
Utvärdering 1 av ventilationsaggregat med regenerativ återvinning.

Utvärdering av ett regenerativt återvinningssystem göres idag enligt EU-
direktivet 1253/2014. Detta grundar sig och fokuserar på fläktarnas 
energiförbrukning, som enligt inledningen till direktivet är ”den absolut 
viktigaste parametern”. Detta uttryckes i det s.k SFP-värdet. Såsom kommer 
att visas är SFP-värdet ”den minst viktiga parametern” i en meningsfull 
utvärdering. Fläktarnas energiförbrukning och framförallt deras energiförluster 
är marginella i jämförelse med den energimängd som återvinnes. 

Meningen med att använda ett energiåtervinningssystem är ju att återvinna 
energi och då så effektivt och ekonomiskt som möjligt. Detta utvärderas bäst i 
en LCC-analys. Men för att få en acceptabel jämförelsegrund bör man 
fastlägga hur de viktiga faktorerna i en LCC-kalkyl skall definieras och 
beräknas. 

Nedan skall i korthet redovisas hur de ingående parametrarna i ett 
regenerativt återvinningssystem fungerar och beräknas och bör användas i 
en adekvat och rättvis utvärdering.
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1.Temperaturverkningsgrad,η



Av ovanstående samband ser vi att de två variabler som styr 
verkningsgraden är Kanalytan och Värmeövergångstalet. 
För laminära system, som normalt använder en fronthastighet på ca 2 m/s, är 
Värmeövergångstalet ≈ 25 W/m2,K. Det enda sättet att öka verkningsgraden 
är då att öka Kanalytan genom lägre veckhöjd eller tjockare rotorer. Flera av 
rotortillverkarna levererar nu 250 mm tjocka rotorer som ett alternativ till de 
vanliga 200 mm tjocka. 
Några rotortillverkare har valt att öka kanalytan genom större diameter med  
fronthastigheten ner till 1 m/s. Detta till en fördubblad kostnad för rotorn.

CATARSIS utnyttjar sitt höga Värmeövergångstal genom att använda en 
fronthastighet på 5 m/s och avsevärt mindre kanalyta. Rotor blir då 2.5 ggr 
mindre än vid 2 m/s och har ≈ 3.3 ggr mindre Kanalyta eller aluminiummängd.  
Kostnaderna sjunker markant!

2. System Energy Analysis.

I figuren redovisas en energianalys av en regenerativ återvinnare. 
Tryckfallet i rotorn ger en uppvärmningseffekt EF (W) = dP(Pa) x Q(m3/s).
Med en fläktverkningsgrad på 65% blir uppvärmningseffekten på tilluftssidan 
EF/0.65 = 1.5 EF. Med den normala placeringen av fläkten på frånluftssidan 
överförs EF x  temperaturverkningsgraden till tilluften och kommer systemet 
till godo.
Totalt övergår 79% av fläktenergin till värme för CATARSIS och 75% för det 
laminära alternativet.



I tabellen redovisas totala fläktenergin och de totala energiförlusterna för 
CATARSIS och LAMINÄRT system för Malmö och Luleå. CATARSIS är med 
By-Pass som är öppen under sex månader i Malmö och 4 månader i Luleå.
Att notera är att energiförlusterna är 11% och 15% för CATARSIS med By-
Pass men 40% och 45% för LAMINÄRT system utan By-Pass.

3. Energiförbrukning för uppvärmning av ventilationsluften.

Luften skall uppvärmas från uteluftens (TUT) till frånluftens temperatur  (TFR) 
normalt 22°C. Detta uppvärmningsbehov (Q) beräknas med hjälp av 
erforderliga gradtimmar/år för det aktuella fallet. 
Återvunnen energi (RE) för spannet TUT-TFR blir QxN där N är 
temperaturverkningsgraden. Då återstår (1-N)xQ att uppvärma. Denna 
värmeenergi kommer från eventuell förvärmning av luften för att klara lägsta 
tilluftstemperatur (16°C), från fläktenergin minus energiförluster på 
frånluftssidan (FEF) och från tilluftens uppvärmning av rumsluften. Den 
senare är ingen ”fri energi” utan tas från transmissionsuppvärmningen.
Oavsett varifrån uppvärmningen kommer så är energibehovet för 
ventilationsluftens uppvärmning efter återvinningen:

TV = (1-N) x Q + FEF.

I en LCC-analys skall TV-värdet användas vid nuvärdesberäkningen av 
driftskostnaden.

4. SFP-värdet.

SFP-värdet infördes på 1990-talet och användes då för att utvärdera 
kanalsystemen och fläktarna. Man ville styra kanalsystemen mot lägre 
tryckfall och fläktarna mot högre verkningsgrad. Detta har man också lyckats 
med och systemen är numera effektivare.

