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1 FÖRORD 

Vi vill passa på att tacka LÅGAN för samfinansiering av projektet. Ett särskilt tack till 

Åsa Wahlström på CIT, Mats Albinsson NCC, Johan Alte Veidekke, Anders 

Johansson Riksbyggen och Erik Österlund på Svensk Ventilation för ovärderlig hjälp 

kunskap och kritiskt tänkande kring olika systemlösningar. 

2 SAMMANFATTNING 

Att skapa en branschstandard för att redovisa och mäta års-/energiverkningsgrad 

istället för att som idag endast temperaturverkningsgrad ligger helt rätt i tiden. 

De erfarenheter som många nu fått av hur beräknade prestanda överensstämmer dåligt 

med uppmätta och den oro som finns för att detta kan leda till juridiskt och 

ekonomiska åtaganden gör att kraven på redovisning är nödvändig att höja. 

Att mäta verkningsgraden, baserat på de ingående värden som påverkar den, i alla 

olika driftpunkter tror vi inte är vare sig nödvändigt eller ekonomiskt försvarbart 

varför vi valt att föreslå en metod som redovisar och mäter i ett antal punkter. 

Utifrån dessa värden kan man sedan baserat på varaktighetsdiagram för respektive ort 

beräkna energianvändningen med betydligt större säkerhet och också följa och 

verifiera den baserat på dessa data. 

3 SYFTE/BAKGRUND/UPPDRAG 

Idag är det större fokus än någonsin på energianvändningen i byggnader. 

Krav ställs både från samhället och branschens aktörer på energianvändningen men 

också att redovisa en detaljerad energiberäkning samt verifiering av dessa 

energiprestanda efter 2 års drift. 

I projekteringsfasen studeras systemval och val av tekniska lösningar för byggmaterial 

och installationer i byggnaden noggrant för att nå en låg energianvändning. 

Energiberäkningarna blir alltmer detaljerade för att så rätt som möjligt beräkna den 

verkliga energianvändningen i byggnaden i kommande drift men också för att 

verifiera de olika ingående delarna när anläggningen varit i drift. 

Samhället ställer krav på verifiering av uppmätt energianvändning efter 2 år för att ge 

slutbevis och byggherren kan ha en kontrakterad nivå på energianvändning till 

slutkund. 

Allt detta ökar kraven på att beräkna och följa upp energianvändningen på ett så 

noggrant och detaljerat sätt som möjligt. 

Ventilationen står för en stor andel av en byggnads energianvändning, särskilt 

värmeanvändning där prestanda på värmeväxlare i FTX aggregat är avgörande men 

även för att klara kraven på inneklimatet vid låga utetemperaturer. 
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Att ha tillgång till energiverkningsgrad och inte enbart som idag en 

temperaturverkningsgrad är viktigt i flera stadier i projekt: 

 Vid projektering utförs detaljerade energiberäkningar där kvaliteten är helt 

beroende av indata. I detta skede finns en nytta med verkningsgrader redovisade 

med variationer över året. 

 I upphandlingsskeden är det viktigt att kunna jämföra olika alternativ ur ett 

långsiktigt, hållbart energiperspektiv.  

 När byggnadens energianvändning följs upp är det viktigt att kunna säkerställa 

den faktiska energiåtervinningen. 

Fabrikanterna redovisar idag värmeväxlares prestanda endast som torr 

temperaturverkningsgrad vid en utetemperatur på +5 grader C och frånluftstemperatur 

+25 grader C vid 27 % relativ fuktighet. 

Dessa uppgifter säger alltså ingenting om temperaturverkningsgraden vid låga 

utetemperaturer då avfrostningsfunktionen träder in, och inte heller något om 

energiverkningsgraden över tid. 

Den verkliga energiverkningsgraden påverkas av: 

 uteklimat på orten – temperatur och fuktighet 

 frånluftens temperatur 

 frånluftens fuktighet 

 värmeväxlarens konstruktion och avfrostningsfunktion. 

Av detta inses att indata till energiberäkning många gånger är väldigt bristfällig och 

består till stor del av erfarenhetsvärden och uppskattade data i kombination med 

fabrikatens uppgift om temperaturverkningsgrad. 

Lägg till detta att det i branschen förekommer flera olika beräkningsprogram som är 

bättre eller sämre på att hantera indata enligt ovan. 

