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FÖRORD 
 

 

Beställargruppen lokaler, Belok, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 

Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. Belok 

initierades 2001 av Energimyndigheten och gruppen har sedan dess drivit olika 

utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet i lokalbyggnader. 

 

Gruppens målsättning är att energieffektiva system, produkter och metoder tidigare 

skall komma ut på marknaden. Utvecklingsprojekten syftar till att effektivisera 

energianvändningen samtidigt som funktion och komfort förbättras.  

 

CIT Energy Management är ett konsultföretag som arbetar med energieffektivisering 

och innemiljö i olika typer av fastigheter. De har fått i uppdrag av Energimyndigheten 

att leverera förstudier och utredningar inom verksamhetsområdet lokalfastigheter. 

Förstudierna och utredningarna genomförs internt eller av extern part och undersöker 

vilka områden inom energieffektiva lokaler som är intressanta att utveckla och vilka 

fördjupade utredningar och analyser som kan behövas. Alla frågor kopplat till denna 

rapport hänvisas till CIT Energy Management AB: info.em@cit.chalmers.se 

 

Alla rapporter kommer att göras tillgängliga via Beloks hemsida, www.belok.se. 

 

 

 

 

 

http://www.belok.se./
http://www.belok.se./
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SAMMANFATTNING 
 

 

Föreliggande rapport är en kartläggning av innovativa lösningar, produkter och koncept 

för ventilation i lokalbyggnader. Syftet med kartläggningen är att generera förslag på 

projekt som medför att innovativ teknik för ventilation i lokalbyggnader snabbare 

kommer ut på marknaden och blir konventionell.  

 

Underlaget till kartläggningen kommer från tillverkare, leverantörer, innovatörer, 

forskare och fastighetsägare. I kontakten med fastighetsägare erhölls även information 

om deras behov och önskemål samt vilken utveckling de vill se inom 

ventilationsområdet.  

 

Förstudien innehåller kortfattade beskrivningar av 27 innovativa system.  

Fastighetsägarnas behov och önskemål tillsammans med de identifierade systemens 

bedömda potential ligger till grund för 18 förslag på projekt som kommer bidra till att 

bra och innovativ teknik implementeras och blir konventionell.  
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1 INLEDNING 
 

 

Lokalbyggnadssektorn är mycket diversifierad, det finns många väldigt olika typer av 

byggnader. Alla ställer höga krav på energieffektivitet men olika typer av verksamhet 

innebär väldigt olika krav på byggnadernas luftkvalitet, termisk komfort m.m. 

Dessutom råder det väldigt ofta delade meningar om vilken typ av lösning som är bäst 

för en och samma byggnad med samma verksamhet. Några exempel är FTX kontra 

frånluftsvärmepump, lågtemperatur- kontra lågflödessystem, deplacerande kontra 

omblandande luftföring. Detta gör det upplagt för uppfinningsrikedom och innovationer 

och ibland är det t.o.m. nödvändigt att undvika eller specialanpassa dagens 

konventionella teknik. Syftet med den här förstudien är att generera förslag på vidare 

projekt som bidrar till att lovande innovativa ventilationssystem blir konventionell 

teknik.  

 

I den här förstudien presenteras ett antal produkter/lösningar/tekniker/koncept som 

bedömts passa in under rubriken innovativa ventilationssystem. Av praktiska skäl 

benämns samtliga fortsättningsvis som system. Systemen skiljer sig åt väldigt mycket 

avseende både innovationshöjd (från mycket enkla lösningar till avancerad teknik) och i 

vilket steg i innovationsprocessen de befinner sig (från idéstadium till färdig produkt).  

 

De innovativa ventilationssystem som presenteras i denna förstudie avser 

lokalbyggnader. Därmed inte sagt att en del av systemen även passar i andra typer av 

byggnader. Vad som är innovativt och vad som är konventionellt är inte alltid självklart. 

I förstudien presenteras system som kännetecknas av nytänkande och 

uppfinningsrikedom men även system som kan vara konventionella i andra 

tillämpningar och delar av världen men som fortfarande är nya för den svenska 

lokalbyggnadssektorn.  

 

I förstudien inkluderas system för behandling och distribution av luft i  lokalbyggnader. 

Denna gränsdragning innebär t.ex. att evaporativ kyla inkluderas (eftersom den direkt 

kyler tilluften) men att absorptionskyla exkluderas (eftersom den kyler ett 

köldbärarmedium). Figur 1 illustrerar vilka olika underkategorier till ventilationssystem 

som de identifierade systemen kan delas in i.   

 

 

 
 
Figur 1  Ventilationssystem och dess underkategorier   
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Totalt innehåller denna förstudie 27 innovativa system. Systemen har identifierats 

genom intervjuer och tips från fastighetsägare, forskare, konsulter, entreprenörer och 

försäljare. Under intervjuer med fastighetsägare ställdes även frågor om deras behov av 

innovativa ventilationssystem. Resultatet av detta presenteras i avsnitt 2.1 och är 

centralt vid värderingen av vilka system som är lämpliga för vidare projekt. Under dessa 

intervjuer framkom dessutom en rad konkreta projektförslag som inte är förknippade 

med någon enskild innovation. Dessa projektförslag listas i avsnitt 2.2.  

 

I avsnitt 3 presenteras de 27 innovativa systemen. Den mycket kortfattade 

beskrivningen av respektive system innehåller lämplig bakgrundsinformation, fördelar, 

nackdelar, information om vilken typ av byggnader systemet passar i, var i 

innovationsprocessen systemet befinner sig samt hänvisningar till var man kan läsa mer 

om systemet.  I avsnitt 3.9 görs en överskådlig sammanfattning av systemen.  

 

Med all sannolikhet finns det ytterligare innovativa ventilationssystem som platsar i 

förstudien men som missats eller bortprioriterats av resursskäl.  
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2 INTERVJUER MED FASTIGHETSÄGARE 
 
 

Ett sätt att få kännedom om innovativa ventilationssystem var att intervjua 

fastighetsägare. Fastighetsägarna fick i samband med detta även berätta vilka behov de 

har av ny teknik inom ventilationsområdet samt i vilken riktning de önskar att 

utvecklingen sker. Under intervjuerna framkom dessutom sex konkreta förslag på 

projekt som inte rör någon enskild innovation. Fastighetsägarnas behov och önskemål 

presenteras i avsnitt 2.1 och  de konkreta projektförslag som framkom presenteras i 

avsnitt 2.2. De innovationer som fastighetsägarna nämnde presenteras tillsammans med 

övriga innovationer i avsnitt 3.  

 

Intervjuer gjordes med en eller flera representanter för Akademiska Hus, AMF 

Fastigheter, Fabege, Fortifikationsverket, Skolfastigheter i Stockholm AB, 

Specialfastigheter, Statens Fastighetsverk, Uppsala Kommun och Wallenstam. Åsikter, 

synpunkter och/eller tips via e-post erhölls från Fastighetskontoret Stockholms stad, 

Jernhusen, Malmö stad och Västfastigheter. 

 

 

2.1 Behov och önskemål 
 

 

Det första många fastighetsägaren svarar när de får frågan om hur man kan förbättra 

ventilationssystem är att de vill ha hög teknisk prestanda avseende verkningsgrader, 

tryckfall, avancerad teknik med smarta styrfunktioner o.s.v. Men efter en stund kommer 

de ofta in på att det egentligen är andra, mer svårkvantifierade faktorer, som t.ex. 

robusthet, enkelhet och driftsäkerhet, som bör prioriteras när man förbättrar 

ventilationssystem.  

 

Flera fastighetsägare önskar högre temperaturverkningsgrad, mindre läckage och lägre 

tryckfall i värmeväxlare. En ville se plattvärmeväxlare där man kan garantera att inget 

luftläckage förekommer. En annan ville istället se förbättrad temperaturverkningsgrad i 

vätskekopplade värmeåtervinningssystem.  

 

Många av fastighetsägarnas önskemål kan verka motsägelsefulla. Det beror på att de har 

väldigt olika typer av byggnader och driftsorganisationer. En fastighetsägare tyckte att 

krav och rekommendationer på ventilationsluftflöde är för hårda för deras typ av 

byggnader. De tyckte att kraven bör vara mindre generella och mer specifika för olika 

typer av byggnader. En annan fastighetsägare upplevde däremot det motsatta och var 

orolig för att inomhusmiljön kan bli lidande. För några fastighetsägare är det mycket 

viktigt att de själva har möjlighet att programmera och anpassa styrsystem medan andra 

fastighetsägare absolut ville ha färdiga paketlösningar där man slipper sätta sig in i 

tekniken. Det ena bör förstås inte utesluta det andra.  

 

Vissa nämnde att det jämfört med nybyggnation är svårt att vara innovativ vid 

ombyggnationer, andra nämnde att det är nödvändigt att vara innovativ vid 

ombyggnationer. Man önskar bättre möjligheter till speciallösningar i situationer med 

platsbrist, vilket är väldigt vanligt framförallt vid ombyggnation men även vid 



         Innovativa ventilationssystem, augusti 2016 

 7(42) 
 

nybyggnation. Man upplever att de riktigt stora ventilationsföretagen kan vara 

”fyrkantiga” och därmed olämpliga vid behov av speciallösningar. Man upplever att 

ventilationsbranschen generellt är lite trög och att man ofta prioriterar gamla beprövade 

lösningar framför innovativa förbättringar.      

 

För fastighetsägare med små driftsorganisationer i förhållande till byggnadsbeståndet är 

det mycket viktigt att kunna styra och övervaka sina byggnader från ett och samma 

kontrollrum. En del vill ha få centrala teknikrum för att ha allt samlat på ett ställe vid 

service medan andra gärna har många decentraliserade aggregat, dels för redundans och 

dels för att kunna sektionera.    

