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Sammanfattning  
För att ha en chans att ändra trenden med ökande utsläpp av växthusgaser är internationella 

samarbeten nödvändiga. Därför har EU genom miljökvalitetsmålet Begränsad Miljöpåverkan 

satt krav på högsta tillåtna utsläpp av växthusgaser. Att sänka energianvändningen för upp-

värmning är ett steg i att även sänka utsläpp av koldioxid, som är en av växthusgaserna. 

Sänkning av energianvändning kan göras på flera sätt, bl.a. genom att öka tjockleken på 

isoleringen eller återvinna värmen i frånluften. Men dessa åtgärder ska inte helt okritiskt 

göras.  

Att använda roterande värmeväxlare är ett sätt att återvinna värmen i frånluften. Luften passe-

rar då en rotor med öppna kanaler som roterar kring sin egen axel över till tilluftssidan. Detta 

möjliggör fuktöverföring oberoende om rotorn är hygroskopisk eller ej. Dvs. möjligheten för 

kanalväggen att ta upp vattenmolekyler eller inte.  

Mätningar av relativ fuktighet, temperatur och daggpunkt har gjorts på tre objekt. Därefter har 

ånghalter och verkningsgrader beräknats. Med objekt menas småhus där roterande 

värmeväxlare installerats i ventilationssystemet. Objekten är belägna i Linköping, Stockholm 

och Norge. Ett beräkningsexempel har ställts upp som visar hur fuktverkningsgraden påverkas 

av olika fukttillskott. I verkligheten råder dock inte stationära förhållanden för fukttillskottet 

som är en förutsättning för resultaten på dessa beräkningsexempel.  

I denna rapport kommer den skrivande således fram till att fuktåterföring sker även för icke 

hygroskopiska värmeväxlare. Även att fuktverkningsgraden svarar med en viss tröghet vid 

återhämtning av ett tillfälligt förhöjt fukttillskott. Fuktverkningsgraden är dock betydande för 

fukttillskott över ca 1-2 g/m
3
. 

 

 

Nyckelord: Roterande värmeväxlare, fuktåterföring, ånghalt, fukttillskott, relativ fuktighet 

(RF), fuktverkningsgrad, temperaturverkningsgrad  
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Abstract 
To have a chance to change the trend of increased greenhouse gases are international 

collaborations necessary. Therefore, the EU through the environmental quality objective of 

Reduced Environmental Impact sat requirements for maximum allowable emissions of 

greenhouse gases. Reducing energy use for heating is a step that also reduces emissions of 

carbon dioxide; which is one of the greenhouse gases. Reducing energy use can be done in 

several ways, including by increasing the thickness of the insulation or heat recovery from 

exhaust air. However, these measures should not be uncritically made. 

The use of a rotating heat exchanger is a means to recover heat from exhaust air. The air then 

passes a rotor with open channels that rotates around its own axis over to the supply air side. 

This allows moisture transfer regardless of whether or not the rotor is hygroscopic. That is, 

the ability of the channel wall to take up water molecules or not.  

Measurements of relative humidity, temperature and dew point has been made on three 

objects. Thereafter steam content and efficiencies was calculated. In other words, the objects 

are referred to single- ore two-family homes where a rotary heat exchanger is installed in the 

ventilation system. The objects are located in Linköping, Stockholm and Norway. An 

example calculation is set up that shows how moisture efficiency is affected by different 

moisture addition. In reality in which the conditions is not stationary the moisture supplement 

that is a prerequisite for the results of these calculation examples.  

In this report, the writer thus concluded that moisture reversal will occur even for non-

hygroscopic heat exchangers. Although the moisture efficiency corresponds with a certain 

slowness in the recovery of a temporarily elevated moisture addition. Moisture efficiency is 

significant for moisture supplement of about 1-2 g/m3. 

 

 

Keywords: Rotating heat exchanger, moisture feedback, steam content, moisture addition, 

relative humidity (RH), moisture efficiency, temperature efficiency  
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Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som gjorts vid KTH i Haninge. 

Uppdragsgivare är AK-Konsult som har bistått med undersökningsmaterial och någonstans att 

utföra arbetet. Området är ännu inte fullt så utforskat som det kanske är önskat.  

Vid frågan av inriktning av examensarbete var det aldrig någon fundering utan valet föll 

naturligt på det omfattande och intressanta ämnet ”fukt”. En stor inspirationskälla har varit 

Anders Kumlin på AK-Konsult som jag först hade som föreläsare under en kurs som förr 

hette Byggfysik med byggmateriallära. Han har även varit min handledare på AK-Konsult och 

bistått med hjälp när jag haft frågor.   

På skolan har Jenny Andersson varit min handledare och som hjälpt mig mer än hon kanske 

tror när jag varit svävande. Hon har även kommit med många bra kommentarer som fått mig 

att tänka igenom tydligheten och strukturen i rapporten.  

Jag vill tacka båda mina handledare för att ha hjälpt mig slutföra denna examensrapport. Jag 

vill även rikta ett extra tack till Ingrid Johansson på AK-Konsult som hjälpte mig komma 

igång med bearbetningen av den loggade data jag fick.   
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Ordlista 
Ånghalt Den mängd fukt, mätt i g, 1 m

3
 luft innehåller 

Mättnadsånghalt Den högsta mängd fukt 1 m
3
 luft kan innehålla vid en specifik 

temperatur 

Kondensering Luft med en viss mängd ånghalt kyls ner och träffar så 

småningom mättnadsånghalten för just den specifika 

temperaturen och utfällning av överstigande ånghalt sker 

Relativ fuktighet, RF Ånghalt dividerat med mättnadsånghalten. Anges i % 

Klimatskal Väggar, golv, tak, fönster, dörrar m.m. som gränsar mot 

uteluften, marken eller andra ouppvärmda utrymmen 

Fukttillskott mängden fukt som produceras inomhus, g/m
3
. Beror delvis av 

luftomsättning, människors aktivitet i huset, elektriska 

apparater 

Värmeåtervinning Värmeenergin i den luft som ventileras ut återvinns med den 

luft som tillsätts i byggnaden 

S-system Självdragssystem där ventilationen styrs av termiska 

drivkrafter 

FT-system Ventilering med mekanisk från- och tilluftssystem 

FTX-system Ventilering med från- och tilluftssystem med värmeväxling 

Brukare De människor som använder bostaden eller lokalen 

Småhus En friliggande byggnad för en eller två bostäder 

Direktverkande el El omvandlas direkt till värme i radiatorerna 

U-värde Den värmemängd som passerar ett klimatskal, mäts i W/m
2
K. 

U=1/R där R är det totala värmeövergångsmotståndet (inkl. 

insidans och utsidans värmeövergångsmotstånd) över 

klimatskalet  

Köldbrygga Lokala förändringar i klimatskalet som medför en ökad 

värmemängd genom klimatskalet 

 

Omblandande ventilation Tilluftshastigheten är stor och medför luftrörelse i rummet och 

på så vis gör att koncentrationen av eventuella föroreningar 

späds ut 

Krypgrund Ett grundläggnings sätt med slutet ventilerat eller oventilerat 

utrymme. Utrymmet ska vara stort nog för ”inspektering” 
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1 Inledning  

1.2 Bakgrund - Vad har EU för roll?  
En del av EU:s miljökvalitetsmål är att begränsa miljöpåverkan och i detta ingår att se över 

och sänka energianvändningen. All energianvändning påverkar miljön negativt mer eller 

mindre och det är satt som mål att till år 2050 kraftigt sänka denna användning. Det totala 

utsläppet av växthusgaser ska minska med 50-60%, globalt sett, från 2000 års nivåer till år 

2050. För att ha en chans att nå dessa mål förutsätter det internationella mål och att 

gemensamma mål sätts upp. I EU:s internationella klimatförhandlingar har de industriländer 

som står för den största delen av utsläppen av växthusgaser högre krav på sig.  

Men även om utsläppen minskar dramatiskt och målen uppnås, avtar koncentrationen av 

långlivade växthusgaser i atmosfären mycket långsamt. Därför förutspås det att i slutet av 

detta sekel kan koncentrationen av växthusgaser börja avta om miljökvalitetsmålen uppnås. 

[www.miljomal.se] 

1.1.1  Hur stor del av utsläppen kan härledas till uppvärmning?  

Av den energianvändning som förbrukas i samhället, kan cirka 40 % härledas till den 

bebyggda miljön på ett eller annat sätt. Uppvärmning av bostäder är en liten del av det. Ett 

delmål för miljökvalitetsmålet är att sänka energianvändningen för uppvärmning av 

byggnader. [NCC:s Miljöbroschyr]. Begreppet uppvärmning innefattar energi till 

värmesystemet samt energi till uppvärmning av tilluften i ett eventuellt 

luftbehandlingsaggregat [C.Warfvinge, M.Dahlblom, 2011 s. 4:14]. 

Enligt boverket gäller från 1:a jan 2012 skärpta krav på energianvändning till uppvärmning av 

bostäder. Detta gäller för byggnader uppvärmda på annat sätt än med elvärme. Med elvärme 

menas system där elen direkt blir till värme i radiatorn och redan 2009 ändrades kraven för 

byggnader uppvärmda med elvärme.[www.energimyndigheten.se]. Ett sätt att möta detta krav 

är att sänka värmegenomgångskoefficienten, U-värdet (se kapitel 5 för närmare förklaring). I 

figur 1 kan utläsas att Umedel [W/m
2
K] för hela byggnaden, sänks med 20 % och specifik 

energianvändning [kWh/m
2
år] sänks med upp till 20 % i de södra delarna av Sverige.  