I början av 2000-talet började man att använda SFP-värdet för utvärdering av 
själva återvinnaren. Snart kom det kritik mot detta av bl.a. Energimyndigheten 
som föreslog att i stället använda LCC-värdet, som är en mer adekvat 
utvärdering av ett ventilationssystem och som framförallt användaren förstår.

Låt oss först titta på fläktenergiförbrukningen och förlusterna i ett generativt 
återvinningssystem med laminär strömning och ett med ECO-strömning i 
rotorn (CATARSIS). Värdena redovisas i tabellen nedan.



 

Högra rotorn är den laminära och den vänstra CATARSIS. Luftflödet är 9.5 
m3/h. Under punkt 2 ”System Energy Analysis” var luftflödet 3 m3/h vid 
beräkningen av fläktenergiförlusterna. I tabellen ovan har ”Energy Loss” 
därför ökas i förhållandet 9.5/3.
Det som är intressant för konsumenten är egentligen bara hur mycket energi 
som behövs för ventilationsluftens uppvärmning. I tabellens sista kolumn 
redovisas detta, ”Energy Need”. Såsom framgår är ”Energy Need” 40-60% 
större för det laminära fallet.

Det laminära systemet arbetar med lufthastighet i rotorns front på ca 2 m/s.  
Tryckfallet över rotorn är ca 150 Pa och SFPint-värdet ≈ 645 W/(m3/s).

CATARSIS-systemet arbetar med 5 m/s i lufthastighet. Tryckfallet över rotorn 
är ca 500 Pa och SFPint-värdet ≈ 1640 W/(m3/s) vid det dimensionerande 
maximala luftflödet.

Tabellen visar att trots att CATARSIS har ett ca 2.5 ggr högre SFP-värde än 
det laminära systemet så är energibehovet för luftens uppvärmning 
40-60% större för det laminära fallet.. 

Fläkt-energiförlusterna är för CATARSIS 0.9(0.2) resp. 1.7(0.3)% av den 
återvunna energin och för det laminära systemet 1.1 resp. 1.6%. I båda fallen 
jämförelsevis helt marginella förluster. 
Om vi går tillbaka till punkt 1.  Temperaturverkningsgrad så såg vi att den 
var beroende på,  Kanalytan och Värmeövergångstalet. Något direkt 
beroende av tryckfallet eller SFP-faktorn finns ej. Det är sekundärt, indirekt 
beroende genom att tryckfallet är kopplat till Kanalytan. 



I ett laminärt system är det ett linjärt förhållande och därför finns det till synes 
en koppling mellan SFP-värdet och verkningsgraden. 
I  CATARSIS med sitt ECO-flöde är förhållandena ej linjära och SFP-värdet 
tappar inte bara sin mening, utan är kontraproduktivt och utvecklings-
hämmade.

Sammanfattningsvis framgår av analysen att SFP-värdet inte är ”den 
absolut viktigaste parametern” utan faktiskt ”den minst viktiga parametern” i 
en utvärdering av energieffektiviteten och kostnaden för ett generativt 
återvinningssytem. 
När jag och min AWA-Patent-jurist i höstas ställde frågan till EU-
kommissionären, Polverini, om det inte vore bäst att skippa hela SFP-
begreppet i utvärderingen av ett återvinningssystem och i stället bygga på  
LCC-värdet, så fick vi ett märkligt svar: ”Vi har nu hållit på så länge, haft så 
många möten och lagt ner så mycket arbete på SFP-linjen att EU-direktivet 
måste slutföras enligt SFP-linjen”. Samtidigt lovade han att komplettera 
direktivet så att CATARSIS By-Pass-system och Behovsstyrd Ventilation 
kunde rymmas inom direktivet.
Normalt användes Behovstyrd Ventilation (DCV)i alla moderna 
ventilationsystem. Mätningar visar att det genomsnittliga årliga luftflödet är 
kan vara ända ner till 35% av det dimensionerande maximala. 
Om man dessutom, såsom CATARSIS, använder By-Pass-system som är 
fullt öppet 4 - 8 månader under året så inser man hur meningslöst det är att 
fixera sig vid ett SFP-värde beräknat vid dimensionerande maximala 
luftflödet.

Sensmoral: Det är inte lätt att koka soppa på en spik!

5. LCC-värdet.

En utvärdering ur konsumentsynpunkt skall fokusera på kostnaden och 
energieffektiviteten. Då är en LCC-analys en adekvat metod. Men för att den 
skall bli något så när rättvisande så måste man definiera de olika 
parametrarna och hur de skall beräknas. 