 

En återkommande önskan är att systemen ska vara robusta, driftsäkra, enkla att bygga 

och sköta samt även helst beprövade. Detta gäller inte minst företag med externa 

driftsorganisationer som på grund av LOU måste upphandlas och eventuellt bytas ut 

med jämna mellanrum. För förbättrad enkelhet vill man gärna att olika delsystem 

integreras till ett och samma, t.ex. styrsystem för belysning och ventilation. Men det är 

viktigt att detta inte försämrar möjligheten till felsökning. Mer än en fastighetsägare 

påpekar att de blivit lovade att olika system utan problem ska kunna kommunicera med 

varandra. Detta har i praktiken ofta varit väldigt problematiskt eller inte fungerat alls.  

  

För en fastighetsägare var det viktigt att produkterna är vandalsäkra, en annan nämnde 

att det är viktigt att de är estetiskt tilltalande och en tredje nämnde brandrisk som en 

viktig faktor. 

 

Flera fastighetsägare nämnde hur viktigt det är att ha en bra driftsorganisation med bra 

fastighetstekniker. Man upplever att det råder brist på fastighetstekniker och är orolig 

över hur svårt det är att rekrytera personer som besitter de många väldigt olika 

kompetenser som krävs i yrket.  

 

 

2.2  Projektförslag som inte rör någon enskild innovation 
 

 

2.2.1  Möjligheter att reducera ventilationsflöde vid hög infiltration 
 

 

Mer än en fastighetsägare påpekade att de upplever problem med att luftflöden på grund 

av termiska drivkrafter varierar över året. Detta är negativt både ur komfort- och 

energisynpunkt eftersom luftflödena blir högre ju kallare utomhusluften är. En eventuell 

utredning skulle kunna undersöka hur man bör förhålla sig till krav och riktlinjer om 

specifikt ventilationsluftflöde då man har stora ofrivilliga luftflöden. Förslaget kom från 

fastighetsägare med mycket självdragslokaler och/eller lokaler med stora entrépartier 

som ofta är öppna. 
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2.2.2  Luftläckage i värmeväxlare 

 

 

Mer än en fastighetsägare nämnde att de har lokaler där absolut inget läckage får 

förekomma mellan från- och tilluft. Man väljer då vätskekopplad värmeåtervinning eller 

eventuellt plattvärmeväxlare. Tillverkare av plattvärmeväxlare påstår ofta att de är helt 

täta och tillverkare av roterande värmeväxlare att väldigt lite frånluft återförs till 

tilluften (carry-over). Tekniska datablad redovisar ibland läckage uppmätt enligt SS-EN 

308. Men ofta är det intressant att veta hur stort läckaget blir vid andra förutsättningar 

än de som föreskrivs av standarden.  

 

 

2.2.3  Luftföring i rum 
 

 

En fastighetsägare uttryckte oro för att mer och mer strikta krav på energianvändning 

påverkade inomhusklimatet och i synnerhet rumsluftföringen. Man ser gärna att det görs 

en studie om vad man faktiskt får för luftutbyteseffektivitet och/eller lokalt 

ventilationsindex vid olika förutsättningar med olika vanliga lösningar för luftföring i 

rum. 

 

 

2.2.4  Alternativ till Eurovent-certifiering 

 

 

En fastighetsägare nämnde att de hade interna direktiv om alla luftbehandlingsprodukter 

som handlades upp skall vara Eurovent-certifierade. Eurovent är en oberoende part som 

testar ventilationsprodukters prestanda för att säkerställa att katalogdata är korrekta. 

Fastighetsägaren upplevde problem med att mindre tillverkare sällan har råd med 

Eurovent-certifiering. Eftersom man därför ofta är tvungen att välja bort lovande 

produkter från mindre tillverkare så hade man gärna sett ett billigare alternativ till 

Eurovent-certifiering.  

 

 

2.2.5  Markförlagda uteluftskanaler/kulvertar 
 

 

En fastighetsägare hade mycket teknikrum i källarplan och följaktligen mycket 

uteluftsintag via markförlagda uteluftskanaler/kulvertar. Teoretiskt är det mycket bra, 

eftersom luften förvärms på vintern, då marken är varmare än uteluften, och förkyls på 

sommaren, då marken är kallare än uteluften. Fastighetsägaren tycker däremot att det 

saknas ordentliga uppföljningar på denna lösning. Framför allt hur mycket 
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lufttemperaturen påverkas, eventuella problem med pollen och andra avlagringar, lukt, 

fukt och kondens samt hur detta ändras över tid. 

 

 

2.2.6  Frostbildning i värmeväxlare  

 

 

En fastighetsägare upplevde att avfrostningsfunktionen i värmeväxlare ofta är för 

försiktig. Man menade att avfrostningen ofta går igång för tidigt och är igång för länge. 

Konsekvensen blir en onödigt hög energianvändning. Detta misstänktes bero på att 

avfrostningsfunktionen är anpassad för bostadshus som generellt har betydligt högre 

fuktbelastning än lokalbyggnader. Fastighetsägaren ser gärna en utredning som 

undersöker om detta stämmer.  
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3 IDENTIFIERADE SYSTEM 
 

Kriterier för att ett system skall tas med har varit att de intervjuade fastighetsägarna 

visat ett intresse för systemet eller det problem som systemet löser och att systemet 

bedöms ha potential att göra stor nytta. Nytta avser dels energieffektivitet och 

inomhusklimat, men kan även avse andra faktorer som fastighetsägarna värderade, t.ex. 

kostnadseffektivitet, utrymmeseffektivitet, enkelhet och robusthet.   

 

För att ge en rättvis bild av systemen så framgår det huruvida informationen kommer 

från tillverkare/leverantör, fastighetsägare, forskare etc. Tabell 1 ger en överblick och i 

avsnitt 3.9 finns en samlad bedömning av alla 27 system.  
 
Tabell 1  Lista över de identifierade systemen (innehållsförteckning över avsnitt 3) 

 

  Avsnitt 

Avfuktning: Superabsorberande nanomaterial 3.1.1 

 Varmkondensering 3.1.2 

Filterteknik: Växter 3.2.1 

 Rumsluftrenare med elektrostatisk avskiljning 3.2.2 

 Jonisering för effektivisering av grundfilter 3.2.3 

Värmeåtervinning: Roterande värmeväxlare med ”ECO-flow” 3.3.1 

 Nålvärmeväxlare 3.3.2 

 Återvinning integrerad med värme och kyla 3.3.3 

 Platsbyggda aggregat 3.3.4 

 Decentraliserad värmeåtervinning 3.3.5 

 Värmeåtervinning i självdragsfastigheter 3.3.6 

 Värmeåtervinning ur köldbärarkrets 3.3.7 

 Kammarvärmeväxlare 3.3.8 

Kyla (& värme): Evaporativ kyla 3.4.1 

 Sorptiv kyla 3.4.2 

 Högtempererade kylbafflar 3.4.3 

Styrning: IR-behovsstyrning 3.5.1 

 Styrsystem kopplat till bokningssystem 3.5.2 

 Modellbaserad styrning 3.5.3 

 Prognosbaserad styrning 3.5.4 

 Individanpassad klimatstyrning 3.5.5 

 Bimetallstyrda självdragsspjäll 3.5.6 

Fläktar: Decentraliserade fläktsystem 3.6.1 

Kanaler: Förisolerade kanaler 3.7.1 

Don: Stratifierande ventilation 3.8.1 

 Aktiva don 3.8.2 

 Låga lufthastigheter och höga sluttryckfall 3.8.3 
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3.1 Avfuktning 
 
 

Jämfört med många andra länder är fuktig inomhusluft inte ett stort problem i Sverige. 

Här krävs avfuktning främst i byggnader med känslig verksamhet (t.ex. museum) och i 

kalla utrymmen (t.ex. krypgrunder). Det finns huvudsakligen två principer som används 

för att sänka fukthalten i luft, kondensationsavfuktning (kylavfuktning) och 

sorptionsavfuktning. Kondensationsavfuktning bygger på principen att fukt kondenserar 

när temperaturen sänks till daggpunkten. Metoden kräver ofta både kyla för att nå 

daggpunkten, och värme för att återvärma luften. Vid sorptionsavfuktning binds fukten 

istället i ett fuktabsorberande material. För att därefter torka materialet krävs värme. För 

att processen ska fungera kontinuerligt används normalt en torkrotor/sorptionsrotor.  

 
 
3.1.1  Superabsorberande nanomaterial 
 

 

Som fuktabsorberande material används idag ofta kiselgel. 2013 upptäcktes ett nytt 

material (Upsalite) vars porositet (800 m2/g) ger det fuktabsorberande egenskaper som 

överträffar alla tidigare kända material. Detta skulle kunna minska energibehov och 

storlek hos sorptiva avfuktare. Materialet skulle dessutom kunna användas för att 

avsevärt förbättra sorptiva kylmaskiner (se avsnitt 3.4.2 om sorptiv kyla).  

 

Upsalite marknadsförs av företaget Disruptive Materials AB. De har kontakt med stora 

svenska tillverkare av sorptionavfuktare och sorptionskylmaskiner och för närvarande 

pågår projekt med syfte att öka materialets livslängd, vilket är en förutsättning för att 

det ska bli lämpligt att använda i ventilationsbranchen.  

 

Läs mer:  - www.dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0068486 

- www.disruptivematerials.com 
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3.1.2  Varmkondensering 
 

 

Varmkondensering utnyttjar både kondensering och sorption uppdelat i två steg, och är 

alltså inte en kontinuerlig process. Ett fuktabsorberande material tar upp fukt ur luften 

varpå det slutes in i en kammare med begränsad luftmängd. När det fuktiga materialet 

värms upp i kammaren så förångas fukten och kondenserar istället på kalla ytor i 

kammaren.  