 

Figur 1 Sänkning av U-värdet och specifik energianvändning över Sverige. [www.boverket.se]  

 

För att ta reda på hur fördelningen av elenergin ser ut i bostäder har information lånats från 

vattenfalls hemsida. Här hittas uppgifter om hur deras kunders energiförbrukning fördelas 

http://www.boverket.se/
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över bostadens olika poster. Se figur 2. Ur figuren kan tydligt utläsas att stor potential finns 

att hämta i uppvärmningskategorin.  

På Vattenfalls hemsida beskrivs även hur effektiviseringar för energiförädlingen kan gå till 

där de strävar efter att effektivisera de metoder som förorenar idag samt att helt byta ut dessa 

förorenande energikällor till mindre förorenande, t.ex. vindkraft m.m. [www.vattenfall.se] 

 

  

Figur 2 Fördelningen av elförbrukning till ett genomsnittligt hus i Sverige. Informationen är lånad från www.vattenfall.se 

 

1.1 Vart tar värmen vägen?  
Värmeförlusterna sker genom ventilation, transmission och läckage. Storleken på dessa styr 

effektbehovet. Hur effektbehovet ser ut för uppvärmning beror bland annat av byggnadens 

tidskonstant. Tidskonstanten är ett mått på hur snabbt byggnadens klimatskal lagrar och ger 

ifrån sig värme. Vanligt benämns detta som ett lätt eller tungt system. Vilket delvis stämmer 

då densiteten [kg/m
3
]

 
har en stor roll, men materialets värmekapacitet är det avgörande. [C. 

Warfvinge och B. Dahlblom, 2010].  

En hög värmekapacitet möjliggör en värmelagring mellan dag och natt. Denna värmelagring 

innebär att det tunga systemet lagrar värme under dagen och avger värmen under natten, 

bättre än det lätta systemet. På så vis får luftens temperatur i rummet en jämnare fördelning 

över dygnet. Fördelningen av värmeförlusterna beror även av storlek på byggnaden och vilken 

form byggnaden har. Förenklat kan sägas att ett kvadratiskt hus med två våningar ger en lägre 

värmeförlust än en mer avlång rektangulär enplansvilla. [B-Å Petersson, 2009].  

Ett exempel på hur fördelningen av hur dessa förluster ser ur i en enplansvilla på 125m
2
 kan 

ses nedan. För ett normalt isolerat småhus med krypgrund sker förlusterna genom 

ventilationen med cirka en tredjedel. Medan i ett energieffektivt småhus med högisolerat 

klimatskal sker försluster via ventilationen med drygt två femtedelar.  
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Tabell 1 Värmeförluster i småhus, exempel. 

Typ av byggnad Storlek 

Transmissions- 

och 

läckageförluster  

Ventilations-

förluster 

kWh/(år*m2) kWh/(år*m2) 

Småhus 125m
2
 med krypgrund 117 60 

Småhus energieffektivt 
Lika ovan men 

högisolerat 
78 60 

[Data hämtad från B-Å Petersson, 2009, s 41] 

Redan år 1989 infördes krav på återvinning av värmeenergin i frånluften i Boverkets 

byggregler (BBR) gällande nybyggnation av hus. Men idag finns det kvar runt 1,2 miljoner 

småhus med självdragsventilation och här finns en stor besparingsmöjlighet, både 

privatekonomiskt och miljöekonomiskt. [www.boverket.se]. 

 

1.2.1  Hur ska värmeenergin tas tillvara? 

Ett steg i detta mål för energiförbrukning för bostäder är att sänka förbrukningen per 

kvadratmeter (     ), dvs. boyta som avses värmas upp till en temperatur av 10°C eller mer. 

Detta kan göras genom att öka värmegenomgångsmotståndet i klimatskalen med att 

tilläggsisolera eller använda ett isolermaterial med lägre värmeledningsförmåga (λ-tal), 

återvinna den energi som finns i frånluften med värmeväxlare, roterande- som 

plattvärmeväxlare, eller helt enkelt sänka inomhustemperaturen. Dessa förändringar bör dock 

inte genomföras utan närmare eftertanke på eventuella konsekvenser.  

I ett ventilationssystem med värmeåtervinning måste all rördragning ske till en och samma 

punkt. Detta måste ske för att tilluften ska få en chans att ta tillvara på energin som frånluften 

bär med sig.  

1.3 Målformulering  
I det här examensarbetet är huvudsyftet att ta reda på om fuktåterföring kan ske i roterande 

värmeväxlare och i sådana fall hur mycket och vad det kan ge för konsekvenser. Med detta 

följer även vilka faktorer som spelar in vid fuktåterföring som t.ex. hur ventilationsaggregatet 

fungerar, vilken roll verkningsgrader har, vad mer isolerade klimatskal har för roll m.m. 

Många beräkningar och uppställningar kommer ske i Excel och därmed blir även det ett av 

delmålsformuleringen, att lära mig mer och få större förståelse för programmets funktion. 

Uppstaplat kan målen formuleras som följer: 

Hur fungerar en roterande värmeväxlare?  

Kan fuktåterföring ske? Vilka är de bidragande faktorerna? 

Hur mycket fukt kan i så fall återföras? 

Vilken betydelse har mer isolerade klimatskal om fuktåterföring sker? 

Ta reda på om högre verkningsgradhögre risk för fuktåterföring. 
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1.4 Avgränsningar 
På grund av tidsbergränsningen på 10 veckor för det här examensarbetet kommer jag att 

begränsa mig till regenerativ värmeväxling, dvs. roterande värmeväxlare i småhus. Tre objekt 

kommer att för det här examensarbetet studeras och mätdata för dessa är redan framtagna.  

Oavsett slutresultatet i detta arbete kan verkligheten generellt avvika då det är flera faktorer 

som spelar in. Det kan vara att huset inte används som det brukar vid just mättillfället. Ett 

annat skulle kunna vara att utomhusklimatet avviker från årstidens normala klimat. Det har 

noterats för de objekt detta är aktuellt 

För att kunna göra en jämförelse mellan flera objekt är det nödvändigt att dessa mätningar 

utföres efter samma riktlinjer. Beroende på vad som ska studeras, t.ex. ånghalt inomhus, RF, 

temperaturskillnader, fuktverkningsgrad och fukttillskott m.m., loggas data i valda 

mätpunkter. I det här examensarbetet används data som är loggade på så sätt att de skiljer sig 

något. Ett exempel på detta är att alla mätpunkter (tilluft, frånluft, avluft, intag) i 

värmeväxlaren inte loggats för samtliga objekt. I ett objekt finns data som ”utereferens/ute” 

där det även borde funnits en punkt för ”intag”. Vid beräkning med den typen av data uppstår 

ett visst fel. Principen för beräkningen kommer visserligen fram men det ligger längre ifrån 

verkligheten. Dessa objekt har ändå tagits med i rapporten för att visa skillnader i objekten. 

Samtliga mätningar gjordes innan detta examensarbete påbörjades och jag var tillräckligt 

insatt och således var möjligheten att påverka mätningarna i intressanta punkter inte så stor 

som jag hade önskat.   

Arbetet begränsas således av att objekten ligger på olika orter och är loggade vid olika 

tidpunkter. Möjligheten att dra jämförelser mellan dessa blir inte lika stor som om de varit 

placerade på samma ort.  

 

1.5 Lösningsmetoder 
För att kunna avgöra om fuktåterföring sker är det högst nödvändigt att veta hur ånghalts 

skillnader, relativ fuktighet (RF) och temperaturer beror av varandra dels i ventilations-

aggregatet, dels i övriga byggnaden. För att kunna göra detta måste mätning ske i tilluft, 

frånluft, avluft och uteluft. Mätning i övriga byggnaden är även viktig för att förstå hur det 

som sker i ventilationsaggregatet påverkar övriga punkter. Mätning sker med klimatloggar 

som mäter temperatur, RF och mättnadsånghalt. Därefter överförs data via en anpassad 

mjukvara över till Excel där bearbetning och framräkning av ånghalter, verkningsgrader m.m. 

sker. Beräkningen av ånghalt görs med hjälp av en formel baserad på mättnadsånghalter.  

För att förstå vad resultatet och slutsatsen av detta examensarbete innebär är det viktigt att 

förstå fuktmekaniken. Hur arbetar ånghalt, temperatur, RF med varandra? Teorin förklaras 

och presenteras sedan för varje objekt. Problemet är som tidigare nämnt under 

”Avgränsningar” att mätningarna i objekten inte gjorts efter samma riktlinjer vad gäller 

mätpunkter och är därför svåra att göra jämförelser mellan. Även olika klimatförhållanden gör 

jämförelsen än svårare. Samtliga objekt har dock tagits med för att visa skillnader och 

likheter.  
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Beräkningsexempel (i kap 5) har gjorts och dessa ska ge en ökad förståelse för vad som 

händer med ånghalten inne om uteförhållanden skiljer sig och hur fukttillskottet ser ut. Dessa 

är tänkt att vara en hjälp till redovisningen av resultaten (i kap6). 
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2 Nulägesbeskrivning 
AK-Konsult är ett företag med specialisering inom skadeutredning, projektering och 

mätuppdrag med ett 20-tal anställda. Med kunder bestående av allt från privata till 

professionella aktörer i bygg och fastighetsbranschen utför företaget uppdrag runt om i 

Sverige. I dagsläget finns tre kontor belägna i Stockholm, Uppsala samt Helsingborg.  

