
Caroline Vidar 

Ht 2014 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp 
Handledare: Anders Strömberg 
 

 

Värmeåtervinning på förskolan 
Rymdattacken 1 

En jämförelse av värmeväxlare 
Caroline Vidar



i 
 

Sammanfattning 

Våren 2014 fick Sweco Systems AB i uppdrag att projektera ett 

ventilationssystem för en nybyggd förskola i Linköping. Villkoren från 

beställaren var att det på ett kostnadseffektivt sätt skulle klara de energikrav 

som är satta för byggnaden. Det ventilationsaggregat som valdes har en 

korsströmsvärmeväxlare som värmeåtervinnande enhet och detta arbete går ut 

på att jämföra den med två andra typer av värmeväxlare för att se om ett mer 

energi- och kostnadseffektivare kunde ha valts. De värmeväxlare som valdes till 

jämförelsen var en roterande- och en motströmsvärmeväxlare. Simuleringar har 

gjorts på de olika aggregaten via de olika tillverkarna. Värdena från 

simuleringarna har sedan använts för att göra beräkningar på värmeväxlarnas 

energibehov i energiberäkningsprogrammet Joulin. Även en jämförelse av 

temperaturverkningsgrader har gjorts för att kunna se hur väl 

värmeåtervinningen fungerar för de olika värmeväxlarna. 

För att få en ekonomisk aspekt har beräkning av LCC gjorts. 

Syftet med arbetet var förutom jämförelsen även att ta reda på om 

temperaturverkningsgraden som kom från de simuleringar som gjorts till 

ursprungsaggregatet stämde. Det visade sig att den temperaturverkningsgrad 

som visats på dessa simuleringar var beräknade vid en högre dimensionerande 

utetemperatur än de andra aggregaten så det visade en högre procent än om den 

hade visats för samma temperatur som de andra aggregaten visade vid 

simulering. Därför gjordes en beräkning av temperaturverkningsgraden för 

samma temperatur för att kunna göra en rättvis jämförelse. 

Efter att ha studerat de olika värdena drogs slutsatsen att en roterande 

värmeväxlare borde ha valts istället för den ursprungliga 

korsströmsvärmeväxlaren. Detta utifrån att temperaturverkningsgraden var 

avsevärt mycket högre än för korsströmsaggregatet och till ett lägre pris.  
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Abstract 

In the spring of 2014 Sweco Systems AB were commissioned to design a 

ventilation system for a newly built preschool in Linköping. Terms from the 

client was that it cost efficiency would cope with the energy demands that are 

placed on the building. The unit chosen was a cross-flow heat exchanger, and 

this work is to compare it with two other heat exchangers to see if a more energy 

and cost efficient could have been chosen. The heat exchangers that was chosen 

for the comparison was a rotating- and a counterflow heat exchanger. 

Simulations have been made to the different heat exchangers by the 

manufacturers. The values from the simulations are then used to make 

calculations of the heat exchangers use of energy in Joulin. Even a comparison 

of temperature efficiencies have been made to see how well the heat recycler is 

working.  

To get an economic aspect, the calculation of LCC have been made.  

This work was in addition to the comparison even to find out about the values 

that came from the simulations to the original unit consists. It turned out that 

the temperature efficiency shown in these simulations was calculated at a 

different temperature than the other heat exchangers so it showed a higher 

percentage than if it had been shown for the same temperature as the other 

units showed in their simulation. Thus, a calculation of the temperature 

efficiency for the same temperature in order to make a fair comparison.  

After studying the different values it was concluded that a rotating heat 

exchanger should have been chosen instead of the original cross-flow heat 

exchanger. 
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1. Inledning 

Vi blir mer och mer medvetna om de miljöproblem som finns idag och fler vill 

hjälpa till att sakta ner miljöförstöringen genom att minska koldioxidutsläppen 

och försöka att använda mindre energi. Det har även blivit högre krav på 

energihushållning och nya regler och standarder har tvingat tillverkarna till att 

utveckla sina produkter för en minskad energianvändning. Boverkets 

Byggregler (BBR) har krav har krav på t.ex. hur mycket energi som högst får 

användas för att värma eller kyla en byggnad.  

Enligt BBR 20 definieras ”byggnadens energianvändning” som: 

”Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras 

till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi” [1]. 

1.1 Bakgrund 

Ett sätt att minska på energianvändningen i en byggnad är att använda sig av 

värmeåtervinning med hjälp av en värmeväxlare i ventilationssystemet. Genom 

att använda en värmeväxlare kan frånluften som går ut användas för att värma 

tillluften som går in vilket gör att det används mindre energi för uppvärmningen 

av luften. 

Sweco Systems AB i Linköping fick våren 2014 i uppdrag att konstruera 

ventilationen för en förskola i Ullstämma, Linköping. Värmeväxlaren som 

valdes var plattvärmeväxlaren GOLD PX SEMI tillverkad av Swegon. Att Sweco 

valde just den var för att den har ett bra pris och, enligt tillverkaren, en 

årsenergiverkningsgrad på 88,5 %, vilket är högt för en 

korsströmsvärmeväxlare.  