 

Tekniken är framförallt intressant i utrymmen med låg temperatur. Anledningen är att 

vanliga kondensavfuktare inte är gjorda för så låga temperaturer och vanliga 

sorptionsavfuktare kräver mer värme och att den fuktiga ångan som bildas måste ledas 

bort. Tekniken marknadsförs av Airwatergreen AB. Mer än en av de intervjuade 

fastighetägarna visade intresse för systemet, det gällde då krypgrunder och kallställda 

lokaler.  

 

Läs mer:  - www.airwatergreen.com 

  - www.fvuab.se/varmkondensering-i-fjarrvarmekammare-och-

pumpstationer-inom-va 
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3.2  Filterteknik 
 
 
Luftburna föroreningar som genereras av verksamheten måste fångas upp eller föras 

bort med ventilationen. Normalt används tilluftsfilter för att säkerställa att luften som 

ersätter den förorenade inomhusluften är ren. Alla moderna lokalbyggnader använder 

någon typ av luftfilter. 

 
 
3.2.1  Växter 
 

 

Växter påverkar kvaliteten på luften omkring dem. En del forskare hävdar att 

krukväxter renar inomhusluften och det är därför intressant att se i vilken utsträckning 

detta kan ersätta mer traditionella luftreningssystem. Detta skulle kunna innebära lägre 

energibehov p.g.a. lägre ventilationsflöden och minskade installationskostnader. I en 

avhandling från 2004 undersöktes tre vanligt förekommande växtarters förmåga att 

påverka luftens innehåll av koldioxid, formaldehyd, flyktiga organiska ämnen och 

vattenånga. Till skillnad från tidigare gjorda studier, där man mätt i slutna system, 

gjordes dessa mätningar i rum med normala ventilationsflöden. En slutsats var att det 

behövs en mycket stor mängd växter för att påverka luftkvaliteten. Med en bladarea 

motsvarande halva väggarean i ett kontorsrum sjunker koldioxidhalten från 1000 ppm 

till 840 ppm, halten formaldehyd med cirka 25 % och halten flyktiga organiska ämnen 

med 10 - 15 %. Detta kräver dessutom att belysningsstyrkan i rummet är mycket hög.  

 

Ett finskt företag, NaturVention Oy, tillverkar och marknadsför ett system med växter 

på cirka en meter bred väggmodul. Fläktar suger in luft genom odlingsbädden, som 

därefter passerar bladen och blåses ut i rummet Detta innebär, enligt tillverkaren, att 

modulen motsvarar 8 000 vanliga växter. Enligt tillverkaren styrs luftflöde, bevattning 

och belysning genom artificiell intelligens som bland annat tar hänsyn till vädret 

utomhus.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2  Växtvägg från Naturvention  (bild från www.naturvention.com) 
 

Läs mer:  - www.naturvention.com/se 
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3.2.2  Rumsluftrenare med elektrostatisk avskiljning 
 
 
Traditionellt har elektrostatisk avskiljning används framför allt för att rena rökgaser från 

förbränningsanläggningar, men används även i byggnader för att rena luften från damm, 

rök och pollen. Processen består av tre steg, först laddas partiklarna upp genom 

jonisering, därefter samlas de upp på en yta med motsatt laddning och slutligen måste 

partiklarna avlägsnas från ytan. Detta innebär en luftrening med betydligt lägre tryckfall 

än traditionella filter men en eventuell nackdel är att jonisering genererar ozon som vid 

för höga koncentrationer är skadligt.  

 

En rumsluftrenare är inte placerad i luftbehandlingsaggregatet och renar därmed inte 

tilluften. Istället är den placerad i rummet och renar recirkulerad rumsluft. Detta gör det 

möjligt att rena stora luftflöden utan att behöva temperera luften. En nackdel kan vara 

att den syns och tar plats i rummet.   

 

Rumsluftrenare med elektrostatisk avskiljning är framför allt lämplig i lokaler med hög 

alstring av luftburna partiklar och marknadsförs i Sverige t.ex. av Cair AB. De 

tillhandahåller både självrengörande modeller och modeller som kräver dammsugning 

med jämna mellanrum.  

 

Läs mer:  - www.cair.se 

 

3.2.3  Jonisering för effektivisering av grundfilter 
 

Normalt när man väljer filter för luftbehandling tvingas man göra en avvägning mellan 

tryckfall och avskiljningsgrad. Ju finare filter, desto bättre avskiljningsgrad (renare luft) 

men desto högre tryckfall (högre fläktelförbrukning). Jonisering för effektivisering av 

grundfilter innebär att man joniserar luften (precis som det första steget vid 

elektrostatisk avskiljning). Men istället för att låta luften passera uppladdade ytor så 

använder man ett vanligt grovfilter, och istället för att rengöra/dammsuga så byter man 

filtret regelbundet precis som man alltid gör med filter i luftbehandlingsaggregat. 

Joniseringen ger partiklarna en elektrisk laddning och blir därmed mer benägna att fästa 

vid filtermaterialet. Man kan därmed välja ett grövre filter som är billigare både vid 

inköp och drift. Fördelar med tekniken är minskat elbehov för fläktar och lägre 

filterkostnader. En nackdel är att jonisering genererar ozon som vid för höga 

koncentrationer är skadligt.  

 

Jonisering för effektivisering av grundfilter har studerats i två tidigare Belok-projekt, ett 

i laboratorium och ett i fält. Labbstudien visade att tekniken kan sänka fläktarnas 

elbehov med 25 - 33 % med bibehållen eller förbättrad avskiljningsgrad och utan 

indikationer på att ozon genererats. Fältstudien genomfördes i en kontorsbyggnad under 

en 6-månadersperiod och visade att fläktelbehovet sänktes med 35 % utan att 

avskiljningsgraden försämrades.  

 

Läs mer:  - www.belok.se/jonisering-effektivisering-av-grundfilter/  

   - www.belok.se/jonisering-effektivisering-av-grundfilter-del-2/ 
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3.3  Värmeåtervinning 
 

3.3.1  Roterande värmeväxlare med ”ECO-flow” 
 
Roterande värmeväxlare är mycket vanligt i byggnader där till- och frånluftskanaler är 

sammandragna och man kan acceptera ett eventuellt läckage mellan till- och frånluft. 

Vid samma tryckfall har roterande värmeväxlare generellt högre temperatur-

verkningsgrad än plattvärmeväxlare och vätskekopplade värmeväxlare. Rotorn i en 

roterande värmeväxlare består normalt av ett tunt korrugerat (veckat) aluminiumband 

upprullat på ett nav. Vecken formar triangulära kanaler som är så små att strömningen i 

huvudsak är laminär. Jämfört med laminär strömning så ger turbulent strömning bättre 

värmeöverföring men också högre tryckfall.  

 

Främst av tillverkningstekniska skäl är aluminiumbanden ibland korrugerade även 

vinkelrätt mot luftflödesriktningen (se figur 3), fortsättningsvis kallat ”bumps”. Detta 

låser ihop aluminiumskikten och gör att inget lim, ekrar eller sektionering behövs. Detta 

genererar dessutom turbulens, och därmed förbättrad värmeöverföring och högre 

tryckfall.  

 

Nilcon AB utvecklar roterande värmeväxlare med mer bumps än andra roterande 

värmeväxlare. Dessutom dimensioneras värmeväxlaren för betydligt högre lufthastighet 

än normalt (5 m/s jämfört med cirka 2 m/s). Enligt Nilcon AB ger detta en mycket 

fördelaktig luftströmning som man kallar ”ECO-flow” (Expanderande, Cirkulerande, 

Organiserat). 

  

Tekniken är framför allt lämplig i behovsstyrda system där genomsnittligt luftflöde är 

betydligt lägre än det dimensionerande. Enligt Nilcon AB gör ECO-flödet att man utan 

att försämra temperaturverkningsgraden kan variera luftflödet i betydligt högre grad än i 

andra roterande värmeväxlare. 

 

Den höga lufthastigheten gör att rotor och aggregat blir betydligt mindre. Förutom 

mindre materialkrävande tillverkning ger detta plats åt ett by-passystem där luften leds 

för att avsevärt minska tryckfallet när man inte har behov av värmeåtervinningen. Att 

reglera värmeåtervinningen med by-pass är inget nytt men något man av utrymmesskäl 

ofta tvingas låta bli. 

 

 

 

 

                                                                                 

 
   

    
 
Figur 3   Detalj ur  Nilcon AB:s roterande värmeväxlare (bild från www.nilcon.se). 
 

Läs mer:  - www.nilcon.se 

Korrugering 

vinkelrätt mot 

flödet (bump) 

Korrugering 

parallellt med 

flödet 

Flödesriktning 



         Innovativa ventilationssystem, augusti 2016 

 16(42) 
 

3.3.2  Nålvärmeväxlare 
 

 

Nålvärmeväxlare är en typ av vätskekopplat värmeåtervinningsbatteri (VÅV-batteri) 

utvecklad av företaget Retermia. Värmeöverföringsytan består av ett nålrör som 

tillverkas av aluminiumband och aluminium- eller kopparrör. Man skiljer på två 

huvudtyper av nålvärmeväxlar: vågformiga  och U-formiga. Vågformiga nål-

värmeväxlare installeras som en del i ett större aggregat och består av en eller två 

moduler (3 eller 6 nålrörsrader). U-formiga nålvärmeväxlare, som används i 

intagsluftshuvar, avluftshuvar och och runt takfläktar, fungerar även som grovfilter 

(G3). 

 

En av de största fördelarna med den här typen av värmeväxlare är en hög 

smutsupptagningsförmåga och enkelt underhåll. Den är robust och lätt att spola av, 

vilket gör produkten mycket lämplig i hårt fett- eller smutsbelastade miljöer. 

  
Figur 4  Några olika varianter på nålvärmeväxlare: takfläkt, luftintagshuv och aggregatdel. (bild från 

Retermia) 

 

 

Läs mer:  - www.retermia.fi/swe 
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3.3.3  Återvinning integrerad med värme och kyla 
 

 

Normalt är de olika funktionerna värmeåtervinning, värme och kyla uppdelade i 

separata steg i luftbehandlingsaggregatet (se det vätskekopplade systemet i figur 5). 