Under praktikperioden på företaget föregående sommar diskuterades framtida planer på 

examensarbete. Efter några förslag och lite kommentarer fick jag förslaget att studera 

fuktåterföring i roterande värmeväxlare. Företaget har sedan tidigare gjort undersökningar på 

området varav data till mina tre objekt i detta arbete tagits fram. Men för att inte få ”svaret” 

serverat så utelämnades till en början den del av rapporten där AK-konsult själva gjort 

beräkningar och analyser.  

För arbetet med detta examensarbete fick jag möjligheten att sitta ute på kontoret i Spånga 

och skriva, med möjlighet att få hjälp vid eventuella frågor.  
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3 Teoretisk referensram  
Som grund till detta examensarbete ligger tidigare kurser från högskoleingenjörsutbildningen 

Byggteknik & Design, på KTH. De kurser som legat närmast till grund för rapporten är 

”Skademekanismer av fukt”, ”Installationsteknik och energi”, ”Byggfysik med 

byggmateriallära” samt ”Strömningslära”. De tar upp fuktmekanik och hur byggmaterial 

påverkas av fukt. Vilka byggmaterial som är vanligt idag och vad som var vanligt förr. Hur 

byggnaden ska ventileras och hur ventilationssystem dimensioneras. Förändringar i 

energiförbrukning och vilka energikällor som används.  

Idén till det här examensarbetet kommer ursprungligen från Anders Kumlin på AK-Konsult 

indoor air AB. Tidigare har AK-Konsult gjort uppdrag där fuktåterföring i roterande 

värmeväxlare studerats. Det är således dessa projekt som bidragit med mätdata för 

examensarbetet där ett av objekten hade problem med kondens på invändiga ytor som varit en 

indikator på att något varit fel.  

3.1 Teorin bakom  
För att kunna göra beräkningar och förstå resultaten är det viktigt att känna till 

fuktmekaniken, att förstå innebörden av ånghalt, mättnadsånghalt, fukttillskott, relativ 

fuktighet (RF) m.m. och förstå kopplingen mellan dessa.  

Den kritiska relativa fuktigheten är det som avgör om risk för mögelpåväxt i ett material ökar. 

En ökad relativ fuktighet är accepterad om den sker momentant (dvs får möjlighet att torka ut) 

och vid lägre temperaturer. Medan en högre relativ fuktighet över en längre tidsperiod och en 

högre temperatur ökar risken för mögelpåväxt. Se figur 3.  

 

Figur 3 Risk för mögelpåväxt som ett resultat av RF och Temperatur över tid. (Lånad av A. Kumlin men kommer 

ursprungligen från L-O. Nilsson) 

 

3.2 Tidigare publikationer  
På AK-Konsults hemsida publiceras varje månad ”AKtuellt” där relevanta nyheter tas upp. 

Under mars 2011 publicerades Fuktåterföring i roterande värmeväxlare – kan det innebära 

en ökad risk för fuktskador i småhus? Där behandlas fuktmekaniken i en roterande 

värmeväxlare och exempel på fukttillskottets inverkan ställs upp. 
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Jag har även tagit del av några publikationer som Lars Jensen vid Lunds tekniska högskola 

skrivit om roterande värmeväxlare. Främst gäller det en tidningsartikel publicerad i Bygg & 

teknik i mars 2010 samt två publicerade rapporter.  

Han skriver om fuktåterföring för icke hygroskopiska rotorer och nämner jämförelsen med en 

rotor som är behandlad med ett hygroskopiskt material. Med en hygroskopisk rotor menas att 

vattenmolekyler tas upp medan det på en icke hygroskopisk rotor bildas vattendroppar som 

kondenserar på rotorkanalens vägg. Han skriver även om sambandet mellan 

temperaturverkningsgrader och fuktverkningsgrader och hur, bland flera faktorer, 

rotorhastigheter påverkar dessa. [Jensen. L, 2010, 1 & 2]. 

I en av sina rapporter skriver han om luftläckage och partikelöverföring, vilka de bidragande 

faktorerna är och vad renblåsningssektorn har för roll. Tryckförhållande över rotorn är även 

viktigt. Han konstaterar att läckaget har en marginell inverkan på temperaturverkningsgraden. 

[Jensen. L, 2008]. 

Det bör dock belysas att denna examensrapport enbart behandlar kondensering av fukt i rotorn 

och inte tryckförhållanden. Men dessa förekommer i verkligheten och är värda att nämnas.  
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4 Faktainsamling till de studerade objekten 
Risken för fuktåterföring är som störst under vinterhalvåret eftersom behovet av uppvärmning 

är som störst under detta halvår. Temperaturskillnaden över klimatskalet och därmed även 

ventilationsaggregatet är som störst. Om då fuktig inomhusluft kyls ner och kondenserar 

innan den passerat den värmeväxlande delen i aggregatet ökar risken för fuktåterföring. 

Därför har mätningar gjorts under denna del av året. Mätningarna går till så att mätdosor, så 

kallade klimatloggar, mäter temperatur, RF och daggpunkt. Dessa har strategiskt lagts ut på 

olika punkter i aktuell byggnad samt i ventilationsaggregatet. För att kunna göra beräkningar 

och bedöma om det sker någon återföring och vad det skulle kunna ge för konsekvens för 

klimatet inomhus behöver temperatur, RF och ånghalt vara känt. 

Tre objekt har studerats i det här arbetet. Med objekt menas småhus där roterande 

värmeväxlare installerats i ventilationssystemet. Dessa objekt är placerade i Linköping, 

Stockholm och Norge. De refereras även därefter. 

Då det visade sig vara problem för objektet i Linköping där brukaren själv noterat invändig 

fukt har således fokus legat på denna. Däremot har de andra två objekten tagits med, trots 

saknad av viss information. Det har gjorts eftersom dessa objekt visar en antydan att följa 

liknande mönster som för Linköping. Men även för att ha något att jämföra med.  

 

4.1 Mätdosor och program 
De mätdata som ligger till grund för detta examensarbete samlas in/loggas med mätdosor av 

märket HOBO. Dessa mäter RF, temperatur, mättnadsånghalt varefter vald mätkanal ställs in. 

Mätdata med förinställt tidsintervall (t.ex. var 5:e sekund) importeras från dosorna till Excel 

via ett program som heter Box Car Pro. När informationen är importerad till Excel kan 

beräkningar göras och diagram kan ställas upp. I det här projektet har verkningsgrader, RF, 

ånghalt och temperatur studerats.   

Dosorna är tillräckligt små för att placeras i aggregatet för den roterande värmeväxlaren. 

4.2 Linköping 
Tre mätserier loggades för detta objekt men under arbetets gång visade det sig att viss data för 

den ena mätningen saknades.  

Efter inriktningen på detta objekt tillhandahölls mer information för objektet och vad som var 

problem från början. Det visades sig att brukaren upplevt problem med kondens på invändiga 

ytor samt ansamling av vatten på golv i ett av rummen. Det har även runnit vatten i/på 

väggen.  

Huset är uppbyggt med en isolering på 250 mm. Ångspärren är monterad direkt bakom den 

invändiga gipsskivan vilket innebär att en installationszon saknas. Vid uttag och montering av 

t.ex. el-dosor punkteras tätskiktet och fukt riskerar att ta sig ut i konstruktionens yttre delar.  

4.3 Stockholm 
För objektet i Stockholm loggades data under hösten 2011. Data för frånluften saknades och 

således kan varken temperaturverkningsgrad eller fuktverkningsgrad beräknas.  
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4.4 Norge 
För objektet i Norge loggades data under en period som sträcker sig över jul och nyårshelgen 

2011-2012. Vid mättillfället rådde det ovanligt varmt uteklimat och byggnaden brukades 

utanför sina normala gränser. Detta resulterade i öppna fönster under stora delar av 

mätperioden och därmed blir denna mätning inte lika intressant. Om ventilationen sker genom 

vädring och inte via sitt ventilationssystem är en beräkning av ånghalter, temperaturer och RF 

missvisande.  

4.5 Undersökningen 
Ett frågeformulär skickades ut till aktiva i branschen i ett försök att ta reda på hur de ser på 

fuktåterföring samt hur det har förändrats efter inverkan av energibesparingskraven. Redan 

innan utskick blev jag varnad att responsen kommer bli tunn i jämförelse med det arbete som 

måste läggas ner eftersom problemet inte är så uppmärksammat. Men till mitt försvar så var 

det lite det som var meningen med denna undersökning, att visa hur känd/okänd 

problemställningen är.  

Men efter att jag insett att jag riktat in mig fel så har frågorna i undersökningen än mindre att 

ge. Så resultaten av dessa frågor har därmed uteslutits. 
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5 Fuktmekanik  
I rapporten menas intag/uteluft, tilluft, frånluft samt avluft enligt vad figur 4 visar.  Figuren 

visar principen för en värmeåtervinnare där filter, fläkt m.m. är borttaget. Det som är 

intressant är vart respektive kanal normalt sitter.  