De kriterier byggnaden fick var att energianvändning ska uppgå till max 60 kWh 

per m2 Atemp och år, och den temperatur som skall hållas inomhus är 21,5°C med 

en accepterad avvikelse på +/- 1,5°C [2]. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att jämföra den redan valda värmeväxlaren med en 

motströmsvärmeväxlare och en roterande värmeväxlare för att se om mer 

energi kunnat sparas genom att välja någon av dessa. Jämförelsen sker genom 

att säkerställa tillverkarens uppgifter, se om man kunnat spara mer energi 

genom ett annat val av värmeväxlare samt ur en ekonomisk synpunkt.
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1.3 Mål 

Målet med mitt arbete är att ta reda på hur det skulle sett ut om Sweco hade valt 

en annan sorts värmeväxlare. Kunde mer energi sparats och kunde de ha valt en 

mer ekonomisk värmeväxlare. Samt att ta reda på hur det är möjligt att den 

plattvärmeväxlaren som valdes kan ha en så, av tillverkaren angiven, hög 

verkningsgrad.

1.4 Avgränsningar 

I det ventilationssystem som ursprungligen är projekterat används en 

värmeväxlare för hela byggnaden, se bilaga 1. I många fall väljer man att ha två 

värmeväxlare och två olika ventilationssystem när en byggnad innehåller ett 

storkök, då luften från storköket innehåller mycket matos, begränsar det valet 

av värmeväxlare och för att lättare kunna jämföra de olika aggregaten har jag 

delat upp i två ventilationssystem. Ett för storköket och ett för 

förskoleverksamheten.  

Investeringskostnader är endast kostnaden för aggregatet inräknat inte 

installationskostnaden.   

Vid beräkning av energibehovet i Joulin har värden för uppvärmning inte tagits 

med, för att få en rättvis jämförelse, då de två aggregaten från Swegon inte 

visade de värdena i simuleringen.



3 
 

2. Teori 

2.1 Regelverk ventilationsflöden 

Enligt Boverkets föreskrifter ska, vid nybyggnad, lägsta tillåtna uteluftsflöde 

vara 0,35 l/s för varje m2 golvarea, vilket motsvarar en luftomsättning på 0,5 

oms/h. Det motsvarar att minst hälften av luften i en bostad omsätts av frisk 

luft varje timme [3]. Även Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen har krav på 

ventilationsflödet. 

När det gäller lokalbyggnader som skolor, sjukhus, restauranger och industrier 

räknas de som arbetslokaler och styrs då av Arbetsmiljöverkets regler. Enligt de 

reglerna får uteluftsflödet inte understiga 7 l/s och person + 0,35 l/s per m2 

golvyta i rum där folk vistas hela tiden. Det extra areatillägget är till för 

föroreningar knutna till inredning och verksamhet ska ventileras bort. 

2.2 Olika typer av ventilationssystem 
Nästan alla byggnader behöver ett ventilationssystem för att kunna klara de 

luftkvalitets- och inneklimatkraven som finns från BBR, Arbetsmiljöverket etc. I 

Sverige använder vi oss främst av självdrag, S-system; Frånluft, F-system och 

Till- och frånluftsystem med värmeåtervinning, FTX-system som kan ses i figur 

1. 

Bostäder behöver relativt lite ventilationsluft och ventileras med antingen S-, F- 

eller FTX-system. Självdrag används dock sällan numera vid nybyggen. Lokaler 

ventileras ofta med FTX-system då krav på stort luftflöde tillsammans med höga 

 
Figur 1. Principiell bild över ett FTX-
system [4] 
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krav på komfort gör att det är omöjligt att tillföra luften ouppvärmd genom 

uteluftsventiler.  

Ventilationssystem är uppbyggda av fyra delsystem, rumssystem, 

distributionssystem, luftbehandlingssystem och ett styr- och reglersystem. 

Rumssystemet, innefattar till- och frånluftsdon, distributionssystemet, 

kanalerna som distribuerar till- och frånluft, luftbehandlingsaggregat, fläkt och 

vanligtvis också värmare samt filter och återvinnare, och styr- och 

reglersystemet för temperatur, tryck och luftflöden. Det behövs ett kanalsystem 

för tilluft och ett för frånluft. Eftersom luften är renare ju högre upp man 

kommer vill man gärna ta in uteluften så högt som möjligt. Luften kan sedan 

filtreras, värmas och eventuellt kylas innan i FTX-aggregatet.

2.3 Temperaturverkningsgrad 

Verkningsgraden hos en värmeväxlare är dess viktigaste egenskap. 

Temperaturverkningsgraden visar värmeväxlrens förmåga att överföra värme. 

Den betecknas η och definieras som förhållandet mellan den aktuella 

temperaturändringen och den största tillgängliga temperaturskillnaden. 