Detta har flera fördelar varav enkelhet är en. En nackdel är att man får onödigt höga 

tryckfall under tider då man inte har behov av spetsvärme och -kyla. Genom att istället 

koppla enligt figur 6 slipper man tryckfallet över värme- och kylbatteri och dessutom 

ersätts de med betydligt enklare vätska/vätska-värmeväxlare. Vilken lösning som är bäst 

beror på många parametrar. Lösningen i bild 6 ger något sämre återvinning eftersom 

temperaturen i återvinningskretsen blir högre (i vinterfallet, och vice versa i 

sommarfallet). Denna lösning är t.ex. en del av Fläkt Woods produkt ECONET.  

 

 
Figur 5  Traditionell placering av spetsvärme och -kyla 

 

 
Figur 6  Integrerad placering av spetsvärme och -kyla 
 

Företaget Air2Air Sweden AB utvecklar teknik där spetsvärme och -kyla istället 

integreras i luft/luft-värmeåtervinning. Man utvecklar dessutom sina värmeväxlare med 

additiv teknik (3D-printing) vilket möjliggör komplexa geometrier/funktioner. Air2Air 

menar att den mjuka och böljande designen i deras plattvärmeväxlare både ger bättre 

värmeöverföring och lägre tryckfall än konventionell design.   

 

Läs mer: - www.flaktwoods.se/products/air-treatment/energy-recovery/econet-

premium 

  - www.air2air.se 
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3.3.4  Platsbyggda aggregat  
 

 

De flesta luftbehandlingsaggregat som installeras i stora fastigheter levereras 

färdigbyggda. I byggnader med brist på tekniskt utrymme (t.ex. låg takhöjd) kan det 

innebära ombyggnationer för att kunna få in aggregatet eller problem med att försörja 

med önskade luftflöden om kanaldimensioner måste begränsas. 

 

Platsbyggda luftbehandlingsaggregat kan konstrueras skräddasydda så att de får plats i 

trånga utrymmen, utan at behöva genomföra ombyggnationsåtgärder eller ta över ytor 

som annars skulle kunna utnyttjas. 

 

Två leverantörer av platsbyggda aggregat med plastvärmeväxlare har identifierats i 

denna förstudie, Energy Machines och Voltair System. De återvinner värme ur 

frånluften med en korsströmsvärmeväxlare tillverkad av polykarbonat (plast). Att bygga 

värmeväxlaren på plats med plastmaterial ger stor flexibilitet för att anpassa 

luftbehandlingsaggregat efter det tillgängliga utrymmet.  

 

Värmeväxlingen brukar ske i två steg för att få en så effektiv återvinning som möjligt 

(upp till 90 % temperaturverkningsgrad enligt leverantör). Leverantörerna av 

plastvärmeväxlare erbjuder även möjlighet för evaporativ kylning (se avsnitt 3.4.1). 

Processen sker genom befuktning på frånluftssidan med mycket små vattendroppar. 

Vattnet evaporerar i kontakt med det varma frånluftsflödet, som därmed kyls ner. I nästa 

steg överförs uteluftens värme till frånluftsflödet i värmeväxlaren, så att tilluften blir 

några grader kallare än uteluftstemperaturen.  

 

Mer än en av de intervjuade fastighetsägarna visade intresse för värmeväxlare av 

polykarbonat. En nämnde att man med indirekt evaporativ kyla kan få problem med 

kalkbeläggningar på värmeväxlarens frånluftssida om befuktningen inte sker med 

avkalkat vatten.  

 

         
 
Figur 7  Polykarbonatvärmeväxlare (Bild: Josep Termens) 
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Det krävs givetvis inte polykarbonatvärmeväxlare för att man ska kunna få till 

skräddarsydda lösningar. Bilden nedan visar hur Fabege gjort om ett befintligt 

tillgängligt utrymme till att rymma fyra roterande värmeväxlare. Sådana innovativa 

lösningar krävs vid brist på utrymmen framförallt vid renovering/ombyggnation. En 

möjlig nackdel är att service och reparationsåtgärder kan bli mer besvärliga än när man 

använder standardlösningar.  

 

 
 
Figur 8  Platsbyggd lösning med fyra parallellkopplade roterande värmeväxlare (Bild: Fabege) 
 

Läs mer: - www.energymachines.com/produkter/climatemachines/  

- www.voltairsystem.com/  
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3.3.5  Decentraliserad värmeåtervinning 
 

 

Värmeåtervinning i lokaler sker vanligtvis centralt i ett eller flera 

luftbehandlingsaggregat som återvinner värme från frånluftsflödet till tilluften. I 

byggnader utan centralt ventilationssystem kan det vara lämpligt med ett decentraliserat 

värmeåtervinningssystem. Ett sådant system, kallat Lunos, kommersialiseras i Sverige 

sedan 2011, och är mer etablerat i Tyskland. Principen, som bygger på regenerativ 

värmeåtervinning består av ett keramiskt material som laddas upp med värme från 

utgående frånluft. Fläkten växlar därefter luftriktning och inkommande tilluft värme 

upp. För att inte få varierande tryckförhållanden i byggnaden så jobbar enheterna parvis. 

Det finns olika varianter: e2 består av två enheter som installeras i ytterväggen och som 

har tilluft- respektive frånluftsfunktion. Efter 70 sekunder har de keramiska batterierna 

laddats respektive tömts och enheterna växlar funktion. Varianten ego fungerar med 

samma princip, men både tilluft- och frånluftsfunktioner ingår i en enda enhet med två 

fläktar och två batterier (som en liten kammarvärmeväxlare, se avsnitt 3.3.8). Fläktarna 

växlar riktning efter 50 sekunder. I varianten Nexxt, sker värmeöverföringen via en 

korsvärmeväxlare, och en enda enhet kan hantera flera rum (upp till 90 m3/h luftflöde). 

De individuella enheterna kommunicerar med varandra via en central styrenhet. 

”Verkningsgraden” kan vara upp till 90 % enligt leverantören. En tänkbar nackdel med 

intermittent luftflödesriktning är att man måste vara extra omsorgsfull för att uppfylla 

rekommendationer om att luftföring endast bör anordnas från rum med högre krav på 

luftkvalitet till rum med samma eller lägre krav på luftkvalitet. 

 

 
Figur 9  Värmeåtervinningsenehet Lunos. (bild från www.heralex.se) 
 

Läs mer:  www.heralex.se/lunos 
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3.3.6  Värmeåtervinning i självdragsfastigheter  
 

 

Fastigheter med självdragsventilation har normalt ingen värmeåtervinning. Dessutom 

kräver den självdrag mycket energi för att få rätt inomhustemperatur under vintern. 

Under vintersäsongen, när temperaturskillnaden mellan utomhusluften och 

inomhusluften är som störst, skapas stora termiska drivkrafter som suger in mycket frisk 

luft som måste värmas upp i byggnaden. 

 

En lösning som företaget Skorstensbolaget kommersialiserar sedan 2013 består av en 

värmeväxlare som placeras i själva skorstenen. Tilluften tas från taket och värmeväxlas 

inne i befintlig skorsten eller kanalsystem. För att undvika kortslutning mellan frånluft 

och tilluft placeras luftintaget och -uttaget på olika höjd. Befintliga tilluftsventiler ska 

inte tas bort, utan kan användas beroende på lokalens belastning och stängas när det blir 

kallt. Tilluften kan distribueras på olika sätt, men företrädelsevis i närheten av 

skorstenen för att slippa dra kanaler.  

 

En av de intervjuade fastighetsägarna visade intresse för systemet och det gällde då 

kulturhistoriska byggnader där man av estetiska skäl inte har möjlighet att dra kanaler. 

Eftersom självdrag är mycket vanligt i bostadshus så genomförs för närvarande inom 

Bebo (Beloks motsvarighet för bostadshus) ett projekt med utvärdering av systemet.  

 

 
 
Figur 10 Självdragsvärmeväxlare i skorsten (bild från Skorstensbolaget) 
 

Läs mer:  www.skorstensbolaget.se/images/Skorstensbolaget_CleanAir_Folder.pdf 

 



         Innovativa ventilationssystem, augusti 2016 

 22(42) 
 

3.3.7  Värmeåtervinning ur köldbärarkrets 
 
 
Kylbehovet i moderna kontorsbyggnader sträcker sig över en allt större del av året. Ofta 

har man kylbehov även när utomhustemperaturen är betydligt lägre än 

inomhustemperaturen och inte sällan har en byggnad samtidigt behov av värme och 

kyla.  

 

Komfortkyla kan generellt delas upp i luftburen respektive vattenburen kyla. I luftburna 

system kyls rummet enbart av ventilationsluften. I vattenburna system distribueras 

kylan i via en köldbärarkrets som tar värme ur rummet via t.ex. kylbafflar, kylpaneler 

eller fläktkonvektorer. Då utomhustemperaturen är tillräckligt låg ligger det nära till 

hands att kyla köldbärarkretsen med utomhusluft, t.ex. i ett kyltorn, istället för att 

använda kylmaskiner eller fjärrkyla. Men om man samtidigt har behov av att värma 

tilluften kan köldbärarkretsen kylas i förvärmningsbatteri där den värmer inkommande 

ventilationsluft. På så sätt sparar man både kyla och värme. En liten nackdel är det extra 

pump- och fläktelbehov som förvärmningsbatteriet medför. 

 

Att återvinna värme ur köldbärarkretsen är särskilt lämpligt i kylsystem med 

förhållandevis höga systemtemperaturer (se avsnitt 3.4.3).  

 

Läs mer: - Energi & Miljö, Nr 5-6 2016, s. 40-43, Spillvärme - Den andra 

energikällan, David Hälleberg. 