Den viktigaste parametern är energibehovet och det är nödvändigt att detta 
beräknas på ett och samma sätt. I dag är det en stor variation på exv. vilken 
verkningsgrad som användes och som skiljer sig markant från den aktuella 
temperatur-verkningsgraden. 



Låt oss exv. titta på informationen från en av de stora aktörerna på 
ventilationsmarknaden.

Man redovisar ”vår kompakta rotor återvinner i regel mer än 90% av den 
totala värmeenergin som krävs för ventilationsluft under ett år”. 
Temperaturverkningsgraden är enligt den info jag fått 76%. Såsom framgår av 
figuren i punkt 4 ”SFP-värdet”  ovan så är den återvinningsverknings-
grad man då kan räkna med bara 75% vid en temperaturverkningsgrad på 
76% och en fronthastighet på ca 2 m/s. 

Detta är bara ett, men typiskt, exempel på hur leverantörerna redovisar 
återvinningsverkningsgrader. Det finns de som till och med redovisar 100% 
verkningsgrad.
Dessa höga, helt overkliga verkningsgrader användes sedan i LCC-analyser.

En annan parameter som varierar okontrollerat är det energipris man räknar 
med. Man väljer oftast så högt som möjligt för att kunna försvara en högt pris 
på ventilationsutrustningen. 

Vilket energipris man skall använda i en LCC-analys är en synnerligen intrikat 
fråga. Under de senaste 15 åren har koldioxidskatten tredubblats och 
elskatten dubblerats! När man sen gör en ”grön” skatteväxling så betyder det 
att man lägger skatt på energin för att minska inkomstskatten. Vad är då det 
adekvata energipriset i en LCC-analys?
För att få en något så när rättvis utvärdering måste man bestämma sig för 
och använda samma pris i ett land. Sen kommer det givetvis att variera från 
land till land.

Sammanfattningsvis så kan man inte lämna till leverantörerna att utforma 
LCC-analysen.  Reglerna, definitionerna och beräkningsmetoderna måste 
utarbetas av en konsumentstyrd organisation såsom exv. Energimyndigheten.

För att belysa svårigheten att välja rätt och adekvat energipris så bifogar jag i 
slutet av denna utvärderingsanalys en artikel från SVD den 5 april i år.

6. Provning av ventilationsaggregat med generativ återvinning.

I Sverige användes Svensk Standard sedan 1997 SS-EN 308 för utprovning 
av ett ventilationsaggregat.
I övriga Europa användes oftast EU-standard EN 13053:2003 (E).



Det som skiljer systemen är att enligt EN 308 så mättes temperatur-
verkningsgraden och tryckfallet separat och inte i själva aggregatet.

Enligt EN 13053:2003 mättes temperaturverkningsgraden och tryckfallet i ett 
komplett aggregat. Dessutom skall trycket på tilluftsidan (P2) vara större än 
trycket på frånluftssidan (P3) för att, såsom i verkligheten, man skall försäkra 
sig om att få läckaget mellan kanalerna att gå från tilluften till frånluften. Vid 
injusteringen vid installation får tryckskillnaden vara upp till 20 Pa.

För att provningen skall efterlikna verkligheten så långt som möjligt kan man 
också mäta temperaturerna T5 - T8 och trycken P5 - P8 samt omgivande 
lufttryck.
Att mäta tryckfallet separat över själva rotorn är av intresse vid utvecklingen 
av rotorn. Men eftersom man så fastnat för fläkteffektuttaget som en viktig 
parameter så är det det totala tryckfallet över aggregatet som är av intresse. 
Tryckfallet i övriga delar är ofta betydligt större än det över själva rotorn. 
Oftast beroende på att man skapat helt onödiga tryckfallsgenererare, exv. i in- 
och utlopp, genom en felaktig placering av fläktar och genom trösklar m.m. 

Så, mätningarna bör göras enligt EN 13053:2003 i ett komplett aggregat och 
helst komplettera med en tryckfallsmätning över hela aggregatet såsom visas 
i figuren nedan.
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BILAGA:
Timbro: Alliansen bör sänka miljöskatterna
Det är hög tid att de borgerliga partierna gör upp med synsättet att gröna 
skatter är skatter utan konsekvenser. Allianspartierna bör i stället föreslå att 
miljöskatterna halveras, för att motsvara den miljöskada som faktiskt 
åsamkas. Det skriver Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall och fellow Jacob 
Lundberg.

