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STYRNING AV FTX FÖR FUKTSÄKRA SMÅHUS 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera energi-
användningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan närings-
liv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Styrning av FTX för fuktsäkra småhus är ett av projekten som har genomförts i programmet med hjälp 
av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av RISE Research Institutes of Sweden och har 
genomförts i samverkan med Systemair Sverige AB, REC Indovent AB, H Östberg AB, Swegon Operat-
ions AB, Fläkt Group Sweden AB och Flexit Sverige AB.  

I samarbete med ventilationsbranschen har forskarna utvecklat en metod för att i kontrollerad miljö 
testa hur styr- och reglersystem i FTX-aggregat kan hantera realistiska variationer i utetemperaturen 
på ett fuktsäkert sätt. Metoden kan användas som en branschstandard av samtliga tillverkare. 

Stockholm, 21 november 2021  

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Sammanfattning 

Vid införandet av beprövad teknik i nya sammanhang är det viktigt att inte orsaka oönskade effekter i 
form av exempelvis fuktskador på klimatskärmen. Jämfört med 1980-talet så har byggnader med FTX-
ventilation blivit lufttätare, verkningsgraden har ökat och roterande värmeväxlare har blivit vanligast. 
Samtliga dessa förändringar innebär ökad risk för fuktkonvektionsskador när det är riktigt kallt ute. 
Teoretiska studier har dock visat att det är möjligt att styra luftflöden, och i förekommande fall rotor-
varvtal, på ett sådant sätt att risk för konvektionsfuktskador minimeras. I vissa fall kan det till och med 
vara en fördel att med en roterande värmeväxlare under kontrollerade former åstadkomma ett något 
förhöjt fukttillskott. Detta projekt har i samarbete med ventilationsbranschen utvecklat en dynamisk 
metod för att i kontrollerad laboratoriemiljö testa hur FTX-aggregats styr- och reglersystem kan han-
tera realistiska variationer av intern fuktgenerering på ett fuktsäkert sätt.  

Metodiken innebär att ett FTX-aggregat med dess styr- och reglersystem kopplas till en provningsrigg 
som i realtid kan simulera en installation motsvarande i ett verkligt småhus med olika utetemperatur 
och intern fuktgenerering. Luftflöden och tilluftens fuktinnehåll mäts. I en matematisk simuleringsmo-
dell av huset beräknas sedan frånluftens fuktinnehåll. Detta beräknas dels utifrån tilluftsflödet och 
dess fuktinnehåll, dels utifrån infiltrationsflödet och dess fuktinnehåll samt intern fuktgenerering i 
olika rum. Det beräknade fuktinnehållet i frånluften skapas sedan i den frånluft som luftflödesanlägg-
ningen förser FTX-aggregatet med. Utdata från provningen blir hur fuktinnehållet varierar i frånluft 
och olika rum, samt variationen av till- och frånluftsflöden. Utifrån detta kan en bedömning göras av 
styrsystemets förmåga att påverka rumsluftens fuktinnehåll. Aggregat från flera aggregattillverkare 
med olika styrstrategier har testats i projektet. I projektet har det också studerats hur fuktåterföringen 
i roterande värmeväxlare med olika fuktåterförande egenskaper varierar beroende på varvtal, flöde 
och utetemperatur. Därigenom kan man bättre förstå hur rotorer med olika egenskaper på bästa sätt 
kan styras och man har även kunnat verifiera tidigare teoretiska beräkningar. 

Slutsatsen är att man genom styrningen av rotorvarvtal och/eller luftflödet kan kontrollera fukthal-
terna i inomhusluften under perioder med hög fuktbelastning. Detta bör dock kompletteras med en 
viss obalans i luftflöden så att övertryck inte uppstår i taknivå mot isolerad vind. Lämpligen styrs 
denna flödesobalans som en funktion av utetemperaturen. För att detta skall fungera krävs också en 
mycket lufttät klimatskärm, bättre än 0,3 l/s m2 för småhus med två eller fler våningsplan. Under pe-
rioder med lägre fuktbelastning kan man med en fuktåtervinnande rotor och delvis genom reducerat 
flöde vid frånvaro minska tiden då mycket låga fukthalter i inomhusluften uppstår. I denna nu fram-
tagna första version av metodiken används en luftflödesmodellen där det antas att man i köket har en 
spisfläkt med kolfilter och ett recirkulerande luftflöde. Redovisade resultat är därför delvis endast re-
levanta för denna antagna spisfläktslösning.     

Nyckelord: Ventilation, fuktskador, lufttäthet, roterande värmeväxlare, fuktåtervinning, värmeåtervin-
ning 
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Summary 

When introducing proven technology into new contexts, it is important not to cause unwanted effects 
such as moisture damage on the building envelope. Compared to the 1980s, buildings with balanced 
ventilation have become more airtight, heat recovery efficiency has increased, and rotary heat ex-
changers have become the most common. All these changes combined increase the risk of moisture 
convection damage when it is very cold outside. However, theoretical studies have shown that it is 
possible to control airflows, and rotor speed, in such a way that the risk of moisture damage is mini-
mized. In some cases, it may even be an advantage to use the rotary exchanger to provide a slightly 
increased indoor moisture content. In collaboration with ventilation industry, this project has devel-
oped a dynamic method of testing, in a controlled laboratory environment, how air handling units con-
trol systems can handle realistic variations of internal moisture generation in a moisture-proof way. 