 - Energi & Miljö, Nr 11 2015, s. 48-51, Kompressorfri kyl i 

energieffektivt kontor, Jonas Gräslund. 

 
 

 
3.3.8  Kammarvärmeväxlare 
 

 

Regenerativa värmeväxlare i aggregat är normalt alltid roterande. Ett undantag är 

kammarvärmeväxlare. I en kammarvärmeväxlare strömmar den varma frånluften genom 

ett värmeackumulerande material på liknande sätt som i en roterande värmeväxlare. 

Men istället för att materialet sitter i en rotor så växlas strömningsriktningen så att kall 

tilluft leds genom det nu uppvärmda materialet. För att kunna ha ett kontinuerligt 

luftflöde så består kammarvärmeväxlaren av två kammare som växelvis värms upp av 

frånluften respektive avger värme till tilluften (se figur 11 och 12).  

 

Teknikens stora fördel är den mycket höga temperaturverkningsgraden (91 % mätt 

enligt SS-EN 308) och en hög fuktåtervinningsgrad (upp till 70 % enligt produktblad). 

Kammarvärmeväxlaren fungerar dessutom lika bra i kylåtervinningsläge. Inga 

avfrostningsfunktioner behövs men tekniken skall inte användas i lokaler med hög 

luftfuktighet eftersom spjällen kan frysa fast om frånluftens relativa fukthalt överskrider 

50 % vintertid.  

 

Anledningen till att kammarvärmeväxlarens temperaturverkningsgrad överträffar den 

roterande är att värmeväxlarytan inte är cirkulär och därmed kan större del av 
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aggregatets tvärsnittsarea utnyttjas. Genom att utnyttja hela tvärsnittet (hälften för tilluft 

och hälften för frånluft) så får man ner lufthastigheten och kan därmed göra längre 

värmeväxlarpaket utan att få oacceptabelt höga tryckfall.  

 

För att växelvis kunna styra om luftflödena så krävs ett relativt avancerat spjällsystem. 

När det är som kallast ute skiftas luftflödena varje minut. Detta kräver specialgjorda 

spjällmotorer eftersom konventionella hade inneburit för kort livslängd. Kammar-

värmeväxlare är generellt dyrare än roterande värmeväxlare. Aggregatens tvärsnittsarea 

är mindre än roterande men istället är de längre.  

 

Kammarvärmeväxlare marknadsförs t.ex. under produktnamnet Resolair av Menerga 

AB.  

 

 
Figur 11 Tilluften leds genom den undre kammaren som kyls ner och frånluften genom den övre som 

värms upp 
 
 

 
Figur 12 Tilluften leds genom den övre kammaren som kyls ner och frånluften genom den undre som 

värms upp 
 

 
 
Läs mer: - www.menerga.com/se/produkter/komfortventilation/resolair-62-66-64-68/ 

 - omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2011/oktober/vassaste-

varmevaxlaren/ 
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3.4  Kyla & värme 
 
 
Det vanligaste sättet att producera kyla på idag är med kompressordrivna kylmaskiner. I 

alla större svenska städer finns dessutom mer eller mindre utbyggda fjärrkylanät. I 

byggnader med luftburen komfortkyla finns möjlighet till mer innovativa system, t.ex. 

evaporativ och sorptiv kyla, som till skillnad från kylmaskiner inte har några elkrävande 

kompressorer. Bägge systemen bygger istället på att luften kyls när den befuktas. När 

flytande vatten tas upp av luften och därmed övergår till gasfas så åtgår energi, s.k. 

ångbildningsvärme, den tas från luften och därmed sjunker temperaturen.  

 
 
3.4.1  Evaporativ kyla 
 
 
Man skiljer på direkt evaporativ kyla, där det är tilluften som befuktas (se figur 13), och 

indirekt evaporativ kyla, där det är frånluften som befuktas innan den värmeväxlas mot 

tilluften och därmed sänker dess temperatur (se figur 14).  

 

Med indirekta system är det vid väldigt höga internlaster teoretiskt bättre att använda 

uteluften istället för frånluften. För att kyla luften mer än vad som är möjligt med direkt 

respektive indirekt evaporativ kyla så kan man ha en kombination av de båda systemen. 

En nackdel är den ökade komplexiteten. Indirekta kylaggregat kan vintertid användas 

för värmeåtervinning när man har behov av att värma tilluften.  

 

Hur effektivt ett evaporativt kylsystem är beror på temperatur och fuktighet hos luften 

som skall befuktas. Helt direkta system är lämpliga endast i väldigt torra klimat. Det är 

viktigt att värmeöverföringen i indirekta system inte är fuktöverförande. Det är därför 

vanligt att man använder plattvärmeväxlare och befuktningen sker då ofta integrerat 

genom att man sprejar vatten som avdunstar från frånluftssidan inne i värmeväxlaren (se 

avsnitt 3.3.4). Andra sätt att befukta är genom att sprejar vatten med dysor eller att man 

låter luften passera en stor dyna som hålls fuktig.  

 

Fastighetsägaren Fabege har installerat indirekt evaporativ kyla i form av en dyna som 

hålls fuktig tillsammans med en roterande värmeväxlare. Den roterande värmeväxlaren 

är mer effektiv än plattvärmeväxlare och eftersom fasomvandlingen (förångningen) sker 

i dynan istället för i luften (vilket är fallet med dysbefuktning) så minimeras risken för 

fuktöverföring i värmeväxlaren. 
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Figur 13 Schematisk skiss av direkt      Figur 14 Schematisk skiss av indirekt evaporativ kyla 

evaporativ kyla        
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3.4.2  Sorptiv kyla  
 
Ju torrare luften är innan den befuktas, desto mer kan man sänka dess temperatur. Ett 

sorptivt kylsystem innehåller ett direkt och eventuellt även ett indirekt evaporativt 

kylsystem fast med skillnaden att tilluften avfuktas innan den befuktas. Avfuktningen 

sker genom i en fuktupptagande rotor. Rotorn avger fukten i frånluften som har värmts 

upp innan den når rotorn, uppvärmningen gör att luften kan ta upp mer fukt ur rotorn. 

Precis som indirekta evaporativa kylaggregat så kan sorptiva kylaggregat även användas 

för värmeåtervinning när man har värmebehov.  

 

En stor fördel med sorptiv kyla är samvariationen mellan kylbehov och värmetillgång. 

Detta gäller framförallt när värmen produceras med solfångare men även 

fjärrvärmepriser är generellt avsevärt lägre på sommaren än på vintern.  

 
Fatighetsägaren Örebroporten Fastigheter har installerat sorptiv kyla i Örebro 

konserthus. Jämfört med konventionell kyla krävdes mer intrimning men en viktig 

fördel jämfört med kompressordriven kyla var att tekniken är väldigt tyst. Sorptiva 

kylsystem marknadsförs t.ex. av Munters under produktnamnet DesiCool.  

 

 
Figur 15  Schematisk skiss av sorptiv kyla 

 

Läs mer:  - www.munters.com/sv/munters/products/dehumidifiers/desicool/ 
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3.4.3  Högtempererade kylbafflar 
 
I vattenburna komfortkylsystem används ofta kylbafflar för att överföra värme från 

rumsluft till köldbärarkrets. Man skiljer på passiva kylbafflar, där luften rör sig av 

termiska drivkrafter, och aktiva kylbafflar, som är kopplade till tilluften för att få större 

luftrörelser och därmed effektivare värmeöverföring. Värmeöverföringen i aktiva 

kylbafflar är så effektiv att köldbärarkretsens framledningstemperatur kan vara betydligt 

högre än normalt. Hög framledningstemperatur gör att man kan utnyttja mer frikyla, får 

bättre prestanda i värmepumpar, mindre risk för kondensation, mindre förluster i 

köldbärarkretsen och mindre dragrisk.  

 

Traditionellt är framledningstemperaturen ofta ca 16 °C, rumsstyrutrustning mäter 

lufttemperaturen i rummet och stryper köldbärarflödet till lämplig nivå. För högt flöde 

innebär att det blir för kallt i rummet. I ett högtemperatursystem, t.ex. med 20 °C 

framledningstemperatur, är kyleffekten i mindre grad beroende av köldbärarflödet och 

större grad beroende av rumslufttemperaturen. Ett väl dimensionerat system kan därmed 

bli självreglerande och hålla önskvärd temperatur i rummet helt utan 

rumsstyrutrustning.  

 

För att få samma kyleffekt i det högtempererade systemet så kompenseras den minskade 

temperaturskillnaden med större värmeöverförande ytor. Systemens nackdel är därmed 

att det krävs fler, större eller effektivare kylbafflar.   

 

Kylbafflar kan även användas för uppvärmning (då ofta kallade klimatbafflar). På 

motsvarande sätt är dessa mycket lämpliga för lågtempererade värmesystem. Rätt 

dimensionerat så kan en och samma vattenkrets användas för både värme och kyla. 

Förutom att det innebär stora materialbesparingar så ger det energibesparingar under 

perioder med samtidigt behov av kyla och värme i olika delar av samma byggnad. 

Tanken är att vattenkretsen då skall uppta värme i rum med kylbehov och avge samma 

värme i rum med värmebehov, helt utan rumsstyrutrustning.   

 

Idag finns en flertal byggnader med självreglerande högtempererade kylbafflar och 

Jönköping finns en byggnad med självreglerande ettrörssystem för kombinerad värme 

och kyla.  

 

Läs mer:  - Energi & Miljö, Nr 11 2015, s. 48-51, Kompressorfri kyl i 

energieffektivt kontor, Jonas Gräslund. 

   - www.lindab.com/se/pro/cases/pages/runda-huset.aspx 
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3.5  Styrning 
 
 

Normalt när man säger behovsstyrd ventilation så menar man att luftflödena anpassas 

som funktion av rumsluftens CO2-halt och/eller temperatur. Utvecklingen av den 

lösningen har idag kommit så långt så att den inte längre anses innovativ (präglad av 

nytänkande) och därför inte är med i denna kartläggning. 