 Avluft avser det flöde som passerat rotorn i värmeväxlaren 

 Frånluft är det som utventileras från byggnaden 

 Intag avser den luft som tas utifrån och ska så småningom värmas upp. Benämns även 

som uteluft eller utereferens 

 Tilluft är den uppvärmda luft som tas in i byggnaden.  

 

 

5.1 Förståelse för teorin 
För att förstå vad det är för information som studeras från mätdosorna och hur denna ska 

bearbetas och tolkas är det av största vikt att förstå fuktmekanikens regler.  

När en byggnad används av människor och hens elektriska apparater förorenas inomhusluften. 

Där produceras även fukttillskott som dessutom beror av luftomsättning. Ett ventilations-

system är till för att transportera bort den förorenade luften och ersätta den med renare 

utomhusluft. Det finns olika typer av ventilationssystem där allt ifrån självdragssystem med 

endast öppningar i fasaden(S-system) till mekaniskt frånluftssystem med värmeåtervinning 

(FTX-system) förekommer.  

5.1.1  Ånghalt och mättnadsånghalt 

För att kunna avgöra om det sker fuktåterföring måste ånghalter i olika delar av 

ventilationsaggregatet jämföras mot varandra. Ånghalten beräknades utifrån RF och 

daggpunkt för just den tidpunkten. För att beräkna ånghalten måste tillgång till 

mättnadsånghalten för en viss temperatur vara tillgänglig. Till min hjälp att beräkna aktuell 

ånghalt hade jag tillgång till formel [1] som är baserad på mättnadsånghalter. 

v=(4,85+3,47*(T/10)+0,945*(T/10)^2+0,158*(T/10)

^3+0,0281*(T/10)^4)*RF/100 

 

 

[1] 

 

T= aktuell temperatur, °C 

Tilluft 

Frånluft Avluft 

Intag/uteluft 

Figur 4 Visar principiellt hur avluft, frånluft, intag/uteluft samt tilluft är placerade. 
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RF = aktuell relativ fuktighet, % 

 

Luft med en viss temperatur kan maximalt innehålla en bestämd mängd fukt. Denna mängd 

kan både utläsas ur Mollier-diagramet eller hämtas direkt ur tabell. Se figur 5 och figur 6. I 

figur 5 visas sambandet mellan temperatur, RF, ånghalt och energiinnehåll. 

 

Figur 5 Mollierdiagram, visar sambandet för temperatur, RF, ånghalt och energiinnehåll. [Holmberg. S, 2009] 
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Figur 6 Exempel på mättnadsånghalt för varierande temperaturer. [Nevander. L. E & Elmarsson. B, 1994]. 

Vintertid när temperaturen ute är låg kan luften innehålla mycket mindre fukt än vad den 

högre tempererade inomhusluften kan. Som kan utläsas ur figur 6 kan luft med en temperatur 

på 20 °C innehålla 17,28 g vattenånga på en m
3 

luft. Skulle denna luft kylas ner sker utfällning 

av fukt, det kondenserar. [Nevander, L. E. & Elmarsson. B, 1994] 

I ett klimatskal med stora temperaturskillnader kan kondensering ske om inomhusluften, med 

fukttillskott, läcker ut till de kallare delarna av konstruktionen. Därför ställs stora krav på 

lufttätheten i klimatskalet. I teorin strävar man efter det praktiskt omöjliga, ett 100 % tätt 

klimatskal. Detta har visat sig vara omöjligt att uppnå.  

Kondenserar fukt mot material i konstruktionen innebär det en ökad risk för mögelpåväxt. Ett 

ökat fuktinnehåll ökar även värmeledningsförmågan, vilket i sin tur ökar 

transmissionsförlusterna och uppvärmningsbehovet.  

5.1.2  Värmemotstånd (R) och värmegenomgångskoefficient (U)  

Värmemotståndet är den egenskapen som beskriver ett materials isolerförmåga. Beräkningen 

av temperaturskillnader på vardera sidan om ett material är komplex och beror av flera 

faktorer. Ska beräkningar göras ur fuktteknisk synpunkt räcker det ofta att räkna temperaturen 

endimensionellt och fuktberäkning stationärt. [L.E. Nevander & B. Elmarsson, 1994].  

I en stomme uppbyggd med träreglar och mellanliggande isolering finns även en plastfolie. 

Denna ska hindra fuktig inomhusluft att ta sig ut till klimatskalets kallare delar där fukten 

riskerar att kondensera. För att kunna beräkna temperaturskillnaden över klimatskalet behöver 

värmemotståndet (R) för varje skikt vara känt. Värmemotståndet beräknas med ekvation [2]. 

(Ekvation [3] har tagits med i avsikt att U-värdet är mer allmänt känt och en läsare utan större 

fördjupning kan därmed relatera till resultatets storlek). När sedan värmemotståndet är känt 

kan temperaturskillnaden över klimatskalens skikt beräknas.  
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Ett beräkningsexempel är gjort för att få en bild av hur detta fungerar. Till detta exempel har 

väggtjockleken för objektet i Linköping tagits.  

  
 

 
   [2] 

 

  
 

  
   [3] 

 

       
      

  

      
     

           [4] 

 

R=värmemotståndet (resistance), 
   

 
 

d = materialets tjocklek,   

λ = värmeledningsförmåga, 
 

  
 

U = värmegenomgångskoefficient, 
 

   
 

Tx = Temperatur i skikt, °C 

Tsi = Temperatur inne, °C 

Tse= Temperatur ute, °C 

      0,14 

                   

            

[Ekvation [4] är lånad från K. Sandin 1996]. [λ-värdena kommer från: Andersson. J, KTH 

ABE]. [övrigt enligt L.E. Nevander & B. Elmarsson, 1994]  

För Linköping där väggens isolertjocklek är 250 mm kan konstruktionen se ut som nedan.  

 

13 Vindtät skiva 

250 Bärande stomme med mellanliggande isolering 

 Plastfolie 

13 Gipsskiva 

 

 



 
 

17 
 

I exemplet över en yttervägg har en utomhustemperatur valts, -10 °C. Som betraktaren kan se 

i figur 7 finns tvärgående träreglar och dessa är de rektangulära markeringarna med ett kryss i. 

Dessa tvärgående träreglar, tillsammans med den trästomme som går från golv till tak, utgör 

en köldbrygga. Dvs. i den del av konstruktionen där värmeflödet ökar. Det bör tydligt 

markeras att detta är ett beräkningsexempel där temperaturförändringen är beräknad utan 

hänsyn till reglar eller andra köldbryggor. Exemplet är tänkt att visa principen för hur tempe-

raturskillnaden ser ut över en yttervägg. Utförlig beräkningsgång finns att tillgå i bilaga 1. 

Vad händer om fuktig luft tar sig igenom plastfolien ut i konstruktionen och träffar organiskt 

material, t.ex. en trästomme? Notera temperaturskillnaden i figuren över väggen. Fundera hur 

detta påverkar daggpunktstemperaturen som beror av temperatur och aktuell ånghalt. 

 

 

Figur 7 Temperaturskillnad över ett vertikalt tvärsnitt av en exempelvägg. De horisontella reglarna är markerade med ett 
kryss.  

 

5.1.3  Verkningsgrader  

Temperaturverkningsgrad är en kvot mellan aktuell temperaturändring och den största 

möjliga temperaturändring. Temperaturverkningsgraden beror av flera faktorer, t.ex. 

temperaturskillnader på frånluft, tilluft, uteluft och avluft, hur stort flödet är genom 

värmeväxlaren, ytans storlek på rotorn, värmeövergångstalen på vardera sida om den 

värmeöverförande ytan. Förutsätts dessutom lika stora flöden kan ṁ*cp strykas i ekvationen 

för temperaturverkningsgrad i ekvation [5]. 

 

   
(             )     

                     
    [5]  

[C. Warfvinge och M. Dahlblom, 2010] 

 

Samma princip som för temperaturverkningsgrad gäller för fuktverkningsgrad. Se formel [6] 
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     [6] 

[AKtuellt, 2011-03] 

 

Flera typer av värmeåtervinning återfinns på marknaden idag, med varierande 

temperaturverkningsgrader. I en värmeväxlare eftersträvas en så hög temperaturverkningsgrad 

som möjligt, eftersom att återvinna mer resulterar direkt i att mindre tillförd energi är 

nödvändig. Men en hög temperatur- eller fuktverkningsgrad ska inte helt okritiskt väljas med 

tanke på den självförstärkande faktorn i ekvation [10]. En viss fuktverkningsgrad eftersträvas 

vintertid då RF inomhus kan bli låg och torr luft kan sänka inomhuskomforten.  

Temperaturverkningsgraden ska inte förväxlas med energiverkningsgraden. 

Energiverkningsgraden är ett mått på den årliga återvunna energimängd som i förhållande till 

den mängd värme som hade behövts tillföras i ett värmebatteri om det inte skett någon 

värmeåtervinning. Energiverkningsgraden beror på temperaturverkningsgraden men även av 

tilluftens temperatur, hur det lokala klimatet ser ut samt frånluftens temperatur. [C. Warfvinge 

och M. Dahlblom 2010].  

5.1.4  Beräkning av fukttillskott och ånghalt inomhus  

För att beräkna ånghalten inomhus (  ) och fukttillskottet (   ) behövs följande formler.  