Temperaturverkningsgraden är en konstant som bland annat beror på den 

värmeväxlande ytans storlek och värmeövergångtalen på båda sidor om den 

värmeöverförande ytan [3]. 

Definitionen av årstemperaturverkningsgrad är kvoten mellan det totala 

energibehovet för värmning av den tillförda uteluften till lokalen minus det 

reducerade energibehovet för värmning av den tillförda uteluften till lokalen. I 

energibehovet räknar man med eventuell infiltration utan att hänsyn tas till 

återvinning. Vid beräkningen av det reducerade energibehovet tas även hänsyn 

till eventuell förvärmning av ute- och/eller frånluft samt till värmeåtervinnarens 

eventuella avfrostningssystem.  

Om någon fläkt är placerad så att den bidrar till uppvärmningen av den tillförda 

uteluften ska, vid beräkning av årsenergiverkningsgrad, fläktens uppvärmning 

av luften tas hänsyn till i beräkningen [7]. 

För att få en överblick i hur de simulerade körningarna överensstämmer med 

verkligheten jämförs temperaturverkningsgraden från simuleringen med en 

beräknad temperaturverkningsgrad. Då temperaturverkningsgraden för den 

roterande och motströms värmeväxlaren är beräknad för utetemperatur -18°C, 

och plattvärmeväxlaren har valts ut en temperaturverkningsgrad vid -4,4°C och 
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4,8°C, har alla beräkningsvärden skett för -18°C för att kunna göra en rättvis 

jämförelse. Temperaturverkningsgraden vid -4°C är kontrollerades även för den 

roterande värmeväxlaren för att kunna se hur värmeväxlarna beter sig. För att 

kunna göra det användes ekvationerna: 

 

ηtill = 

(𝑇å− 𝑇𝑢𝑡𝑒)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛− 𝑇𝑢𝑡𝑒)
     (1) 

 

ηfrån = 
(𝑇𝑓𝑟å𝑛− 𝑇𝑎𝑣)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛− 𝑇𝑢𝑡𝑒)
     (2) 

där 

Tå = temperatur efter återvinning (°C) 

Tute = utetemperatur (°C) 

Tfrån = frånluftstemperatur (°C) 

Tav = avluftstemperatur (°C) 

2.4 SFP-värde 

SFP, eller Specific Fan Power, är ett mått på ventilationssystemets eleffektivitet. 

Man vill ha ett så lågt tal som möjligt då det är ett mått på att fläktarna drar 

mindre elenergi. SFP-värdet definieras enligt följande: ”sammanlagd eleffekt för 

luftdistributionssystemets samtliga fläktar dividerad med totalluftflödet genom 

byggnaden vid dimensionerande belastningsförhållanden, kW/(m3/s)” [15]. Det 

räcker inte med att bara välja eleffektiva fläktar för att få ett lågt SFP-tal utan 

tryckfallen i systemet måste reduceras. Utformning och dimensionering av 

kanalsystem, luftbehandlingsaggregat samt val och montering av fläkt måste 

hela tiden eftersträvas vid projekteringen. De små aggregaten har lägre SFP än 

stora och utvecklingen går mot allt lägre SFP-tal för att spara elenergi och få ner 

driftkostnaderna. Det kan förekomma krav på SFP-värde för varje enskild 

fläkt/aggregat vilka i så fall finns föreskrivna i programhandlingen. 

Aggregatleverantören behöver ange värden dels vid nominellt flöde och externt 

tryckfall, dels vid angivet delflöde med tillhörande externt tryckfall [3]

2.5 Värmeväxlare, FTX 

Beroende på vilken strömningsriktning luften har så delas värmeväxlarna in i 

tre grupper. Medströms-, motströms- och tvärströmsvärmeväxlare [8].  

För att en värmeväxlare ska fungera effektivt måste de olika aggregatdelarna 

kunna kontrolleras och skötas. Exempelvis måste filtren bytas kontinuerligt så 
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att inte ventilationsflödet minskar eller att fläktarbetet behöver ökas för att rätt 

luftmängder ska kunna komma igenom smuts och dammlager på filtret. Även 

smuts och damm behöver inspekteras och kunna tas bort vid behov, är det för 

dammigt sjunker värmeåtervinnarens verkningsgrad och mer värmeenergi 

behöver köpas. Om systemet projekteras, monteras, injusteras och sköts rätt så 

blir inneklimatet bättre än vid frånlufts- och självdragssystem.

2.5.1 Plattvärmeväxlare  

Korsströmsvärmeväxlare och motströmsvärmeväxlare är de vanligaste av de 

typer som finns på marknaden. De kallas även vanligtvis för plattvärmeväxlare 

och finns i första hand i en- och flerfamiljshus där varje lägenhet har en separat 

ventilationsanläggning. Plattvärmeväxlare är, som det låter, uppbyggda av 

tunna plattor som kan vara släta eller på något sätt korrugerade. 