 

 

3.5.1  IR-behovsstyrning  
 

 

Ventilation i storköksmiljöer innebär höga luftflöden som skulle kunna optimeras med 

behovsstyrning. En teknik som har funnits tillgänglig på marknaden sedan några år är 

styrning med hjälp av IR-sensorer (infrarött ljus), som identifierar vilka delar av 

köksutrustningen som används. Ventilationsflöden i köket kan justeras beroende på om 

köksmaskiner är avstängda, håller på att värmas upp till koktemperatur eller är i full 

gång.  

 

Haltons M.A.R.V.E.L. (Model-based Automated Regulation of Ventilation Exhaust 

Level) varierar frånluftsflöden i förhållande till den aktivitet som råder under 

kökskåpan. Systemet känner av temperaturen på köksutrustningens ytor med IR-

sensorn, och med ett motoriserat spjäll, inbyggt i kåpan, ställs från- och tilluftsflödena 

in automatiskt. Styrningen sker separat i varje kåpa eller zon för zon. Om en kökskåpa 

behöver växla till maximalt luftflöde, förblir alla de övriga dedikerade till sina egna 

krav (antingen det är minimalt eller medelstort luftflöde). 

 

 
 
Figur 16  Styrning av köksventilation med IR-sensorer (bild från Halton) 

 

Läs mer:  - www.halton.com/sv_SE/foodservice/science-innovations/energy-

controls/mrv/overview  
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3.5.2  Styrsystem kopplat till bokningssystem 
 

 

Genom att koppla ventilationen till ett rumsbokningssystem, så blir det önskat 

inneklimat när ett rum bokas och minimal energianvändning när det inte används. 

Systemet optimerar luftflödena och förenklar arbetet för drifttekniker. Lösningen finns i 

hotellbranschen, med anpassad behovsstyrning av värme och ventilation, men är relativt 

obeprövat i andra typer av lokaler. 

 

Akademiska Hus kommer att börja testa LindInvents system ”Lindinspect booked” 

under hösten 2016. Systemet, som är en tilläggsmodul till det vanliga styrsystemet, 

möjliggör visualisering av bokningar och optimering av inneklimatet, och är anpassat 

för skolor och större konferensanläggningar. 

 

Olika bokningssystem kan kommunicera med styrsystemet och ett interface kan 

programmeras så att rummen visas med olika färg beroende på bokningsläget. 

Börvärden anpassas efter driftläge, obokade rum går in i ett ekonomiläge och bokade 

rum sätts i komfortläge några minuter före den bokade tiden. 

 

 
 
Figur 17   Skärmbild från  ”Lindinspect Booked”. 

 

Läs mer: - www.lindinvent.se/produkter/kommunikationscada/lindinspect/ 

lindinspect-booked/  
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3.5.3  Modellbaserad styrning 
 
 
Den främsta anledningen till att en byggnads klimathållningssystem utrustas med ett 

styr- och reglersystem är att säkerställa önskvärt inomhusklimat. Men ett bra styr- och 

reglersystem ger inte bara bra inomhusklimat utan gör det dessutom på ett 

energieffektivt sätt. I princip alla lokalfastigheter är utrustade med styr- och 

reglersystem som både är fram- och återkopplade. Återkoppling innebär att man mäter 

den reglerade parametern och justerar en styrsignal med hänsyn till skillnaden mellan 

det uppmätta värdet och ett börvärde. Ett exempel är att mäta rumstemperaturen och 

med hänsyn till den justera en ventil som påverkar tilluftstemperaturen. Framkoppling 

innebär att man ligger steget före och istället mäter det som påverkar den reglerade 

storheten och med hänsyn till detta justerar en styrsignal. Till exempel att man istället 

för att mäta rumstemperaturen mäter utomhustemperaturen (utekompensering). 

Sambanden mellan de uppmätta värdena och styrsignalerna är generellt sett 

schablonartade, empiriskt framtagna eller bygger på enkla algoritmer. Om man gör detta 

mer avancerat (mäter fler parametrar och använder mer omsorgsfullt framtagna 

samband) så kallar man styrningen för modellbaserad. Vid modellbaserad styrning finns 

en uppenbar avvägning mellan energibesparing och komplexitet. Forskning visar dock 

att det finns möjlighet att göra stora energibesparingar (upp till 30 %) även med mycket 

enkla modeller och utan att det kräver avancerade mätutrustning. En stor del av 

besparingspotentialen beror på att modellerna kan ta hänsyn till byggnadens dynamiska 

egenskaper (värmelagringsförmåga). Ett exempel på modellbaserad styrning är företaget 

Kabonas produkt Ecopilot.      

 

Läs mer:   - publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/205087/205087.pdf 

   - www.kabona.com/se/fastighetsautomation/ecopilot/ 

 

3.5.4  Prognosbaserad styrning 
 

Till skillnad från att mäta och ta hänsyn till aktuella och historiska värden för att styra 

och reglera sitt klimathållningssystem så kan man även göra mer eller mindre 

avancerade gissningar om framtiden. Ett enkelt exempel vanligt i kontorsbyggnader är 

att schemalägga luftbehandlingsaggregatets drifttider. Man prognosticerar 

internvärmelasten med ganska god precision eftersom man vet vilka tider människorna 

arbetar. Vanligen avser man dock vädret (t.ex. utomhustemperatur, solinstrålning och 

vind) när man pratar om prognosstyrning. Med hjälp av väderprognosstyrning kan man 

ligga ytterligare ett steg före jämfört med utekompensering. Detta ger bra möjligheter 

att ytterligare utnyttja byggnadens termiska tröghet för värmeackumulering. Om man 

vet att det ska bli kallt imorgon så kan man värma byggnaden i förväg och på så sätt 

spara effekt. Om man däremot vet att det ska bli varmt imorgon så kan man sänka 

värmetillförseln i förväg och på så sätt spara energi. Metodens akilleshäl är förstås 

träffsäkerheten i väderprognoserna. De flesta företag som tillhandahåller tjänster för 

modellbaserad styrning  tillhandahåller även tjänster för prognosbaserad styrning. 

Studier som gjorts på flerbostadshus har visat att den extra energibesparing som 

prognosstyrning ger jämfört med modellbaserad styrning utan prognos är försumbar.  

 

Läs mer:   - publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/209907/209907.pdf 
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3.5.5  Individanpassad klimatstyrning 
 
 
Ventilationssystemets uppgift är i de flesta fall att tillfredsställa de människor som 

vistas i byggnaden. Så länge man kan säkerställa ett bra termiskt klimat och god 

luftkvalitet just där människor vistas så kan man därmed ha betydligt lösare krav runt 

omkring. Det ligger t.ex. nära till hands att ha mindre strikta temperaturkrav i källare 

och trapphus. Om man drar detta koncept till sin spets så kommer man till 

individanpassad klimatstyrning. I teorin är individanpassade klimatstyrningssystem 

väldigt attraktiva eftersom de kan innebära såväl stor energibesparing som förbättrat 

inomhusklimat. Faktum är att de enda publicerade större fältstudier med 100 % nöjda 

försökspersoner har varit i fall med individanpassad klimatstyrning. Detta som följd av 

att olika människor har olika preferenser, t.o.m. personer med samma kön, ålder, kläder, 

vikt, fysisk aktivitet m.m.  

 

Exempel på individanpassade klimatstyrningssystem är fotvärmare, benvärmare, 

kontorsstolar med värme/kyla/ventilation, värmepaneler monterade under skrivbordet, 

omblandningsfläktar i taket, lokala tillufts- eller cirkulationsluftdon riktade mot huvud 

eller överkropp.  

 

På grund av den stora (teoretiska) potentialen med dessa system finns det förhållandevis 

mycket forskningsresultat. Sammanfattningsvis innebär individanpassad kyla att man i 

resten av rummet kan ha mellan 1 och 6 grader högre temperatur. Individanpassad 

värme medför att man kan ha mellan 2 och 10 grader kallare i resten av rummet. Även 

om systemet i sig kräver energi (framför allt el) så ger detta en avsevärd 

energibesparing.  

 

Denna energibesparing fås utan att försämra människornas upplevda komfort på 

arbetsplatsen, tvärtom, eftersom varje individ själv får möjlighet att styra sitt klimat. Ett 

uppenbart problem uppstår dock när en person lämnar sin arbetsplats och rör sig utanför 

det område som det lokala klimatstyrningssystemet täcker. Betydligt mindre forskning 

har gjorts på dessa fall men de studier som gjorts visar att man kan acceptera mycket 

sämre komfort på platser man bara vistas på korta tider.    

 
 
Läs mer:  - www.dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.03.013 
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3.5.6  Bimetallstyrda självdragsspjäll 
 
I fastigheter med självdragsventilation, till exempel kulturhistoriska byggnader, finns 

det mycket energi att spara med ett system som lyckas reglera självdraget. Under vinter, 

när temperaturskillnaden mellan utomhusluften och inomhusluften är som störst, skapas 

ett stort drag som suger in stora flöden frisk luft som måste värmas i byggnaden. Under 

sommaren blir temperaturskillnaden mycket mindre och därför minskar luftflödena.  

 

En ”hemmasnickrad” lösning som kommer att testas i en kulturhistorisk byggnad är 

bimetallstyrda spjäll som reglerar flödet som funktion av utomhustemperaturen. På det 

sättet begränsas luftflöden under vintermånaderna eller när det är kallt ute. 