           [7] 

    
 

  
 *(1-e

-nt
)   [8] 

  
  

 
   [9] 

      
   

      
  [10]  

 

                      
 ⁄  

                      
 ⁄  

                    ⁄  

                                     

                         

              
  ⁄  

          

                         

Studeras ekvation [8] för fukttillskottet,    , så inser betraktaren att om tiden (t) blir mycket 

stort blir e
-nt

 nära noll och ekvationen går mot  
 

  
. I ekvation [8] ser betraktaren sambandet 

mellan fuktproduktionen (den förhöjda ånghalten) och luftomsättningen. Ekvation [8] 

beskriver ånghalten inomhus för ett ventilationssystem som inte har roterande värmeväxling, 

dvs. där risk för fuktåtervinning finns. Ekvation [10] beskriver däremot ånghalten inomhus för 

ett ventilationssystem med roterande värmeväxlare. I den roterande värmeväxlaren sker 
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värmeväxlingen i öppna kanaler som roterar kring sin egen axel från frånluftssidan över till 

tilluftssidan och därmed möjliggör kontakt mellan luftflödena.  

Finns det inget fukttillskott i byggnaden har fuktåterföring ingen betydelse. Fukthalten 

inomhus blir lika stor som fukthalten utomhus. Socialstyrelsen säger att:  

”I bostäder och lokaler för allmänna ändamål, där människor vistas 

stadigvarande, bör inte skillnaden i absolut luftfuktighet ute/inne under 

vinterförhållanden regelmässigt överstiga 3 g/m
3
.”  

[www.socialstyrelsen.se]. 

5.1.5  Vilken inverkan har fukttillskottet på fuktverkningsgraden?  

För att få en bild av vad socialstyrelsens rekommendationer om ett fukttillskott på maximalt 3 

g/m
3
 innebär tas ett beräkningsexempel fram utifrån olika fukttillskott, temperaturskillnad ute 

och inne samt relativ fuktighet, RF.  

RF utomhus har antagits till 90 %, inomhustemperatur på 22 ˚C, fyra olika utetemperaturer 

och temperaturverkningsgrad på 83 %. Temperaturverkningsgraden på 83 % är vanligt 

förekommande på Fläkt Woods roterande värmeväxlare. De antagna värdena är anpassade 

efter objektet i Linköping. Tabell 2-5 visar fukttillskottets inverkan på kondenserad mängd 

och fuktverkningsgraden enligt ekvation [6]. Där                =kondenserad fuktmängd i 

rotorn (se kapitel 5.3.2) och                 = fukttillskottet.  

 

Fall 1: Tute = 0 ˚C, RFute= 90 %, vute=4,37 g,   = 83 %, Tavluft= 3,7˚C 

Tabell 2 fukttillskottets inverkan på fuktverkningsgraden för en utomhustemperatur på 0 °C 

vFT, g/m
3
 vinne Tdagg ˚C* vavluft Kondens, 

g/m
3
** 

Fuktverkningsgrad 

(ηx), % 

1 5,37 1,5 6,24 - 0 

2 6,37 4,1 6,24 0,13 7 

3 7,37 6,3 6,24 1,13 38 

4 8,37 8,2 6,24 2,13 53 

 

 

Fall 2: Tute = -5 ˚C, RFute= 90 %, vute=2,93 g,   = 83 %, Tavluft= -0,4˚C 

Tabell 3 fukttillskottets inverkan på fuktverkningsgraden för en utomhustemperatur på -5 °C 

vFT, g/m
3
 vinne Tdagg ˚C* vavluft Kondens, 

g/m
3
** 

Fuktverkningsgrad 

(ηx), % 

1 3,93 - 2,6 4,71 - 0 

2 4,93 0,3 4,71 0,22 11 

3 5,93 3,0 4,71 1,22 41 

4 6,93 5,3 4,71 2,22 56 
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Fall 3: Tute = -10 ˚C, RFute= 90 %, vute=1,93 g,   = 83 %, Tavluft= -4,6 ˚C 

Tabell 4 fukttillskottets inverkan på fuktverkningsgraden för en utomhustemperatur på -10 °C 

vFT, g/m
3
 vinne Tdagg ˚C* vavluft Kondens, 

g/m
3
** 

Fuktverkningsgrad 

(ηx), % 

1 2,93 -6,2 3,36 - 0 

2 3,93 -2,6 3,36 0,57 29 

3 4,93 0,3 3,36 1,57 52 

4 5,93 3,0 3,36 2,57 64 

 

 

Fall 4: Tute = -15 ˚C, RFute= 90 %, vute=1,25 g,   = 83 %, Tavluft= -8,7 ˚C 

Tabell 5 fukttillskottets inverkan på fuktverkningsgraden för en utomhustemperatur på -15 °C 

vFT, g/m
3
 vinne Tdagg ˚C* vavluft Kondens, 

g/m
3
** 

Fuktverkningsgrad 

(ηx), % 

1 2,25 -9,4 2,39 - 0 

2 3,25 -5,0 2,39 0,86 43 

3 4,25 -1,6 2,39 1,86 62 

4 5,25 1,2 2,39 2,86 72 

 

*ingen interpolation har gjorts, **All kondenserad fukt är beräknad att återföras i tilluften 

Hur påverkas ånghalten inomhus av fuktåterföringen i värmeväxlaren när fukttillskott 

produceras? Studera formel [10]. Enligt denna formel kan återföringen teoretiskt bli hur stor 

som helst. [AKtuellt, 2011-03].  Detta gäller vid statisk jämnvikt, dvs. om det råder samma 

förhållande under erforderlig tid. Om så är fallet skulle ånghalten inomhus för fall 3, vid ett 

fukttillskott på 2 g/m
3
 bli: 

        
 

        
           

Är fukttillskottet däremot 3 g/m
3
 blir ånghalten inomhus: 

        
 

        
           

Detta kan jämföras med den rekommenderade högsta ånghalten inomhus vid en temperatur på 

21 ˚C, på 7 g/m
3
 [www.socialstyrelsen.se].  

5.1.6  Relativ fuktighet, RF 

Relativ fuktighet är halten ånga i luften dividerat med den maximala halten ånga som luften 

kan bära vid en viss temperatur. Som tidigare beskrivet i kap 3.1 så är den kritiska relativa 

fuktigheten det som avgör om risken för mögelpåväxt i ett material ökar. Det är således RF 
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som är det intressanta. En kritisk relativ fuktighet kan vara accepterad om den sker 

momentant. Medan risken för mögelpåväxt ökar om den kritiska relativa fuktigheten råder 

över en längre tid. Se figur 8. 

 

Figur 8 Kritisk relativ fuktighet för trä. (Lånad av A. Kumlin men kommer ursprungligen från L-O. Nilsson ) 

 

5.2 Dimensionering av ett ventilationssystem 
För att få ett behagligt inomhusklimat behöver den förorenade luften bytas ut. Detta görs i ett 

ventilationssystem, vilka kan vara utformade på olika sätt. I självdragssystem (S-system) sker 

ventilationen med termiska drivkrafter genom öppningar i klimatskalet. Den termiska kraften, 

som även brukar kallas för skorstenseffekten, skapar densitetsskillnader i luften som gör att 

luften rör på sig. Ibland används temperaturskillnad för att beskriva den termiska kraften, men 

det är alltså egentligen skillnad i densitet. Förenklat kan sambandet skrivas som    

                     . Där H är höjdskillnad för in- och utloppskanal i rummet. 

Självdragssystem är känsliga för tryckändringar och vinden behöver inte vara speciellt stor för 

att påverka systemet. En annan negativ aspekt gällande S-system är att de under den varmare 

delen av året fungerar dåligt då skillnaden ute och inne är relativt liten. Då kan detta system 

förstärkas med en fläkt monterad t.ex. på murstocken eller avluftshuven. Denna fläkt startar 

då temperaturen ute ökar för att säkerställa att ventilationen fungerar. Systemet kallas då 

istället för FFS-system, fläktförstärkt självdrag. Ibland går den även under begreppet 

hybridventilation. [Warfvinge. C & Dahlblom. M, 2010] 

Vid frånluftventilation, F-system, sker intag av uteluften likt självdragssystemet i öppna 

kanaler i fasaden, ofta under fönster. Men här skapas undertrycket i huset istället av 

frånluftsfläktar som suger ut inomhusluften. Kanalerna för frånluft kan kopplas samman och 

kan på så vis minska mängden rördragning. Fördelen med F-system är att värmen kan 

återvinnas i en värmepump som då för tillbaka energin till värmesystemet eller till 

varmvattenberedningen. Återvinning av frånluften med värmepump kallas då för FVP-system. 

[Warfvinge. C & Dahlblom. M, 2010] 

En ytterligare utveckling av ventilationssystem är där både till- och frånluften styrs med 

fläktar, s.k. FT-system. Detta kan minska problem med drag och gör det möjligt att rena den 
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inkommande luften, uppvärmning eller befuktning innan den blandas med inomhusluften 

[www.energihandbok.se]. Även i den här typen av ventilationssystem kan värmen i frånluften 

återvinnas. Det kallas då från och tilluftsventilation med värmeväxling, FTX-system. Om 

ventilering ska ske med värmeåtervinning kräver det att all rördragning (med kökets 

ventilering borträknat) går till samma ställe. Här finns olika typer av värmeåtervinnare med 

två huvudkategorier, rekuperativ värmeåtervinning och regenerativ värmeåtervinning. 

