i 

beräkningar. Otätheter i ventilationssystemet kan därmed ha förödande 

konsekvenser i klimatskalet med mögeltillväxt och röta som påföljder. 

FVP:n är mest lönsam med avseende på effektbehov vid en utetemperatur på 

ungefär 13°C samt mest lönsam ur ett kostnadsperspektiv. FTX-systemet 

med bergvärmepump är i sin tur dyrast av alternativen med hänsyn till 

referenslivslängden, trots att den har lägst driftkostnad per år. 

Energiberäkningar visar att ventilationssystemen i kombination med 

värmepumpar ger en ungefär lika stor energiförbrukning under ett år, där 

FTX-systemet förbrukar något mindre energi än de övriga. FTX-system 

tillsammans med fjärrvärme visar i sin tur en energiförbrukning på det 

dubbla. Om miljömålen ska kunna nås rekommenderas inte ett 

ventilationssystem kombinerat med fjärrvärme i NNE-hus. I samband med 

större energiförbrukning ökar också driftskostnader, därmed är fjärrvärme 

inte heller fördelaktigt i en kostnadsaspekt i ett NNE-hus. 

Ventilationssystem är komplexa där många parametrar ingår. Därför kan 

mätningar, intervjuer och beräkningar enbart ses som vägvisare i hur 

systemen verkar inom de undersökta områdena. Teorin stämmer dock i stor 

grad överens med resultaten i studien. För att få högre tillförlitlighet i 

mätvärden på varje systems effektbehov samt komforten i varje hus föreslås 

en framtida studie som innefattar datainsamling under ett års tid. Erhållna 

värden ger då en tydligare överblick över vilket ventilationssystem som är 

mest lönsamt över ett helt år, sett till de olika parametrarna. 
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Bilaga 18: Intervjuer 

F+BVP 

Hur många är ni i hushållet? 

2 vuxna, 2 barn, 1 hund och 1 katt. 

Har ni duschat/ lagat mat de senaste två timmarna? 

Nej. 

Varför valde ni att ha just F-system? 

Ekonomiskt och energieffektivt. Inte så många kanaler som behöver 

installeras. 

Hur upplever ni att inomhustemperaturen är hemma? 

När solen lyser in och det är varmt ute upplever de boende att det blir varmt 

inomhus. Markiser på övervåning skyddar dock. Det upplevs även kallare på 

övervåningen än nedervåningen. 

Hur upplever ni att luftfuktigheten är hemma? 

Familjen tycker att luften är bra, varken för torr eller fuktig. 

Tycker ni att det är lätt att andas hemma? 

Ja, men ibland känns det lite instängt i sovrummet när de sovit och dörren är 

stängd. 

Upplever ni alla rum i huset lika behagliga? 

Det upplevs kallare på övervåningen än på första plan.  

Har ni upplevt något problem med ventilationen än så länge? 

Det ryker in när de tänder brasan i kaminen om inte fönster öppnas i 

samband med användning. De har inte haft köksfläkten igång när de har 

eldat. Ytterdörren har även upplevts vara trög att öppna när köksfläkten varit 

igång. Inga andra problem har uppstått med systemet. 

Har ni upplevt kallras eller drag hemma? 

Det drar under ventilerna, särskilt på vintern, men familjen har en placering 

av möbler som gör att de inte märker av det så mycket. 

Vädrar ni med öppna fönster? 

Ja, då de eldar måste de öppna fönster för att det inte ska ryka in från 

eldstaden. På sommaren ibland samt i sovrummet. 

Upplever ni eller har upplevt störande ljud från ventilationen? 

Nej. Om man höjer fläkthastigheten hörs det lite. 
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Motsvarar kostnaden för elen och värmen i bostaden det ni förväntat 

er? 

Ja.  

Är ni nöjda överlag med ert inomhusklimat? 

Ja, dock kan det upplevas varmt samt lite instängt i sovrummet. 

 

FVP 

Hur många är ni i hushållet? 

2 vuxna, 3 barn, 1 hund och 1 katt. 

Har ni duschat/ lagat mat de senaste två timmarna? 

Ja, både duschat och lagat mat. 

Varför valde ni att ha just FVP? 

Det ingick som standard vid husköp och rekommenderades. 

Hur upplever ni att inomhustemperaturen är hemma? 

När solen lyser in och det är varmt ute upplever de boende att det blir varmt 

inomhus, speciellt i vardagsrummet och köket på första våningen. En 

anledning till det är att markiser saknas, vilket senare kommer sättas dit. Det 

har även upplevts kallare på övervåningen än nedervåningen. Drag har 

upplevts i sovrum 2 på nedre plan och möblering har anpassats därefter. De 

har justerat golvvärme och radiatorer vid behov. När de flyttade in i huset 

var det varmt, då under oktober månad. 