 

 

 
Figur 18  Bimetallstyrda självdragsspjäll (bild från Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation) 

 

 

En annan självstyrd mekanism som skulle kunna tänkas i byggnader med 

självdragsventilation är en vaxfylld cylinder som reglerarar ett spjäll beroende på 

utetemperatur. Detta är en vanlig lösning för att t.ex. justera fönsteröppningen i växthus: 

fönstret öppnas vid stigande temperatur och en returfjäder stänger luckan när 

temperaturen sjunker. 
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3.6  Fläktar 
 

 
3.6.1  Decentraliserade fläktsystem 
 
 

Fläktarna är hjärtat i ett ventilationssystem. De traditionella systemen består av en 

central fläkt som försörjer de olika ventilationskanalerna, vilka i sin tur har spjäll för att 

reglera  luftflöden. Spjällen orsakar tryckfall och därför ökad energianvändning. En stor 

del av energibesparingspotentialen i ett ventilationssystem ligger i att undvika tryckfall 

på grund av reglering av flödet. Det går att installera centraliserade ventilationssystem 

med låga tryckfall och låg hastighet i kanalerna, men dessa kräver stora utrymmen. 

 

 

 
 
Figur 19   centraliserat (t.v.) och decentraliserat (t.h) fläktsystem. 

 

 

Ett alternativ för att minska energianvändningen, som än så längre har bara testats 

genom beräkningar i en kontorslokal i Danmark, är att ha ett decentraliserad system där 

olika kanaler har egna fläktar för att reglera luftflöden istället för att ha spjäll. Utan 

spjällens tryckfall och med en huvudfläkt som skulle dimensioneras för ett mindre 

tryckfall skulle energianvändningen minska. 

 

Hela konceptet är mycket beroende av småfläktarnas energieffektivitet. Dessutom krävs 

ett noggrann dimensionering av dessa i förhållande till behovet för att nå hög 

energieffektivitet och verkliga energibesparingar. Effektivitet i små fläktar och motorer 

har ökat avsevärd de senaste åren, vilket förstärker konceptets potential. Ett danskt 

forskningsarbete har visat att man kan uppnå upp till 20 % energibesparing i ett CAV-

system (konstantflödessystem) vid användning av småfläktar trots att de är hälften så 

effektiva som huvudfläkten. Nackdelar med den här typen av lösning kan vara 

ljudproblem och ökat underhåll.  

 

Läs mer:  - www.dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.08.029 
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3.7  Kanaler 
 

3.7.1  Förisolerade kanaler 
 
Förzinkat stål har länge varit det helt dominerande materialet för ventilationskanaler. 

Som alternativ finns kanaler tillverkade av pressad glasull med ett in- och utvändigt 

skikt av aluminiumfolie.  

 

Fördelar med de förisolerade kanalerna är att de är betydligt lättare än traditionella 

kanaler vilket förenklar frakt och montering. De är dessutom så mjuka att de kan packas 

och levereras plattpressade. Tidsåtgång och kostnader för montering av färdigisolerade 

kanaler är betydligt lägre än om kanalerna isoleras efter att de monterats. Det är enkelt 

att kapa kanalerna och det finns lösningar för att göra dem rektangulära för utrymmen 

där det är mer lämpligt. Kanalerna har ljuddämpande egenskaper som reducerar behovet 

av ljuddämpare.  De är till 75 % tillverkade av återvunnet material vilket ger en stor 

miljövinst jämfört med traditionella kanaler.  

 

Förisolerade kanaler finns som färdig produkt och marknadsförs t.ex. under namnet CR 

Duct System som tillverkas av svenska Climate Recovery AB och distribueras av 

Bevego. Mer än en av de intervjuade fastighetsägarna visade intresse för den här 

produkten.  

 

 

Läs mer:  - www.climaterecovery.com 
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3.8  Don 
 
3.8.1  Stratifierande ventilation 
 

Traditionellt delas luftföring i rum in i tre huvudprinciper; omblandande ventilation, 

deplacerade ventilation och kolvluftföring. Vid omblandande ventilation blåses luft med 

förhållandevis hög hastighet in i rummet där den blandas med den befintliga rumsluften. 

Luften lämnar rummet via frånluftsdon, ofta placerade i taket. Eftersom rumsluften 

blandas om ordentligt så fås en jämn temperatur i rummet, men den höga 

inblåsningshastigheten medför risk för drag.  

 

Vid deplacerande ventilation blåses undertempererad luft med mycket låg hastighet in i 

rummet vid golvnivå. Luften stiger i takt med att den värms av rummets 

internvärmekällor och bortförs via frånluftsdon placerade i taket eller högt på väggarna. 

Den låga inblåsningstemperaturen innebär risk för drag.  

 

Kolvluftföring innebär att all rumsluft rör sig i samma riktning och med samma 

hastighet, detta kräver ofta att till- och frånluftsdon tar väldigt stora ytor i anspråk och 

metoden används bara i rum med extrema renhetskrav, t.ex. operationssalar och renrum.   

 

Utöver ovan nämnda traditionella principer finns även stratifierande ventilation (även 

kallat stratifierande högimpulsventilation eller bara högimpulsventilation). Tekniken 

utnyttjar termiska drivkrafter på samma sätt som deplacerande ventilation men istället 

för att blåsa ut luft med låg hastighet i rummet så blåses många samverkande luftstrålar 

med hög hastighet mot ytor i rummet (t.ex. en vägg). Teknikens förespråkare menar att 

detta gör att systemet klarar mycket högre internlaster utan att få oönskad omblandning. 

På så sätt uppnår man en mycket god luftutbyteseffektivitet utan den dragrisk som 

traditionell deplacerande ventilation ofta medför.  

 

Tekniken finns som färdig produkt och marknadsförs t.ex. av Stravent AB och 

InventiAir AB. Mer än en fastighetsägare visade intresse för tekniken.  

 

Läs mer:   - www.stravent.se 

- www.inventiair.se 

- liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:808188/FULLTEXT02.pdf 

  

 

http://www.inventiair.se/
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3.8.2  Aktiva don  
 
 
Vanliga tilluftsdon har en bestämd spaltöppning. Ett visst luftflöde ger därför en given 

inblåsningshastighet och kastlängd. Om luftflödet minskar så minskar hastigheten och 

kastlängd i samma proportion. Vid ökat flöde ökar luftens hastighet och kastlängd. 

Risken för drag blir större i båda fallen: vid minskat luftflöde strömmar den kalla 

tilluften ner i vistelsezonen för tidigt. Vid ökat flöde p.g.a. betydligt högre lufthastighet. 

En ändring av luftflödet får därför stora konsekvenser för rumsklimatet. Enkla aktiva 

don säkerställer att rumsklimatet inte försämras vid variabelt luftflöde i kanalen genom 

att bibehålla korrekt inblåsningshastighet och kastlängd. Mekanismen kan variera 

beroende på leverantören. Till exempel behöver Acticons aktiva don ”Flipper” ingen 

kraftkälla utan arbetar självständigt genom rörliga luftriktare som ställer in sig på rätt 

öppning. Spaltöppningen kan därför variera steglöst med luftflödet. 

 

Mer avancerade aktiva don har andra funktionaliteter och integrerad elektronik. Till 

exempel består Lindinvents TTC av ett motoriserat tilluftsdon med variabel 

spaltöppning som varierar spalternas höjder efter behovet, och kompletteras med ett 

antal inbyggda givare för flöde, kanaltryck, kanaltemperatur, rumstemperatur och 

närvarodetektor som kommunicerar med styrningssystemet och ser till att rätt luftflöde 

levereras beroende på närvaro och rumstemperatur. Givarna, i kombination med 

leverantörens gränssnitt gör det möjligt att ha full kontroll över innemiljön och 

energianvändningen i varje rum, och underlättar för energieffektivisering. 

 

 
 
Figur 20  TTC aktivt tilluftsdon från Lindinvent (Bild från Lindinvent) 

 

 

Läs mer:  - www.lindinvent.se/produkter/tilluftsdon/ttc/  

  - swegon.com/Global/PDFs/Flow%20control/WISE/_sv/ADAPTCc.pdf  

  - www.flaktwoods.se/products/air-diffusion-/diffusers/active-diffusers/raoh/  

  - www.acticon.se/se/teknik/aktiva-luftdon-for-behovsstyrning/  
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3.8.3  Låga lufthastigheter och höga sluttryckfall 
 
 
Kanalsystem utformas traditionellt med stora kanaldimensioner nära 

luftbehandlingsaggregaten och successivt mindre och mindre närmare tilluftsdonen i 

takt med att kanalerna förgrenar sig. På så sätt får man ungefär samma lufthastighet 

genom hela kanalsystemet. Hyresgästanpassningar som kräver ändringar i hur mycket 

luft olika rum behöver kräver därmed ändrade kanaldimensioner. Det kräver också 

omsorgsfull injustering eftersom ett ändrat flöde genom ett av donen i hög grad 

påverkar trycket i andra delar av systemet. Ett alternativ är att genomgående använda 

större kanaldimensioner och därmed lägre lufthastigheter. I ett sådant system sker 

tryckfallen i mindre utsträckning i kanalerna och i större utsträckning i tilluftsdonen.  

 

En fördel är att man kan justera luftflödet genom varje don utan att påverka resten av 

systemet och därmed behövs inga injusteringsspjäll. Den låga lufthastigheten i 

kanalsystemet reducerar dessutom behovet av ljuddämpare. Installation, service och 

ombyggnation underlättas avsevärt eftersom man inte behöver material och utrustning 

för mer än en dimension.  

 

En nackdel är att större kanaler kräver mer utrymme. En annan är att de höga tryckfallen 

vid tilluftsdonen kräver att man med omsorg valt don med lämpliga ljudegenskaper. 

 

Läs mer: - www.rehva.eu/fileadmin/hvac-dictio/03-2011/Simple_and_reliable_ 

constant_pressure_ventilation_for_nZEB.pdf 
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3.9 Sammanfattande översikt 
 

I denna analys har innovationsprocessen delats upp i följande sex steg  

 

 Idé 

 Prototyp 

 Färdigt koncept 

 Utvärdering 

 Småskalig implementering  

 Storskalig implementering 

 
Givetvis finns även en utvärderingsfas innan ett företag kommer fram till ett färdigt 

koncept men här avses en extern utvärdering av en oberoende part.  