[Warfvinge. C & Dahlblom. M, 2010]. Se figur 9 och 10 för skillnad mellan FTX-system och 

F-system. 

När ett ventilationssystem ska dimensioneras är det flera faktorer att ta hänsyn till. De 

viktigaste är energi/tryckfall, utrymme, läckage, aktiviteter i byggnaden, behovet av latent 

kyla, typ av energikälla m.fl. [www.flaktwoods.se]. 

 

Figur 9 och 10 FTX-system (t.v.) samt F-system (t.h.). Notera skillnad i mängden rördragning. [www.recvent.se] 

 

5.3 Hur fungerar en regenerativ värmeväxlare? 
Att effektivisera energianvändningen för uppvärmning av byggnader är ett steg i rätt riktning 

för att nå EU:s mål för energiförbrukningen. Ett sätt att göra detta på är att återvinna den 

energi som annars ventileras ut ur byggnaden.  

Frånluften innehåller mycket energi. För att komma åt denna energi återvinns den i en 

värmeåtervinnare. De värmeåtervinnare som är vanligast är  

 Plattvärmeväxlare 

 Vätskekopplade batterier 

 Roterande värmeväxlare  

 
Det finns vissa principiella skillnader mellan dessa men det som är intressant är 

temperaturverkningsgraden på aggregatet. Se kapitel om verkningsgrader. [C. Warfvinge och 

M. Dahlblom 2010].  

I en värmeväxlare där luftflödena inte kommer i kontakt med varandra finns ingen/mycket 

liten risk för fuktåterföring. Denna typ av värmeväxlare kallas rekuperativ värmeväxling. 
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Plattvärmeväxlare är ett exempel på detta. Nackdelen med denna typ av värmeväxlare är att 

den är känsligare för påfrysning. På grund av att luftflödena inte kommer i kontakt med 

varandra uppnås en temperaturverkningsgrad för rekuperativ värmeväxling som generellt är 

något lägre än för regenerativ värmeväxling. [Jensen, L 2008]. 

Regenerativ värmeväxling kallas den typen av värmeväxling där luftflödena kommer i kontakt 

med varandra. Roterande värmeväxlare är av sådan typ. Kommer luftflöden utan fukttillskott i 

kontakt med varandra bidrar inte det till en förhöjd fuktkvot i tilluften (se kapitel 5.1.3). Men 

finns däremot ett fukttillskott i frånluften är det i teorin möjligt att fukt återförs.  

 

5.3.2  Roterande värmeväxlare 

Principen för en roterande värmeväxlare kan läsas ur figur 11. Den roterande värmeväxlaren 

består av ett hölje, en rotor och en drivanordning. 

 

 

Figur 11 Princip för ett luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare. [Informationen till figur 11 har hämtats 
från C. Warfvinge & M. Dahlblom, 2010 men har korrigerats något för att passa denna rapport]. 

 

5.3.2.1 Uteluftsintag 

Placering av intag av den friskare utomhusluften kan antingen placeras på taket via 

huvar, eller på fasaden via galler. Dessa intag ska placeras så att de inte ligger i nära 

anslutning till frånluftsuttaget, för nära en hårt trafikerad väg, för nära 

luftningsventilen av spillvattenledningen. Den bör heller inte placeras på södra sidan 

eller för nära ett mörkt tak då det sommartid kan bli mycket varmt.  

Gallret ska dimensioneras så att hastigheten inte blir för hög och att regn och snö inte 

ska följa med luften in. Detta galler kompletteras med ett nät som ska hindra löv, 

råttor, insekter och fåglar från att ta sig in. (detta stycke baseras på [C. Warfvinge och 

M. Dahlblom, 2010]) 
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5.3.2.2 Luftspjäll 

Luftspjäll är en typ av ventil och är till för att reglera luftflödet. Regleringen kan ske 

antingen genom luftspjällets läge eller genom att ändra pumpens rotationshastighet. 

Spjällens funktion är: 

 Reglering av luftflöden 

 Blandning av luftflöden 

 Injustera luftflödet i kanaler [Warfvinge. C & Dahlblom. M, 2010] 

 Reglering av förbigångsluftflöden 

 Avstängning 

Dessa luftspjäll finns i olika utföranden, antingen roteras de motgående eller parallellt. 

Ska luftflödet kunna kontrolleras med spjällets läge behöver tryckfallet i spjället 

motsvara tryckfallet i systemet. Vid helt öppet spjälläge är tryckfallet normalt mycket 

högre i systemet än över spjället. Det har visat sig ge bäst resultat med motstående 

spjällblad och därför används dessa i större utsträckning i luftbehandlingsaggregat.   

5.3.2.3 Tilluftsfilter och Frånluftsfilter 

Luftfilter används för att filtrera bort oönskad mängd förorening som beror på bl.a. 

människor, industriell verksamhet, det som finns naturligt i uteluften m.fl. Människan 

vistas huvudsakligen inomhus, ca 80 % av tiden, och därför är kraven stora på kvalitet 

av inomhusluften. I de flesta luftbehandlingsaggregat finns ett filter efter inloppet till 

systemet som ska rena uteluften. Ofta sitter även ett frånluftsfilter innan frånluften når 

värmeväxlaren. Anledningen är att inte smuts, damm och andra föroreningar ska sätta 

igen aggregatet, vilket genererar ett tätare underhållningsintervall, alternativt för att 

den förorenade luften inte ska komma in i inomhusluften. Dessa filter finns i olika 

utföranden där allt från grovfilter till mycket fina HEPA-filter.  

För att öka livslängden och effektiviteten på ett luftfilter eftersträvas ett lågt tryckfall 

över filtret. Det görs genom att öka ytan på filtret med ett antal ”påsar” parallellt 

bredvid varandra. Nackdelen med den här typen av utförande är att det tar större plats. 

Allt eftersom filtret sätts igen ökar tryckfallet i ett system där fläkten går på ett 

konstant varvtal. Detta resulterar i att effektbehovet för att driva fläkten ökar desto 

smutsigare filtret blir.  

 

5.3.2.4 Rotor/Värmeåtervinnare 

Den kalla uteluften tas in och får passera en rotor. Se figur 12. Denna rotor består av 

flera skikt uppbyggda av en slät och en veckad del, båda i aluminium. Dessa bildar 

kanaler och som kan liknas vid wellpapp-struktur. Den använda varma inomhusluften 

(frånluften) passerar rotorn och värmer på så vid upp rotorn varpå värmen lagras i 

kanalväggen. När sedan rotorn roteras över till tilluftsidan avges värmen till det kallare 

tilluftsflödet.  

Den här typen av värmeväxlare arbetar utan att passera ett mellanliggande medium 

vilket är en bidragande faktor till den höga verkningsgraden jämfört med andra 

värmeåtervinningssystem. Under den varmare delen av året, då uppvärmningsbehovet 

inte är den samma, sänks varvtalet.  

För att så långt det är möjligt eliminera risken för att den förorenade frånluften ska ta 

sig tillbaka till tilluftssidan ska en rensblåsningssektor vara placerad enligt figur 12.  

 



 
 

25 
 

 

 
 
Figur 12 Principskiss över rotorn i en roterande värmeväxlare. [www.fläktwood.se] 

 

5.3.2.5 Luftvärmebatteri  

Utomhustemperaturen varierar över året och behöver ibland värmas och ibland kylas.  

Större delen av året behöver dock tilluften värmas eftersom denna bör ligga mellan 

+15 till +18 °C. Detta sköter värmeväxlaren till största del men då utetemperaturen 

sjunker blir det nödvändigt att värma tilluften. [C. Warfvinge och M. Dahlblom 2010].  

Ofta är dessa batterier vattenburna i ett antal rör som är monterade vinkelrätt mot 

luftströmmen. Men då luftens värmeövergångstal är lågt kompenseras detta med ett 

antal lameller som rören går igenom och på så vis ökar den värmeöverförande ytan.  

Det finns även varianter av elvärmare som är uppbyggda av elslingor i direkt 

anslutning till luften.  

5.3.2.6 Kylbatteri 

Ett kylbatteri, eller luftkylare, liknar värmebatteriet till utförande och material. Men då 

temperaturskillnaden mellan luften och kylvattnet är mindre måste kylbatteriet vara 

djupare än värmebatteriet. Dvs temperaturen på framledningsvattnet gör att luften 

riskerar att kondensera och därför är ett avlopp till spillvattenledningen nödvändigt. En 

annan variant är torrkylning som innebär att luften kyls utan att 

daggpunktstemperaturen nås, dvs kondensering sker. 

5.3.2.7 Fläkten 

Fläkten är den komponent i systemet som får luften att röra på sig. Den består av ett 

fläkthjul som är uppbyggt med ett nav med ett antal skovlar på. När detta fläkthjul 

roterar ökar lufttrycket. Skillnaden mellan detta lufttryck och det som råder i rummet 

gör att luften rör på sig. Denna tryckökning består dels av ett dynamiskt tryck dels av 

ett statiskt tryck. Då ljudalstringen och tryckförlusterna i systemet ska minimeras 

eftersträvas därmed ett lägre dynamiskt tryck.  
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Fläkttyper för komfortventilering sker luftrörelsen med antingen axialfläktar eller med 

radialfläktar. För axialfläktar passerar luften parallellt med hjulets axel. Medan för 

radialfläktar passerar luften radiellt, dvs mot hjulets ”platta” del men lämnar hjulet i 

dess axiella riktning. Därefter finns det flertalet varianter i utförande med eller utan 

kåpa, remstyrd eller direktstyrd, olika vinklar på skovlarna m.m.  