Till- och frånluften passerar varandra åtskilda i lameller av veckade 

aluminiumplåtar. Frånluften värmer upp aluminiumplåtarna där den kalla 

tilluften passerar och tar upp värmen [9]. Plattvärmeväxlare används vid 

måttliga tryck- och temperaturnivåer då de inte kan arbeta vid så höga tryck- 

och temperaturdifferenser som t.ex. en tubvärmeväxlare [10].

2.5.1.1 Korsströmsvärmeväxlare 

En korsströmsvärmeväxlare kallas just det eftersom luftströmriktningarna är 

vinkelräta mot varandra. Den består av tunna parallella metallplåtar med hög 

värmeledningsförmåga och mellan strömmar den varma frånluften i varannan 

och den kalla uteluften i varannan i de tunna spalterna som bildats vilket visas i 

figur 2. Det förs inte över några föroreningar då de olika luftflödena inte har 

kontakt med samma ytor. För att inte verkningsgraden ska bli sämre med tiden 

så behöver värmeväxlaren vara fri från damm och man kan rengöra den genom 

dammsugning, spolning med varmvatten eller med tryckluft. Både uteluft och 

frånluften behöver filtreras före värmeåtervinnaren. Den 

Figur 2. Flödet i en korsströmsvärmeväxlare [11] 
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temperaturverkningsgrad som är uppmätt på laboratorium är ca 50-60 % vid 

lika flöde på tilluft- och frånluftsidan. Alltså överförs ca 60 % av 

frånluftsvärmen till tilluften. Kopplar man två i serie höjs den dock till ca 70 % 

men tryckfallet ökar och på så sätt även fläktarbetet, vilket leder till ett högre 

SFP-värde. Man brukar räkna med att tryckfallet över en 

korsströmsvärmeväxlare är från ca 150 Pa [3]. 

Frånluften kyls ner under daggpunkten och kondens bildas när det är kallt ute. 

Vanligt för korsströmsvärmeväxlare är det kalla hörnet som bildas där uteluften 

och avluften möts. Is bildas i en plattvärmeväxlare redan vid -6°C. Den kan 

tinas t.ex. genom att den kalla luften styrs förbi med by-pass, tilluftsfläkten 

stängs av tillfälligt eller att tilluften blockeras partiellt och sekvensvis. Ett tråg 

med avlopp behövs under frånluftsdelen som kan samla upp kondens och 

smältvatten [3,12].  

Den här typen av värmeväxlare valdes till förskolan i form av en Gold PX 20 

från Swegon.  
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För- och nackdelar korsströmsvärmeväxlare: 

+ minimal överföring av föroreningar 

+ inga rörliga delar 

– relativt högt tryckfall, bidrar till högt SFP-värde 

– relativt låg verkningsgrad 

– till- och frånluftskanaler måste dras till samma fläktrum 

2.5.1.2 Motströmsvärmeväxlare 

Kopplas värmeväxlaren i motström kan utloppstemperaturen för den kalla 

luften överstiga utloppstemperaturen för den varma. Den kännetecknas av att 

den varma och den kalla luften strömmar in i värmeväxlaren i olika ändar och 

strömmar då i motsatt riktning. Tvärsnittet gör att luftströmmarna har en 

längre väg att ta upp värmen och för att få så stort värmeutbyte som möjligt 

behöver luftflödena tillföras i motsatt riktning, se figur 3.  

Motströmsvärmeväxlaren börjar bli det vanligaste alternativet och är en 

vidareutveckling av korsströmsvärmeväxlaren. Verkningsgraden är ca 80 % och 

kan i bästa fall komma upp i 90 %. Den kan däremot vara svår att rengöra.  

För den här typen av värmeväxlare valdes ett aggregat från Menerga som heter 

Adconair. Den kommer ofta över 90 % [23]i verkningsgrad och avfrostning sker 

via bypass kanaler då hela eller delar av frånluften leds förbi värmeåtervinnaren 

till avluftsuttaget. Vid avfrostningen behövs tilluften värmas helt eller delvis 

beroende på hur mycket luft som leds förbi. Detta sker under en kort stund och 

aggregatet stängs inte av under tiden. Den är lätt att göra ren utan att behöva 

demonteras [12,13]. 

  

Figur 3. Flödet i en motströmsvärmeväxlare [11] 
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För- och nackdelar motströmsvärmeväxlare: 

+ relativt hög verkningsgrad 

+ relativt lågt tryckfall, bidrar till lägre SFP-värde 

+ inga rörliga delar 

– till- och frånluftskanaler måste dras till samma fläktrum 

2.5.2 Roterande värmeväxlare 

Den roterande värmeväxlaren är den vanligaste värmeväxlaren av regenerativ 

modell. Den består i stor del av en rotor med korrugerade metallplåtar lindade 

runt som bildar en mängd axiella kanaler där luften strömmar igenom. Under 

ungefär hälften av varvet genomströmmas rotorns av den varma luften vilken 

värmer plåtarna och under resten av varvet strömmar den kalla luften genom 

plåtarna och blir då uppvärmd vilket kan ses i figur 4. 