DEBATT | SKATTEPOLITIK
Hos borgerliga väljare finns en stor motvilja mot ytterligare skattehöjningar.
Sveriges miljöskatter har sedan 1990-talet ökat kraftigt. På 15 år har 
koldioxidskatten tredubblats och elskatten dubblerats.
Göran Perssons gröna skatteväxling kritiserades av bland andra 
Moderaterna. Men i regeringsställning valde Alliansen att fortsätta att höja 
miljöskatterna. När partiernas ekonomiska skuggmotioner nu presenteras i 
slutet av april kan vi förvänta oss att Liberalernas och Centerpartiets motioner 
innehåller ytterligare förslag om höjningar av miljöskatterna.
Sedan maktskiftet har Allianspartierna kritiserat regeringen för att tala med 
kluven tunga vad gäller å ena sidan målsättningar om hög sysselsättning och 
tillväxt, och å andra sidan en utpräglat näringslivsfientlig politik. Denna 
målkonflikt är som tydligast i energi- och miljöpolitiken. Insikten om att flera 
kärnkraftverk nu kan behöva lägga ner i förtid fick de borgerliga partierna att 
rasa över effektskatten. Det är därför märkligt att idén om grön skatteväxling 
tillämpas med så lite skepsis även hos liberala partier.

Hos borgerliga väljare finns en stor motvilja mot ytterligare skattehöjningar: 
Av alliansväljarna anser 55 procent att bensinskatten är för hög medan 
endast 6 procent tycker att den bör höjas (Sifo september 2015).
Allianspartiernas politik på miljöskatteområdet motiveras med att förorenaren 
ska betala för sin miljöskada. Det är en klok princip, men i praktiken ligger 
skattenivåerna i dag långt över de nivåer som är motiverade. Att vilja sänka 
skatten på arbete är en utmärkt ambition, men de industrier som berörs lyder 
under samma logik som ekonomin i stort, med konsekvenser för tillväxt och 
sysselsättning.
I den nya rapporten ”Rött ljus för grön skatteväxling: Därför bör miljöskatterna 
sänkas” visar vi att miljöskatterna i Sverige bör halveras om förorenaren 
betalar-principen ska gälla. Tre av rapportens huvudslutsatser är:

1. Sänk koldioxidskatten. Skatten bör vara lika stor som koldioxidens 
skadekostnad för att nå samhällsekonomisk effektivitet. Det finns en stor 
nationalekonomisk l itteratur som uppskattar kostnaden av den 



temperaturhöjning som ett ton koldioxid förväntas leda till. Den samlade 
bilden av denna forskning är att den svenska koldioxidskatten på 1 120 kronor 
per ton är åtminstone tre gånger högre än vad som är vetenskapligt 
motiverat.

2. Sänk bensinskatten. Två myndigheter – Trafikanalys och Statens väg- 
och transportforskningsinstitut (VTI) – har analyserat vilka kostnader 
bilisterna orsakar för omgivningen i form av utsläpp, olyckor, buller och slitage 
på infrastruktur. Båda analyserna leder till slutsatsen att bilismen är 
överbeskattad. Beroende på vilken myndighet man tror på bör bensinskatten 
sänkas med antingen 2,50 kronor eller 4,20 kronor per liter (inklusive sänkt 
koldioxidskatt). Regeringens höjning av bensinskatten vid årsskiftet kan 
därmed inte motiveras med att bi l isterna ska betala för sina 
samhällsekonomiska kostnader.

3. Avskaffa elskatten. Elskatten betalas på all elektricitet oavsett hur den 
producerats och är därför inte en miljöskatt i ordets rätta bemärkelse. Som 
regeringen Perssons Skattenedsättningskommitté uttryckte det: Elskatten kan 
”inte betraktas som särskilt ändamålsenlig som miljöpolitiskt styrmedel”. 
Syftet med skatten är också enligt de flesta bedömare att dra in pengar till 
staten. Problemet är dock att skatten snedvrider företagens mix av 
arbetskraft, kapital, energi och råvaror för produktionen. Dessutom medför 
elskatten en snedvridning av hushållens konsumtionsval. Det kan handla om 
till exempel dyra investeringar i bergvärme som inte är samhällsekonomiskt 
motiverade (med tanke på att elproduktionen till 97 procent är koldioxidfri). 
Elskatten fyller därför ingen funktion i ett modernt skattesystem.
Rapporten visar att en konsekvent tillämpning av förorenaren betalar-
principen skulle innebära att miljöskatterna i Sverige bör sänkas med ungefär 
40  miljarder kronor – en halvering. Sammantaget är alltså skatteuttaget 
betydligt högre än den samhällsekonomiska kostnaden av energianvändning, 
transporter och liknande aktiviteter.
Det är hög tid för en borgerlig miljöpolitik som tar sin utgångspunkt i forskning 
och vedertagen ekonomisk teori – och som inte duckar för reella mål-
konflikter. Vill man fortsätta höja miljöskatterna får man presentera nya 
argument: förorenaren betalar-principen håller inte.
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