5.3.2.8 Ljuddämpare 

En ljuddämpare kan placeras direkt i ett aggregat eller i kanalsystemet. Oavsett 

placering ska den utföra samma typ av jobb, att sänka ljudnivån 

luftbehandlingsaggregatet alstrar. Ljuddämpning handlar om att ändra energin i 

ljudvågorna till antingen värme eller förflytta dessa ljudvågor till områden där de gör 

mindre skada. Ljuddämparen ska placeras så nära ljudkällan som möjligt men ska 

ändå placeras på ett visst avstånd från källor som genererar turbulent strömning, tex 

fläkt, då det i sig kan alstra en högre ljudnivå. Tryckfallet ökar även vid turbulent 

strömning genom ljuddämparen. Ljuddämparen är därmed som mest effektiv där 

luftströmningen är laminär, dvs. jämn.  

 

 [Kapitel 5.3.2 är baserat på Fläkt Woods handbok om inte annat anges i texten] 

5.4 Hygroskopisk och icke hygroskopisk rotor 
Med en hygroskopisk rotor menas att vattenmolekyler tas upp medan det på en icke 

hygroskopisk rotor bildas vattendroppar som kondenserar på rotorkanalens vägg. Objektet i 

Linköping var av sådan typ som hade icke hygroskopisk rotor. 
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6 Genomförande 
Efter bearbetning av mätdata i Excel för temperatur, relativ fuktighet (RF), 

daggpunktstemperaturen och den framräknade ånghalten (se kapitel 5.1.1) kan ur diagrammen 

data för dessa analyseras på ett övergripligt sätt.  

Tre objekt med mätdata har studerats. Dessa objekt är belägna i Linköping, Stockholm och 

Norge. De refereras även efter dessa orter.  

 

6.1 Linköping 
Mätserie 1 – avser perioden 11:e jan-11 till 19:e Jan-11 

Mätserie 2 – avser den påtvingade belastningen med hjälp av duschning.  

Mätserie 3 – avser perioden 19:e jan-11 till 31:a Mars-11. 

Flera mätserier utfördes men det visade sig tyvärr att tilluft för mätserie 3 var felaktigt inställd 

och mätte således endast temperatur. RF och ånghalt saknas och därmed är en bedömning av 

ånghalt omöjlig. Däremot finns data för avluft, frånluft & intag och på detta går det tydligt att 

utläsa att det generellt råder stora skillnader mellan frånluft och avluft. Men däremot går det 

ej att visa vad som händer med denna ånghalt. Därför har denna mätserie plockats bort och 

endast nämns.  

Loggning av mätdata för mätserie 1 togs i intervall om 5 minuter. Dessa var utplacerade i 

följande mätpunkter:  

 Frånluft 

 Avluft 

 Tilluft 

 Intag/uteluft 

 

6.1.1  Ånghalt 

Om en jämförelse görs för mätserie 1 mellan ånghalter för mätpunkterna i värmeväxlaren kan 

en tydlig skillnad mellan mätpunkterna utläsas. Se figur 13. Där kan tydligt utläsas att 

ånghalten ute och ånghalten i avluften följer en relativt jämn kurva. Medan ånghalten i 

tilluften och frånluften avviker tillfälligt. Vid en mer noggrann studie på tidpunkter för dessa 

ser man att dess toppar sammanfaller med det som bedöms vara ”normal aktivitet” i huset, 

dvs. brukarna använder t.ex. dusch, kök osv. Normalt går inte frånluften i köket tillbaka till 

värmeväxlaren då denna anses vara för hårt smutsad. 
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Figur 13 Ånghalt mätserie 1 Linköping  

Vid en mer noggrann granskning av diagram för intag/uteluft mot tilluft syns skillnaden i 

ånghalt än mer tydligt. Någonstans ifrån kommer detta tillskott av fukt. Hur kommer det sig 

att tilluften har en tidvis mycket högre ånghalt än den luft som tas utifrån? Görs en närmare 

studie av skillnaderna i detta diagram kan där utläsas att frånluften och tilluften följer samma 

impulser, med en relativt jämn avvikelse i fukthalt. Se figur 14. Skillnad på ånghalt mellan 

intag/uteluft och tilluften är tidvis stor.  
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Figur 14 Ånghaltsskillnader intag mot tilluft  

6.1.2  RF 

Den relativa fuktigheten, RF, i tilluften är tidvis låg. Se figur 15. Tilluften, som avser den del 

efter rotorn in mot byggnaden, har således värmts upp med återvunnen värme. En högre 

tempererad luft kan ta upp mer fukt än en lägre tempererad luft. Därmed är det stor skillnad i 

RF för tilluft mot RF ute. Görs en jämförelse mellan RF för tilluft med ånghalten för tilluft 

kan där ett direkt samband studeras.  

 

Figur 15 RF, mätserie 1 Linköping 
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6.1.3  Temperatur 

Som kan utläsas i figur 16 följer temperaturen för intag/uteluft temperaturen för avluft. 

Frånluftens temperatur följer lika så tilluftens temperatur. Studeras samtidigt figur 4 visar 

detta tydligt att en temperaturväxling sker. 

 

Figur 16 Temperaturer, mätserie 1 Linköping 

6.1.3.1 Temperaturverkningsgrad (sensibel energi) 

I kapitel 5 under temperaturverkningsgrad beskrivs ekvation [4]. När 

temperaturverkningsgraden beräknas ska flödena för tilluft och frånluft tas med i beräkningen. 

Flödena förutsätts vara lika stora i den här beräkningen. Resultatet kan ses i figur 17.  
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Figur 17 Temperaturverkningsgrader, mätserie 1 Linköping  

6.1.3.1 Fuktverkningsgrad (latent energi) 

Enligt ekvation [5] beräknas fuktverkningsgraden. Se figur 18. När fuktverkningsgraden 

beräknas ska flödena för tilluft och frånluft tas med i beräkningen. Flödena förutsätts vara lika 

stora i den här beräkningen. I figur 18 tittar jag närmare på en del av diagrammet, det 

inringade området runt den 14:e jan. När fuktproduktionen är stor på kvällen den 13:e jan kan 

fuktverkningsgraden tydligt ses svara på denna ökning. Efter att fuktproduktionen nått sin 

topp avtar denna relativt snabb, vilket kan studeras i figur 13 och figur 14 för ånghalter. 

Jämföres tidpunkter för ånghalter och tidpunkter för fuktverkningsgraden i figur 18 kan där 

ses att verkningsgraden svarar med en viss tröghet, den avtar långsammare. När sedan 

fuktproduktionen ökar på morgonen den 14:e jan har fuktverkningsgraden ännu inte återgått 

till samma nivå som kvällen den 13:e jan, innan fuktproduktionen startat.  

Skulle det råda statisk jämvikt kommer ekvationen för fuktverkningsgraden (ηx) gå mot de 

resultat som beräknats för fuktverkningsgrad i exemplen i kap 5.1.3.  
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Figur 18 Fuktverkningsgrad, mätserie 1 Linköping. Det markerade området visar en tröghet i systemet efter avtagande 
fuktproduktion. 

 

6.1.4  Mätning för den påtvingade belastningen med duschning  

För att noggrannare kunna studera inverkan av återföring gjordes en mätning med tätare 

intervall på 15 sekunder under en period av tre timmar. Duschen var påslagen mellan kl 

12:15-13:00. Klockan 13:15 slogs en torktumlare på.  

Loggning skedde i följande punkter: 

 Uteluft/utereferens 

 Intagskanal 

 Tilluftskanal 

 Frånluft 

 Avluft 

 Sovrum 2 

 Vardagsrum 
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I grafen för ånghalter i mätserie 2, avseende duschningen, kan där tydligt utläsas att ånghalten 

i frånluften endast är marginellt högre än ånghalten i tilluften (dvs. luftens inlopp och utlopp 

från själva rummet). Jämför du sedan dessa kurvor med ånghalten för avluften (som är luftens 

utlopp efter värmeväxlaren) kan ur grafen utläsas att avluftens ånghalt är betydligt lägre än 

frånluftens ånghalt. Vart tar denna fukt vägen?  

Den framräknade fuktverkningsgraden jämföres direkt mot ånghalterna i figur 21. På höger 

lodrät axel mäts fuktverkningsgraden och på vänster lodrät axel mäts ånghalten. Efter avslutad 

duschning kan ånghalten i från- och tilluften ses svara relativt snabbt. Däremot sker 

fuktverkningsgradens avklingning med en större tröghet. Som beskrivet i kapitel 6.1.3.1 kan 

även i denna mätning en tröghet studeras. Se markering i figur 21.  

 

 

Figur 21 Ånghalt och fuktverkningsgrad för mätserie 2 med duschning  

Uppenbart är att viss återföring av ånghalt sker. Men vad gör det för den relativa fuktigheten, 

RF, som ändå är det intressanta? Ställs RF för alla mätpunkters mot varandra ser det ut som i 

figur 22. RF, som är direkt kopplad till ånghalt och temperatur, kan där ses följa förändringen 

av ånghalt i figur 21.  