Drivanordningen består av en elektrisk motor som varvtalet kan regleras på 

mellan 0-20 varv/minut. 

Bland annat används roterande värmeväxlare i luftbehandlingsanläggningar och 

för förvärmning i ångkraftanläggningar. Regenerativa värmeväxlare tar oftast 

mindre plats och beläggningar som t.ex. smuts har en mindre negativ inverkan 

på överföringen än för de icke regenerativa [8]. 

Figur 4. Flödet i en roterande värmeväxlare [14] 
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Den temperaturverkningsgrad som är uppmätt i laboratorier kan komma upp i 

85 %. När utetemperaturen blir varmare och tilluften inte behöver värmas fullt 

ut kan temperaturverkningsgraden regleras ner genom att minska varvtalet på 

rotorn från ca 20 till 0,5 varv/minut. Väljs en större värmeväxlare i förhållande 

till ventilationsflödet kan temperaturverkningsgraden pressas upp.  

När temperaturen sjunker och det är riktigt kallt ute kan frånluften kondensera 

i värmeväxlaren och frysa till is. Det är ingen stor frysrisk i en roterande 

värmeväxlare men händer det avfrostas den genom att minska varvtalet och 

stoppa tilluftsfläkten. 

Till- och frånluftskanaler ska kopplas intill varandra och måste därför dras till 

samma fläktrum. Med genomtänkta fläktplaceringar och effektiva tätningar 

undviker man att smuts och partiklar läcker över till tilluften. Utsätts den 

roterande värmeväxlaren för damm försämras temperaturverkningsgraden 

drastiskt och därför ska både uteluft och frånluft filtreras, även rotorhjulet ska 

kunna kontrolleras och rengöras regelbundet. 

Eftersom uteluft och frånluft kommer i kontakt med samma ytor finns det en 

renblåsningsdel, där kanalerna genomströmmas av uteluft, så att 

partikelöverföringen blir så låg som möjligt. En roterande värmeåtervinnare har 

relativt lågt tryckfall som är från ca 100 Pa. 

Det aggregat som valdes av den här modellen kommer också från Swegon och 

heter Gold RX 20 [3,8]. Det valda aggregatet avfrostas med hjälp av 

varvreglering. 

För- och nackdelar roterande värmeväxlare: 

+ hög temperaturverkningsgrad 

+ små avfrostningsförluster 

+ relativt lågt tryckfall, bidrar till lägre SFP-värde 

+ vissa typer kan fungera som kylåtervinnare sommartid 

– risk för överföring av gaser, fukt och partiklar från frånluften 

– till- och frånluftskanaler måste dras till samma fläktrum 

– rörliga delar skapar risker för fel

2.6 Ekonomi 

De ekonomiska jämförelsen av de olika värmeväxlarna visas i form av LCC. 

Ekvationen för LCC är tagen från Chatarina Warfvinge [19]. 
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Investeringskostnaden har hämtats från de två tillverkarna och då räknas 

endast kostnaden för själva aggregatet samt eventuell kringutrustning för 

styrning. Driftkostnaden tas fram med Joulin och underhållskostnaden är 

uppskattad till 5000 kr för alla tre aggregaten. 

 
LCC = G + 𝑁𝑠(𝐷 + 𝑈)     (3) 

där 

G = Grundinvesteringskostnaden [kr] 

𝑁𝑠= Nusummefaktor 

𝐷 = Årlig driftkostnad [kr/kWh] 

𝑈 = Årlig underhållskostnad 

 
Den sparade energin är framräknad i Joulin och elpriset är satt till 0,85 kr/kWh 

enligt Bixia [20] som är beräknad på postnumret för byggnaden och årlig 

energianvändning och värmepriset är satt till 0,498 kr/kWh [21]. 

Nusummefaktorn är hämtad från tabell [22] och är baserad på kalkyltid, n, 20år 

vilket motsvarar livslängden på aggregaten och räntesatsen 6 %.



12 
 

3. Metod 

Det här kapitlet behandlar de simuleringar som gjordes för att kunna göra 

beräkningar, hur data valdes samt vilka ekonomiska beräkningar som gjorts. 

Till att börja med bestämdes vilka typer av värmeväxlare som skulle jämföras 

och sedan på vilket sätt de senare skulle jämföras.  Korsströmsvärmeväxlaren 

var vald från början som en Gold PX från Swegon.   I och med att simuleringar 

kunde utföras på egen hand i Swegons program ProUnit valdes även den 

roterande värmeväxlaren härifrån, Gold RX. Då de inte har någon 

motströmsvärmeväxlare togs kontakt med Menerga efter att ha valt deras 

Adconair från deras hemsida.
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3.1 Simuleringar 

Korsströmsvärmeväxlaren och den roterande värmeväxlaren som jämförs i det 

här arbetet kommer, som tidigare sagts, båda från Swegon. De anställda på 

Sweco kommer själva åt att göra simuleringar på dessa aggregat via Swegons 

hemsida och programmet ProUnit, figur 6 och 7. Motströmsvärmeväxlaren som 

valts till denna studie är Adconair från Menerga. Då Menerga inte 

tillhandahåller någon mjukvara för simuleringar så beställdes en körning på det 

aggregatet med samma förutsättningar som de andra två.  