 

Hur angeläget det är (ur Beloks perspektiv) att respektive system ska ta ytterligare steg i 

innovationsprocessen har bedömts baserat på en sammanvägning av följande faktorer.  

 

 Hur stor nytta systemet gör i de byggnader det implementeras. 

 Hur stor del av Sveriges lokalbyggnader som är lämpliga för systemet.  

 De intervjuade fastighetsägarnas intresse för systemet.  

 

Nyttan har bedömts baserat på fastighetsägarnas behov och önskemål. Detta inkluderar 

t.ex. energieffektivitet, inomhusklimat, kostnadseffektivitet, utrymmeseffektivitet, 

enkelhet och robusthet. Bedömningen har inte gjorts med några mätningar eller 

avancerade beräkningar utan till stor del baserat på ingenjörsmässiga bedömningar. 

Resultatet är därmed mycket ungefärligt. I innovationsprocessens natur finns dessutom 

en ofrånkomlig risk att ett system inte är så bra som det verkar. Här har förhållandevis 

okritiskt antagits att tillverkarnas och innovatörernas påståenden och förhoppningar till 

stor del stämmer.  I Figur 21 visas ungefärligt var samtliga 27 identifierade system 

befinner sig i innovationsprocessen samt en grov uppskattning om deras värde för 

Belok.  
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Idé                                  Prototyp                       Färdigt koncept                    Utvärdering                       Småskalig                          Storskalig 

                                 implementering                 implementering   
 
Figur 21  De 27 identifierade systemen placerade med hänsyn till steg i innovationsprocessen och bedömt värde för Belok.  
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Innovationsprocessen är visserligen inte alltid linjär enligt ordningen som presenterades 

i föregående avsnitt och vissa typer av innovationer passar inte alls in i mallen. Men för 

att generera projektförslag är det bra att fundera på vad som kan krävas för att ta en 

innovation ytterligare ett steg i innovationsprocessen. Följande är ett par exempel.  

 

 Idé → Prototyp 

 Förstudier, behovsanalys, prototyptillverkning.  

 

 Prototyp → Färdigt koncept 

 Omfattande tester, labbförsök.  

 

 Färdigt koncept →  Utvärdering 

Demonstrationsprojekt, enkätstudier, intervjuer med driftspersonal. 

 

 Utvärdering → Småskalig implementering  

 Djupanalys av utvärderingen, teknikupphandling, marknadsföring.  

 

 Småskalig implementering → Storskalig implementering 

 Informationsspridning/marknadsföring, utökad produktionskapacitet.  

 

Projekt i Beloks regi bedöms vara mest lämpliga i mitten av innovationsprocessen (från 

färdigt koncept till småskalig implementering). Projektförslag rör därmed främst 

innovationer i mitten av den övre halvan i figur 21. Nämnvärt är att vissa innovationer 

bedöms kunna göra stor nytta för andra än Belok-företagen. T.ex. är innovationerna för 

självdragshus mindre intressanta för Belok eftersom självdrag är en relativt ovanlig 

lösning i lokalfastigheter. Dessa innovationer är desto mer intressanta i äldre bostadshus 

där självdrag är mycket vanligt.   

 

Individanpassad klimatstyrning är i teorin väldigt attraktivt men det finns ett uppenbart 

glapp mellan forskarnas ambitioner och fastighetsägarnas önskemål om enkla robusta 

lösningar. Detsamma gäller Decentraliserade fläktar.  

 

Superabsorberande nanomaterial bedöms vara för tidigt i innovationsprocessen för att 

det ska vara lämpligt att genomföra ett projekt i Beloks regi. Produkter som däremot 

bedöms vara i lagom fas för att utvärderas är Stratifierande ventilation, Förisolerade 

kanaler, Nålvärmeväxlare, Roterande värmeväxlare med ”ECO-flow”, Kammar-

värmeväxlare och Växter. Antingen genom noggrant utvärderade demonstrationsprojekt 

eller genom mätning i labbmiljö.   

 

Tänkbara områden för teknikupphandlingar bedöms vara Modellbaserad styrning, 

Sorptiv kyla, Högtempererade kylbafflar samt Platsbyggda aggregat för besvärliga och 

begränsade utrymmen. 

 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjHm_fLouvOAhWjNJoKHYSHDZQQFghAMAg&url=http%3A%2F%2Fxahlee.info%2Fcomp%2Funicode_arrows.html&usg=AFQjCNHBBWvQ6hy189XheSjydllHYcSS5w&sig2=jfFdXSJ7XdbIAx2kwYktZg
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjHm_fLouvOAhWjNJoKHYSHDZQQFghAMAg&url=http%3A%2F%2Fxahlee.info%2Fcomp%2Funicode_arrows.html&usg=AFQjCNHBBWvQ6hy189XheSjydllHYcSS5w&sig2=jfFdXSJ7XdbIAx2kwYktZg
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjHm_fLouvOAhWjNJoKHYSHDZQQFghAMAg&url=http%3A%2F%2Fxahlee.info%2Fcomp%2Funicode_arrows.html&usg=AFQjCNHBBWvQ6hy189XheSjydllHYcSS5w&sig2=jfFdXSJ7XdbIAx2kwYktZg
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjHm_fLouvOAhWjNJoKHYSHDZQQFghAMAg&url=http%3A%2F%2Fxahlee.info%2Fcomp%2Funicode_arrows.html&usg=AFQjCNHBBWvQ6hy189XheSjydllHYcSS5w&sig2=jfFdXSJ7XdbIAx2kwYktZg
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjHm_fLouvOAhWjNJoKHYSHDZQQFghAMAg&url=http%3A%2F%2Fxahlee.info%2Fcomp%2Funicode_arrows.html&usg=AFQjCNHBBWvQ6hy189XheSjydllHYcSS5w&sig2=jfFdXSJ7XdbIAx2kwYktZg
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Vidare skulle man i Beloks regi kunna göra studier om Värmeåtervinning integrerad 

med värme och kyla som reder ut under vilka förutsättningar det är fördelaktigt att 

designa aggregatet på det ena eller det andra sättet.   

 

För Låga lufthastigheter med höga sluttryckfall och Värmeåtervinning ur 

köldbärarkrets skulle det kunna vara lämpligt med informationsspridning, men inte 

några konkreta projekt i Beloks regi. Jonisering för effektivisering av grundfilter och 

Aktiva don har utvärderats i tidigare Belok-projekt.  

 

Några av innovationerna kan delas upp i mindre delar eftersom de till viss del är mogen 

beprövad teknik fast med vissa modifikationer som kräver mer utvärdering. Ett exempel 

är Evaporativ kyla som i sig inte är något nytt men Fabeges lösning med roterande 

värmeåtervinning istället för plattvärmeväxlare och en fuktig dyna/svamp istället för 

dysbefuktning är mer innovativt. Det vore lämpligt att i Beloks regi utvärdera Fabeges 

lösning med noggranna mätningar över en längre tid.  

 

Det finns flera möjliga synergieffekter mellan de olika innovationerna, d.v.s. att den 

sammanlagda nyttan av två innovationer är större är summan av respektive innovations 

nytta. Här följer några exempel. 

 

 Högtempererade kylbafflar och Värmeåtervinning ur köldbärarkrets  

 Ju högre temperatur  man har i köldbärarkretsen, desto mer värme kan återvinnas. 

 

 Superabsorberande nanomaterial och Varmkondensering/Sorptiv kyla 

Ju bättre fuktupptagningsförmåga, desto effektivare varmkondensering/sorptiv 

kyla. 

 

 Decentraliserade fläktsystem och Individanpassad klimatstyrning 

Om den individuella klimatstyrningen innefattar luftflöden så ökar vinsten av att 

ersätta spjäll med fläktar.  

 

 Stratifierande ventilation och Låga lufthastigheter med höga sluttryckfall  

Stratifierande ventilation kräver höga inblåsningshastigheter och därmed realtivt 

höga sluttryckfall. 

 

 Högtempererade kylbafflar och Låga lufthastigheter med höga sluttryckfall 

 Aktiva kylbafflar kräver relativt höga sluttryckfall.  

 

 Individanpassad klimatstyrning och Låga lufthastigheter med höga sluttryckfall 

Om den individuella klimatstyrningen innefattar luftflöden så påverkas resten av 

systemet i mindre grad om man har höga sluttryckfall.  

 

 Evaporativ kyla och Platsbyggda aggregat 

De platsbyggda aggregaten tillverkade av plast är lämpliga för indirekt evaporativ 

kyla. 
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5. PROJEKTFÖRSLAG 
 

Följande sex projektförslag rör inte någon enskild innovation (se avsnitt 2.2 för mer 

utförliga beskrivningar): 

 

Mätbaserade utredningar (i labbmiljö eller i demonstrationsprojekt i fält) 

 Markförlagda uteluftskanaler/kulvertar 

 Luftföring i rum 

 Luftläckage i värmeväxlare 

 Frostbildning i värmeväxlare  

 

Utredningar av mer resonerande/juridisk karaktär 

 Möjligheter att reducera ventilationsflöde vid hög infiltration 

 Alternativ till Eurovent-certifiering 

 

Följande 12 projektförslag rör innovationerna presenterade i avsnitt 3.  

  

Teknikupphandlingar 

 Modellbaserad styrning 

 Sorptiv kyla 

 Högtempererade kylbafflar 

 Platsbyggda aggregat 

 

Mätbaserade utredningar (i labbmiljö eller i demonstrationsprojekt i fält) 

 Nålvärmeväxlare 

 Kammarvärmeväxlare 

 Roterande värmeväxlare med ”ECO-flow” 

 Stratifierande ventilation 

 Förisolerade kanaler 

 Värmeåtervinning integrerad med värme och kyla 

 Indirekt evaporativ kyla med roterande återvinning 

 Växter 

 