Studeras tidpunkter ges en tydlig respons för påslagning och avstängning av dusch. De båda 

rummens RF kan däremot ses svara med en viss tröghet. Det skulle kunna ha sin förklaring i 
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omblandande ventilation (se ordlista). Torktumlarens effekt på RF och temperatur är 

marginell och kan därmed bortses för det här objektet.  

Temperatur vid tillfället för mätning 2 gällande duschning kan ses i figur 23. 

 

Figur 22 RF för mätning 2, duschning. 
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Figur 23 Temperatur för mätning 2, duschning. 

6.2 Stockholm 
För objekt nummer två som ligger i Stockholms södra område fanns endast data för 

utereferens (som får motsvara uteluften) och tilluften i själva ventilationsaggregatet. För att få 

en mer korrekt helhetsbild bör mätdata för frånluft och avluft även beaktas. Men befintlig data 

kan dock ge en indikation på hur det eventuella fukttillståndet ser ut för detta objekt. På grund 

av detta koncentreras studien på utereferens och tilluft.  

Loggning har skett i följande punkter: 

 Tilluft 

 Vardagsrum, 1tr 

 Utereferens 

 Sovrum, 1tr 

 Kök 

 Sovrum 

 Vardagsrum, bv 

6.2.1  Ånghalt 

I figur 24 kan jämförelsen för uteluftens samt tilluftens ånghalt beaktas. Skillnaden mellan 

dessa är tydlig, men däremot är skillnaden inte lika stor om en jämförelse med objektet i 

Linköping görs. Förändringen av ånghalt är förväntad efter byggnadens förväntade 

användande.  
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Figur 24 Jämförelse ånghalt mellan uteluften och tilluften 

 

6.2.2  RF 

Överlag kan ur figur 25 utläsas att RF ändras över dygnen efter förväntat bruk av bostaden. 

Förväntat bruk innebär de tidpunkter på dygnet där det är förväntad aktivitet i ett hushåll. Dvs 

morgon och eftermiddag/kväll.  
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Figur 25 RF i samtliga mätpunkter för objektet i Stockholm 

6.2.3  Temperatur 

I figur 26 kan utläsas att impulserna i kurvan för tilluft svarar mot RF.  

 

Figur 26 Temperatur utvalda punkter Stockholm 
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6.2.3.1 Temperaturverkningsgrad 

Då data för frånluft ej finns loggat kan temperaturverkningsgraden ej beräknas enligt kap 5. 

6.2.3.2 Fuktverkningsgrad 

Data för frånluft finns ej loggat och därmed kan ej heller fuktverkningsgraden beräknas enligt 

kap 5.  

 

6.3 Norge 
Tillfället då mätvärden från objektet i Norge togs avvek i stor utsträckning mot de normala 

förhållandena. Mätningarna gjordes under jul- och nyårshelgen 2011 då byggnaden hade ett 

ökat antal brukare, ovanligt varmt uteklimat samt många öppna fönster. Därmed ger dessa 

värden dålig indikation på hur det normalt ser ut.  

Data för tilluften är loggad i ett av sovrummen vilket kan ge en viss missvisning eftersom 

denna punkt bör mätas i aggregatet. 

6.3.1  Ånghalt 

Ånghalten för utereferens samt tilluften löper relativt jämnt med varandra. Tilluftens ånghalt 

följer frånluftens ånghalt. Dessa avviker från utereferensens ånghalt vilket indikerar på att viss 

överföring sker. Se figur 27.  

 

Figur 27 Ånghalter utvalda punkter, Norge.  
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6.3.2  RF 

Vad gäller RF för mätobjekt nummer 3 kan ur figur 28 utläsas att RF tilluft sov1 varierar efter 

förväntat normal användning av byggnaden. De impulser som kan ses i tilluften följer 

impulserna för frånluften.  

 

 

Figur 28 RF för samtliga punkter, Norge 

6.3.3  Temperatur 

Om en jämförelse görs temperaturmässigt ser det ut som i figur 29. Som tidigare beskrivet 

kan mätdata för tilluften i sovrummet vara något förändrat än vad den hade varit om 

mätpunkten tagits för tilluften i själva värmeväxlaren. Men principiellt kan utläsas att någon 

form av värmeväxling sker och att uteluften värms upp. Data för tilluft direkt efter 

värmeväxlaren finns ej loggat.  
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Figur 29 Temperaturskillnader på utvalda punkter för objektet i Norge 

 

6.3.3.1Temperaturverkningsgrad 

Vid beräkning av temperaturverkningsgraden för objekt nummer 3 användes ekvation [3]. 

Men på grund av omständigheterna gällande avvikande klimat och användande av byggnaden 

är det ej möjligt att göra en beräkning av denna. Temperaturverkningsgradens storlek 

hamnade på cirka 100-200 % vilket är högst orimligt eftersom det då måste ha tillförts värme. 

Därför har den uteslutits. 

6.3.3.2 Fuktverkningsgrad 

Utebliven av samma anledning som temperaturverkningsgraden i kap 6.3.3.1.   
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7 Slutsats och analys 
Med ökande energibesparingskrav följer värmeåtervinning i frånluften och ökande 

värmegenomgångsmotstånd och därmed en större temperaturskillnad över klimatskalet. Det 

innebär att temperaturskillnaden på insida och utsida klimatskal ökar. Finns det brister i 

tätheten på plastfolien och fuktig luft läcker ut ökar risken för skador om denna luft träffar 

organiskt material.  

Vid en närmare studie av mätdata från roterande värmeväxlare kan härmed en slutsats dras att 

fuktåterföring sker i roterande värmeväxlare. Viss återföring är känd och accepterad i 

branschen sedan tidigare. Vad som avgör hur stor fuktåterföringen blir är inte nödvändigtvis 

en ”defekt” i systemet. Det kan även bero på fukttillskott, temperaturskillnader över 

aggregatet samt temperatur- och fuktverkningsgrader.  

Ett beräkningsexempel gjordes med en antagen temperaturverkningsgrad på 83 %, 

inomhustemperatur på 22 °C, varierande utetemperatur med en RF på 90 %, fukttillskott på 

1,2,3 och 4 användes. Ur beräkningarna kan betraktaren utläsa att ett fukttillskott på 1-2 g/m
3
 

gav ingen eller mycket liten inverkan på fuktverkningsgraden. Men för fukttillskott över 2 

g/m
3
 påverkas fuktverkningsgraden tydligt. Det bör dock nämnas att ett fukttillskott på 4 g/m

3
 

över tid är ovanligt. Fuktverkningsgraden återhämtades med en viss tröghet vid förändrad 

ånghalt. Detta kan studeras närmare i kapitel 6.  

Studeras ekvationen för ånghalt inne,       
   

      
, kan betraktaren utläsa att om 

fuktverkningsgraden blir stor ökar fukttillskottet     med faktorn 
 

      
 och råder det statisk 

jämvikt, dvs. om samma förhållande råder över tid, resulterar detta i en klart ökad fukthalt 

inomhus,   . Vid exempelberäkningen kommer denna fukthalt för normala vinterförfållanden 

snabbt upp i det högsta värde som socialstyrelsen rekommenderar för fukthalt inomhus, 

nämligen 7 g/m
3
. 

I ett av objekten var återföringen påtaglig. Här gjordes en extra mätning med en påtvingad 

belastning i form av en duschning under en bestämd tid. Data loggades i intag, frånluft, tilluft, 

avluft i värmeväxlaren samt i två rum. Reaktionen på ånghalten och den relativa fuktighet, 

RF, i rummen svarade med en viss förskjutning mot aggregatets mätpunkter. 

Det intressanta är att RF sjunker förhållandevis långsamt. Sker då upprepning av denna 

belastning, dvs. fukttillskott vft finns en klart ökad risk för kritiska nivåer gällande RF. Det 

som är avgörande för om risk för mögelpåväxt föreligger gällande RF är kombinationen av 

hög RF, hög temperatur samt varaktigheten av dessa. Detta kan studeras närmare i figur 8. 

För att i småhus undvika en för hög fuktåterföring i roterande värmeväxlare bör 

temperaturverkningsgraden anpassas efter rådande klimat alternativt välja en 

värmeåtervinnare med rekuperativ värmeåtervinning, t.ex. en plattvärmeväxlare.  
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8 Rekommendationer 
En studie bör göras om huruvida värmeåtervinning med roterande växlare är lämpligt för den 

här typen av bostäder och hur dessa värmeväxlare kan anpassas och på så vis effektiviteras 

utan att risk för problem blir för hög.  

Närmare bör en mer omfattande studie göras med ett mer preciserat tillvägagångssätt. Finns 

inte redan en sammanställning i hur den här typen av mätningar ska gå till bör en sådan tas 

fram. Detta för att objekten i ett senare skede ska kunna vara jämförbara.  

För uppdrag i den här typen av bostäder bör mätningar i värmeåtervinnaren göras även om 

inte det är huvudsyftet för uppdraget. Detta för att smidigare kunna göra en sammanställd 

studie som behandlar även objekt som inte nödvändigtvis liknar de problem som fanns i 

Linköping.  
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Snitt, genomgående isolering: 

           
     

     
       

                               
   

 
  

  
 

     
      

 

   
 

 

Temperaturberäkning över vägg. Notera att ekvation [4] i kapitel 5.1.2 beskriver 

temperaturberäkningen från insidan och ut medan denna beräkning görs utifrån och in. 
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