Flödena är baserade på dimensionerade flöden från den vvs-ritning som finns 

för ventilationssystemet, se bilaga 1.  

Den dimensionerande utetemperaturen, DUT, för sommar och lägsta 

dimensionerande uteluftstemperaturen är hämtade ur tidigare körningar på det 

ursprungliga aggregatet samt är generella värden för Norrköping, som är den 

närmast liggande staden till Linköping som går att välja i programmet.  

Den relativa fuktigheten som valdes är den som automatiskt kom upp för det 

aktuella området i ProUnit och efter diskussion med Mattias Lundqvist på 

Sweco valde vi att använda det, se figur 5 och 6.  

Standardvärden som atmosfärstryck och luftdensiteten på 1,2 kg/m3 valdes. 

Drifttiden är satt till 15 timmar per dag 5 dagar i veckan. Det för att 

ventilationen ska vara igång under dagen och även ett tag efter. Storleken på 

Swegons aggregat valdes utifrån de luftflöden den skulle vara dimensionerad för 

från deras produktblad för dimensionering för roterande [16] och korsströms 

[17]. De tryckfall för kanalerna sattes till 200 Pa vilket är passande för den här 

storleken på ventilationssystem med avseende på krökar etc. 
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Figur 5 Utdrag ur Swegons ProUnit 

 

 

Figur 6 Utdrag ur Swegons ProUnit 
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3.2 Indata Joulin 

För att kunna jämföra energibehovet hos de olika värmeväxlarna användes ett 

beräkningsprogram i Excel som heter Joulin, se figur 7 som visar indatafliken 

för den roterande värmeväxlaren. De värden som användes hämtades från de 

simulerade körningarna från Swegon och Menerga.  

 

Figur 7 Joulin för roterande vvx 

Tabell 1 beskriver de värden som används i Joulin och de övriga ej deklarerade 

uppgifter är standardvärden eller uppskattningar. Då värmare endast fanns med 

för motströmsaggregatet räknas det utan uppvärmning för alla tre aggregaten.  
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Tabell 1 Indata för Joulin 

Variabel Värde Togs fram genom 

Årsmedeltemperatur 6,7°C Automatiskt då Linköping 

tillhör klimatzon 6, se 

figur 8 

Extrem utetemperatur, 

EUT 

– 24°C Hämtat ur karta över de 

olika zonerna i Sverige 

[18] 

Dim. högsta 

vatteninnehåll 

0,012 kg/kg Mollierdiagram för 26°C 

och RF 54 % 

Tilluftstemp. nedre 

brytpunkt 

20°C Räknar med att 

verksamheten värmer lite 

också 

Tilluftstemp. övre 

brytpunkt 

20°C Räknar med att 

verksamheten värmer lite 

också 

Dim. flöde 1010 – 1750 l/s Ritningar bilaga 1 

Tryck till-

/frånluftssystem högfart 

399 – 851 Pa Hämtat från de 

simulerade körningarna 

bilaga 2,3 och 4 

Tryck till-

/frånluftssystem lågfart 

399 – 571 Pa Hämtat från de 

simulerade körningarna 

bilaga 2,3 och 4 

Verkningsgrad fläk till 

och frånluft 

60 – 72 % Hämtat från de 

simulerade körningarna 

bilaga 2,3 och 4 

Frånluftstemp. 
nedre/övre brytpunkt 

22°C Indata 

Dim. flöde 1010 – 1750 l/s Ritningar bilaga 1 

Temperaturverkningsgrad 

återvinnare 

73 – 88 % Hämtat från de 

simulerade körningarna 

bilaga 2,3 och 4 
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4. Resultat 

Det här avsnittet visar jämförelsen av de olika aggregaten utifrån de simulerade 

körningarna, sparad energi med hjälp av återvinnaren, 

temperaturverkningsgrader och LCC. 

4.1 Jämförelse av aggregaten 

Utifrån de körningar som har simulerats för aggregaten har två tabeller 

utformats. Tabell 2, som jämför de olika värdena för de tre värmeväxlarna vid 

flödet 1,010 m3/s och tabell 3, som jämför de olika värdena för de tre 

värmeväxlarna vid flödet 1,750 m3/s.  