Hur upplever ni att luftfuktigheten är hemma? 

Familjen tycker att luften är bra, varken för torr eller fuktig. 

Tycker ni att det är lätt att andas hemma? 

Ja, de upplever huset öppet och luftigt. 

Upplever ni alla rum i huset lika behagliga? 

Ja, men det drar lite vid tilluftsventiler när de sitter i soffan i 

vardagsrummet. 

Har ni upplevt något problem med ventilationen än så länge? 

De har inte upplevt att det ryker in från eldstad då de använt den. De har inte 

haft köksfläkten igång när de har eldat. Inga andra problem har uppstått med 

systemet. 

Har ni upplevt kallras eller drag hemma? 

I sovrum 2, där de anpassat möblering. I övrigt känner de att det drar, men 

inte att det är obehagligt. Även lite kallt drag i soffa i vardagsrum. 
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Vädrar ni med öppna fönster? 

De har ibland öppen dörr nu när det blivit varmare ute. De har inte haft 

behov av att öppna fönster. De har inte spenderat sin första sommar i huset, 

så de vet inte om det kommer bli behov att öppna till sommaren. 

Upplever ni eller har upplevt störande ljud från ventilationen? 

Under vintern har aggregatet varit ljudligt, dörren i rummet där 

frånluftsvärmepumpen står har då hållits stängd. Men när temperaturen ute 

blev varmare har dörren kunnat vara öppen för det störande ljudet har 

minskat. 

Motsvarar kostnaden för elen och värmen i bostaden det ni förväntat 

er? 

Ja. De har inte reflekterat mycket över det men anser att den ligger på en 

normal nivå. 

Är ni nöjda överlag med ert inomhusklimat?  

Ja. 

 

FTX 

Hur många är ni i hushållet? 

2 vuxna och 2 barn. 

Har ni duschat/ lagat mat de senaste två timmarna? 

Nej. 

Varför valde ni att ha just FTX-system? 

Då fjärrvärme levereras i området blev FTX ett naturligt val. Var inte så 

mycket diskussion om det. 

Hur upplever ni att inomhustemperaturen är hemma? 

När solen lyser in upplever de boende att det blir varmt inomhus, speciellt i 

vardagsrummet på första våningen. Sovrummet på nedre plan har de istället 

upplevt som svalt. Familjen upplever att det varit svårt att få in en bra 

temperatur och vid väderomslag tar det tid innan värmesystemet anpassar 

sig. De han stängt av golvvärme vid behov samt sänkt önskad temperatur 

från 21 grader till 19 grader. När de först flyttade in i huset var det för varmt, 

under december månad. 

Hur upplever ni att luftfuktigheten är hemma? 

Familjen tycker att luften är bra, varken för torr eller fuktig. 

Tycker ni att det är lätt att andas hemma? 

Ja. 
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Upplever ni alla rum i huset lika behagliga? 

Lite varmt i kök, där det är mycket fönster. Lite drag har upplevts i 

sovrummet på entréplan. Resterande rum upplevs lika behagliga. 

Har ni upplevt något problem med ventilationen än så länge? 

Familjen upplever att det är svårt att få in en bra temperatur och vid 

väderomslag tar det tid innan värmesystemet anpassar sig, ibland mer än ett 

dygn. De kan inte ha köksfläkten igång när de tänder brasan i den öppna 

spisen, då det resulterar i att det ryker in. Undertryck har gett upphov till 

något sug i dörr, men inte påtagligt. 

Har ni upplevt kallras eller drag hemma? 

I sovrummet på nedervåningen har någon gång upplevts drag. 

Vädrar ni med öppna fönster? 

Sommartid har de öppen dörr ibland. Ibland öppnar de fönster i sovrum för 

att vädra. 

Upplever ni eller har upplevt störande ljud från ventilationen? 

Nej, men den hörs ifrån sovrummet i entréplanet. 

Justerar ni ventilationsflödet när ni inte är hemma? 

Nej. Men en installatör kom dit när det var för varmt i början för att justera 

systemet. 

Motsvarar kostnaden för elen och värmen i bostaden det ni förväntat 

er? 

De upplever att fasta kostnader i användningen av fjärrvärme är dyrt. I 

övrigt har det gått åt mindre energi än vad de väntat, bortsett från månaderna 

januari och februari. 

Är ni nöjda överlag med ert inomhusklimat?  

Ja 
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