Tillförlitligheten i energiberäkningar för denna del blir då relativt låg i många fall och 

beror till stor del på kunnande och erfarenhet samt typ av energiberäkningsprogram. 

Projektet är en förstudie för att utreda möjligheterna för att skapa en branschstandard 

för att i byggda anläggningar mäta inte bara temperatur- utan också 

energiverkningsgrad för värmeväxlare monterade i FTX aggregat. För detta krävs då 

också att branschen enas om ett bättre och noggrannare sätt att redovisa 

luftvärmeväxlares prestanda. 

Förstudien syftar alltså till att i nästa fas skapa en mätmetodik som går att tillämpa i 

verkliga anläggningar där VVX-prestanda enligt ovan kan mätas/verifieras  

4 FÖRSTUDIE/RESULTAT 

Inom ramen för detta LÅGAN-projekt har vi därför gjort en undersökning av vad som 

är utfört och skrivet inom ämnet ”Årsmedelverkningsgrad och energiverkningsgrad”. 

Resultatet av undersökningen visar att det inte är gjort speciellt mycket. Svensk 

Ventilation har skrivit en rapport 2012-05-03, Temperaturverkningsgrad i 

värmeväxlare för till- och frånluftsystem. Riktlinjer för redovisning av produktdata  

Denna rapport beskriver användandet av standarderna SS-EN 308:1997 och SS-EN 

13141-7:2004, och är det sätt som tillverkarna redovisar värmeväxlare prestanda idag 

med de brister som nämnts ovan. 

Svensk Ventilation har också skrivit en rapport 2013-11-29 

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftvärmeväxlare. Riktlinjer för 

redovisning av produktdata, där problemet beskrivs och formler är framtagna för 
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beräkning av årstemperatur- och årsenergiverkningsgrad.  

Detta sätt att redovisa prestanda är en klar förbättring mot tidigare men tar inte hänsyn 

till relativ fuktighet i uteluften och inneluften, data går inte att direkt lägga in i ett 

detaljerat energiberäkningsprogram. 

 I övrigt redovisar några av tillverkarna lite blandade verkningsgrader förutom 

tilluftstemperaturens torra verkningsgrad. 

En workshop med projektets medlemmar har genomförts. 

Byggbranschens företrädare Johan Alte Veidekke samt Mats Albinsson och Anders 

Ljungberg NCC belyste projektets höga aktualitet och tryckte på vikten av 

energiberäkningars överensstämmelse mot utfallet. 

Båda har erfarenhet av att det är stor skillnad beroende på vem som utfört 

energiberäkningarna. 

Bristen på rättvisande indata som beskrivs i detta projekt är en del av det. 

Man befarade kommande kostnader då i kontrakt utlovad energianvändning för en 

byggnad inte erhålls. 

Nyligen har en sådan dom fallit i landet. 

Workshopen enades om det stora behovet av att: 

 Tillverkares redovisning av värmeväxlares temperaturverkningsgrad vid olika 

uteklimat och varierande fukttillskott i byggnader i en detaljnivå som går att 

använda som indata i ett avancerat energiberäkningsprogram. 

 Energiberäkningsprogram som används bör möjliggöra att uppmätta data kan 

läggas in i efterhand för att kontrollera resultatet. 

 Skapa en mätmetodik som går att tillämpa i verkliga anläggningar där 

värmeväxlares prestanda kan mätas/verifieras. 

Ett förslag till branschstandard för redovisning av prestanda togs fram. 

 

 

Fabrikanters redovisning av temperaturverkningsgrad 

 

Temperaturverkningsgrad och medel-temperaturverkningsgrad över en tid omfattande 

minst 3 avfrostningscykler vid de förhållanden där avfrostningsbehov uppstår  

redovisas för en ”medelort” inom respektive klimatzon enligt BBR med 5 uteklimat 

från DVUT till +15 °C och med 2 nivåer på fukttillskott i byggnaden. 

Tilluftstemperaturen bör vara +20 grader C för bostäder. 

Tilluftstemperaturen bör vara +18 grader C för kontor och lokaler. 

Frånluftstemperaturen bör vara +22 grader C. 
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Princip 

 

 
 

 

 

 

 

Mätning /mätmetodik 

 

Mätning av temperaturverkningsgrad  utförs i princip enligt SS-EN 308:1997 och SS-

EN 13141-7:2004 men med inne och uteklimat enligt ovan. 