Tabell 2 Resultat för de olika värmeväxlarna vid 1,010 m3/s 

 Korsström Roterande Motströms 
Tilluftsflöde 1,010 m3/s 1,010 m3/s 1,010 m3/s 

Tilluftstemperatur 

sommar 

26,5°C 26,5°C 25,8°C 

SFP (rena filter) 1,07 

kW/(m3/s) 

1,15 

kW/(m3/s) 

0,57 

kW/(m3/s) 

Totaltryckfall tilluft (i 

vvx) 

92 Pa 102 Pa 52 Pa 

Totaltryckfall frånluft (i 

vvx) 

92 Pa 102 Pa 58 Pa 

Temperaturverkningsgrad 

vvx 

75,5 % 85,5 % 91 % 

Tilluftssida vinter    

Lufttemperatur, in – 18°C – 18°C – 18°C 

Lufttemperatur, ut 2,5°C 16,3°C 18,8°C 

Relativ fuktighet, in 96 % 96 % 90 % 

Relativ fuktighet, ut 16,4 % 17,7 % 6 % 

Frånluftssida vinter    

Lufttemperatur, in  22°C 22°C 22°C 

Lufttemperatur, ut 1,5°C – 12,3°C – 8,9°C 

Relativ fuktighet, in 25 % 25 % 24 % 

Relativ fuktighet, ut 98,4 % 100 % 100 % 
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Tabell 3 Resultat för de olika värmeväxlarna vid 1,750 m3/s 

 Korsström Roterande Motströms 

Tilluftsflöde 1,750 m3/s 1,750 m3/s 1,750 m3/s 

Tilluftstemperatur 

sommar 

26,8°C 26,7°C 25,7°C 

SFP (rena filter) 1,68 

kW/(m3/s) 

1,73 

kW/(m3/s) 

0,616 

W/(m3/s) 

Totaltryckfall tilluft (i 

vvx) 

236 Pa 223 Pa 115 Pa 

Totaltryckfall frånluft (i 

vvx) 

236 Pa 223 Pa 125 Pa 

Temperaturverkningsgrad 

vvx 

73,5 % 81,5 % 85 % 

Tilluftssida vinter    

Lufttemperatur, in – 18°C – 18°C – 18°C 

Lufttemperatur, ut 2°C 14,5°C 16,4°C 

Relativ fuktighet, in 96 % 96 % 90 % 

Relativ fuktighet, ut 17 % 19,2 % 7 % 

Frånluftssida vinter    

Lufttemperatur, in 22°C 22°C 22°C 

Lufttemperatur, ut 2°C – 10,5°C – 7,2°C 

Relativ fuktighet, in 25 % 25 % 25 % 

Relativ fuktighet, ut 95,1 % 100 % 100 % 
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4.2 Joulin 

De värdena som kom från de simulerade körningarna användes senare i Swecos 

excelberäkningsprogram. I tabell 4 kan vi se hur mycket energi som sparas med 

hjälp av återvinnaren, SPF-värde och den årliga driftkostnaden. 

 

Tabell 4 Energibesparing, SFP och årlig driftkostnad framtagna genom Joulin 

 Korsströms Roterande Motströms 

1010 m3/s    

Besparing mha 

återvinnare 

[MWh/år] 

38 61 64 

SFP 

[kW/m3/s] 

1,29 1,30 1,88 

Driftkostnad 

[kr/år] 

18200 6387 6819 

1750 m3/s    

Besparing mha 

återvinnare 

64 102 106 

SFP 1,99 1,94 2,33 

Driftkostnad 

[kr/år] 

36259 16954 17026 

 

I figur 7 kan man se en jämförelse av den sparade energin för de olika 

aggregaten.  
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Figur 7 Sparad energi mha återvinnaren i MWh/år

 

4.3 Temperaturverkningsgrader 

De beräknade temperaturverkningsgraderna jämförs med de som togs fram via 

de simulerade körningarna. Figur 8 visar de temperaturverkningsgrader som 

räknats fram vid -18°C. Värdena är hämtade från tabell 2 och 3. 

 

Figur8. Temperaturverkningsgraderna vid de olika flödena  
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4.4 Ekonomisk beräkning 

Den ekonomiska beräkningen som har gjorts är LCC. Tabell 5 visar de olika 
värdena som tagits fram, genom bl.a. Joulin, för att kunna beräkna LCC.  
 
Tabell 5 Värden till beräkning av LCC 

 Investering, 

G [kr] 

Nusummefaktor, 

Ns 

Driftkostnad/år, 

D [kr] 

Underhållskostnad, 

U [kr] 

Korsströms 155000 11,470 18200/36259 5000 

Roterande 123000 11,470 6387/16954 5000 

Motströms 310000 11,470 6819/17026 5000 

 

I figur 9 kan man se LCC för de olika aggregaten vid de olika flödena. LCC eller 

Life Cycle Cost visar vad aggregatet kostar under sin livstid. 

 

Figur 9. LCC [kr] för de olika värmeväxlarna vid de olika flödena 
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5. Diskussion 

Då fastigheten fortfarande är under uppbyggnad finns det inga faktiska värden 

att jämföra de beräknade värdena med. Vid körning av Swegons aggregat fanns 

det inte med några värden för uppvärmningen så beräkningar i Joulin har gjorts 

utan värmare vid framtagning av driftkostnad etc., för att kunna göra jämförelse 

på samma förutsättningar.  

Arbetskostnader för installation av värmeväxlarna har antagits varit lika för alla 

aggregat i detta arbete. De tillkommer även i investeringskostnaderna. 

Underhållskostnaden har antagits till 5000 kr per aggregat då det är de värdena 

som framkommit vid förfrågningar. De värdena som har använts för att räkna ut 

driftkostnad och besparing har hämtats från de simulerade körningarna. 

 

Det aggregat som valts från början valdes delvis för att klara matos och att det 

skulle vara relativt billigt. Hade det istället gjorts två system av byggnaden, ett 

för storköket och ett för förskoleverksamheten, hade aggregatet för storköket 

kunnat stängas av när köket inte används och ett aggregat med bättre 

återvinning kunnat användas till förskolan.  

Utifrån de simulerade körningar som gjordes kunde man se att 

korsströmsvärmeväxlaren hade en lägre temperaturverkningsgrad, ca 50 %, 

vilket gör att mer uppvärmning behövs än för de andra två aggregaten. Den 

roterande värmeväxlaren hade istället en temperaturverkningsgrad på ca 85 % 

och behövde då endast lite eftervärmning och motströmsvärmeväxlaren med 

sina 91 % i verkningsgrad behövde knappt någon eftervärmning på vintern. 

Däremot kunde man se att korsströmsvärmeväxlaren inte behövde avfrostas 

lika mycket vilket främst den roterandevärmeväxlaren behövde men även 

motströms värmeväxlaren. Vid avfrostning på den roterande värmeväxlaren går 

varvtalet ner och värmeåtervinningen sjunker. Även för 

motströmsvärmeväxlaren, där en del av frånluften leds förbi 

värmeåtervinnaren, sjunker värmeåtervinningen och extra värme får tillsättas.  

 

Resultatet från de simulerade körningarna för korströmsvärmeväxlaren är 

vilseledande då det visar en temperaturverkningsgrad vid ca -4°C, vilket inte 

framkom vid de tidigare körningar som har gjorts på aggregatet, istället för vid   



23 
 

-18°C som den roterande och motströmsvärmeväxlaren redovisas för. Därav 

gjordes beräkningar för en utetemperatur på -18°C på alla tre för att de alla ska 

bedömas vid samma tillstånd. När de beräkningarna var gjorda såg man att 

temperaturverkningsgraden var väsentligt mycket lägre än det som 

framkommer vid simuleringen vilket visar att man behöver vara noga med att se 

vad det är man tittar på och även då kanske kontrollräkna vilket tillstånd det 

gäller vid om det inte framkommer. Simuleringar gjordes även för 

korsströmsaggregatet och det roterande aggregatet vid -4°C, vilket visade att 

korsströmsaggregatet hade ca 25 % högre temperaturverkningsgrad än vid -

18°C medan det roterande aggregatet låg på ungefär samma 

temperaturverkningsgrad vid båda temperaturerna. Det visar att det roterande 

aggregatet är mer jämn än korsströmsvärmeväxlaren samt att 

korsströmsvärmeväxlaren fungerar betydligt sämre vid låga temperaturer. 

De ekonomiska beräkningarna visade att den roterande växlaren hade lägst 

LCC. Besparingen som framtogs i Joulin och de liknande 

temperaturverkningsgraderna gör att den roterande värmeväxlaren och 

motströmsvärmeväxlaren var väldigt lika i effektivitet. Den stora skillnaden är 

inköpspriset där motströmsvärmeväxlaren är ungefär 2,5 gånger så dyr.  

Med tanke på att motströmsvärmeväxlaren var så dyr i inköp har den inte 

mycket högre LCC än de andra växlarna. Speciellt då korsströmsvärmeväxlaren. 

Detta då pga. den höga temperaturverkningsgraden. 

Då energipriset är hämtat för småhus i Linköping är det ett antagande, vilket 

gör att energipriset egentligen är lite lägre då de förbrukar mer.
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6. Slutsats 

Arbetet visar att det hade varit bättre att välja en roterande värmeväxlare på 

förskolan rymdattacken 1 då den visar sig vara mer effektiv på 

återvinningsdelen i och med en högre temperaturverkningsgrad. Då den även är 

billigare i inköp och har en lägre driftkostnad hade man sparat mer på det valet. 

Däremot är inte den roterande värmeväxlaren det självklara valet om det endast 

ska vara ett aggregat då den är känslig för matos. Delas systemet upp i två delar 

passar den däremot ypperligt till förskoleverksamheten, vilket är den delen som 

har undersökts i det här arbetet.  

Även LCC är lägst för den roterande värmeväxlaren vilket även det visar på en 

bättre lönsamhet än för korsströmsväxlaren.   
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Bilagor 

Bilaga 1- ritningar över förskolans ventilationssystem 
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Bilaga 2- Simulering Menerga Adconair 730113 
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Bilaga 3- Simulering Swegon Gold PX 
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Bilaga 4- Simulering Swegon Gold RX 
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