 

Mätning och redovisning av temperaturverkningsgrad över tid med hänsyn till 

avfrostning är ett dynamiskt förlopp för de flesta typer av värmeväxlare och 

avfrostningsutrustningar. 

Detta innebär att mätning måste ske under tillräcklig tid för att få ett tillförlitligt 

medelvärde när förhållandena för den specifika värmeväxlaren kräver att 

avfrostningsfunktionen aktiveras. 

  

Prestanda är också beroende av funktionen för systemet värmeväxlare/ 

avfrostningsutrustning med inställda reglerparametrar tillsammans. 
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Beräkning av temperaturverkningsgrad(tilluft)  

 
Utöver dessa temperaturer behöver följande parametrar mätas: 

 Luftflöden tilluft och frånluft. 

 Relativ fuktighet i frånluft och tilluft.  

 

 

Vi ser ett behov av att närmare studera hur krav skall ställas på dels hur fabrikanters 

mätning skall utföras och hur mätning/uppföljning skall utföras under drift i färdig 

anläggning. 

 

För fabrikanters redovisning av temperaturverkningsgraden behöver fastställas: 

 Hur verkningsgraden vid olika luftflöden inom respektive värmeväxlares 

flödesområde samt luftflödesbalans avvikande från tilluftflöde/frånluftlöde=1, 

skall redovisas. Till exempel verifierad mätning vid nominellt flöde och 

luftflödesbalans =1 samt beräknad för övriga fall. Eller mätning vid fler fall. 

Relevans får här ställas mot kostnader. 

 Erforderligt mätintervall och medelvärdesbildning för mätdata temperatur och 

luffuktighet. 

 Erforderlig mättid. 

 Krav på mätnoggrannhet 

 Vilka inställningar för avfrostningsutrustningen som är optimala och hur det skall 

redovisas tillsammans med värmeväxlarens prestanda. 

 

För mätning av temperaturverkningsgraden i drift behöver fastställas: 

 Mätmetoder för luftflödesmätning. 

 Mätmetoder för temperatur och luftfuktighet. Till exempel är det svårt att komma 

åt att mäta tillufttemperaturen direkt efter värmeväxlaren med tillräcklig 

mätnoggrannhet. Mätning av tillufttemperatur efter fläkt med avdrag för beräknad 

temperaturhöjning från fläkt kan ge bättre total mätnoggrannhet och vara 

tillämpbart praktiskt. 

 Erforderligt mätintervall och medelvärdesbildning för mätdata temperatur och 

luffuktighet. 

 



 
LÅGAN  

FÖRSTUDIE  
PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE 

Sida 9 

Uppdragsnr 

8710903 

 Datum 

 

 

2014-12- 

 

 Rev. 2012-05-21 

Erforderlig mättid. 

 Krav på mätnoggrannhet 

 Om utehustemperaturen ligger inom det intervall vi föreslagit så kan 

temperaturverkningsgraden mätas redan i samband med slutbesiktningen för att på 

så sätt få en uppfattning av om växlaren håller föreskrivna prestanda i den 

enskilda ”punkten” i relation till den kurva som leverantören skall redovisa. Hur 

skall denna mätning hanteras besiktningsmässigt om den avviker stort? 

 

 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Att det är angeläget att enas kring hur års-/energiverkningsgraden skall redovisas och 

mätas är helt uppenbart för alla de branschföreträdare vi talat med. Inte minst av det 

skälet att det kan bli kostbart att inte leva upp till de värden som utlovats och för att 

erhålla de certifikat samt slutbevis som är nödvändiga. 

Svårigheten kan vara att dels enas om att använda den metodik som är föreslagen men 

också vilka program som bör nyttjas för att beräkningarna skall bli så bra som möjligt.  

Dessa svårighet tror vi dock enbart är i ett initialt skede och här är det viktigt att ställa 

krav från de stora aktörerna på marknaden i form av beställare och entreprenörer. Görs 

detta så kommer branschen att anpassa sig till detta och hitta metodik samt program 

som möter dessa behov. 

GÖTEBORG 2014-12-10 

BENGT DAHLGREN AB 

Lars Nilsson 
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Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, 

byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. 
 

 
 

www.laganbygg.se 
 
 
 
 