The methodology means that an air handling unit with its control and regulation system is connected 
to a test facility that can in real time simulate an installation corresponding to a real house with differ-
ent outdoor temperatures and internal moisture generation. Air flows and the moisture content of the 
supply air are measured. In a mathematical simulation model of a detached house, the moisture con-
tent of the exhaust air is then calculated. This is calculated partly based on the supply air flow and its 
moisture content, partly based on the infiltration flow and its moisture content as well as internal 
moisture generation in different rooms. The calculated moisture content in the exhaust air is then cre-
ated in the exhaust air that the air flow system supplies the ventilation unit with. The output from the 
test is how the moisture content varies in exhaust air and different rooms, as well as the variation of 
supply and exhaust air flows. Based on this, an assessment can be made of the control system's ability 
to influence the moisture content of the room air. Ventilation units from several unit manufacturers 
with different control strategies have been tested in the project. In the project it has also been studied 
how the moisture recovery in rotary heat exchangers with different moisture-recovering properties 
varies depending on rotational speed, airflow, and outdoor temperature. In this way, it is possible to 
better understand how rotors with different properties can be controlled in the best way and it has 
also been possible to verify previous theoretical calculations. 

The main conclusion is that by controlling the rotor speed and/or the air flow, the moisture contents 
in the indoor air can be controlled during periods of high moisture load. However, this should be sup-
plemented with a certain imbalance in air flows so that overpressure does not occur at roof level 
against the attic. This flow imbalance is preferably controlled as a function of the outdoor temperature. 
For this to work, a very airtight building envelope is also required, better than 0.3 l / s m2 for detached 
houses with 2 or more storeys. During periods of lower moisture load, the time when very low mois-
ture levels in the indoor air occur can be reduced with a moisture-recovering rotor and partly through 
reduced flow in the event of absence. In this now developed first version of the methodology, an air 
flow model is used where it is assumed that the kitchen has a cooker hood with a carbon filter and a 
recirculating air flow. Reported results are therefore partly only relevant for this assumed cooker hood 
solution. 

Key words: Ventilation, moisture damage, building envelope, air tightness, rotary heat exchangers, hu-
midity recovery, heat recovery
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1 Inledning och bakgrund 
Under 1980-talet var det mycket vanligt med FTX i svenska småhus. Värmeväxlarna var då vanligen 
av typen korsströms med relativt låg verkningsgrad och utan fuktåtervinning. Fram till början av 
2000-talet var kors- och motströms värmeväxlare utan fuktåterföring vanligast. Sedan skedde en för-
skjutning mot roterande värmeväxlare och de senaste 10 åren har dessa varit de vanligaste. Klimat-
skärmens lufttäthet var på 1980-talet inte så hög och för att undvika att trycka ut inneluft i klimatskär-
men justerade man vanligen in 10–20 procent mer frånluft än tilluft. Jämfört med 1980-talet så har 
byggnader med FTX-ventilation blivit lufttätare, värmeväxlarnas verkningsgrad har ökat, roterande 
värmeväxlare har blivit vanligast och luftflödena har blivit mer balanserade. Samtliga dessa föränd-
ringar innebär ökande fukthalter i inomhusluften och ökad risk för fuktkonvektionsskador när det är 
riktigt kallt ute [1]. 

Vid helt balanserade till- och luftflöden kan vid låga utetemperaturer en betydande fuktåterföring ske 
i en roterande värmeväxlare. Om klimatskärmen samtidigt är väldigt tät blir infiltrationen och inbland-
ningen av uteluft med lågt fuktinnehåll (x-värde) mycket liten. Detta innebär att fukttillskottet inom-
hus kan bli mycket högt. Det kan då under långa perioder kraftigt överskrida Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om att fukttillskottet inne under vintern inte regelmässigt bör överstiga 3 g/m3 [2, 3]. 

Svenska småhus har under de senaste 25 åren huvudsakligen utrustats med frånluftsventilation i kom-
bination med frånluftsvärmepump. I lågenergibyggnader av typen passivhus har man under ungefär 
lika lång tid använt sig av FTX-ventilation i mycket täta och välisolerade hus. De första svenska passiv-
husen som färdigställdes 2001 i Lindås undersöktes noga efter 10 år i drift och man kunde då inte 
konstatera några skador på klimatskärmen [4]. I Lindås handlar det om motströms värmeväxlare utan 
fuktåterföring. Dessutom bestod de yttre delarna av den välisolerade klimatskärmen av fukttålig EPS-
isolering. 

Den stränga vintern 2009/2010 fick dåvarande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kännedom 
om flera fall där man hade problem med höga fukthalter inomhus. I samtliga fall handlade det om villor 
(och flerbostadshus med individuella lägenhetsaggregat) med mycket täta klimatskärmar, nära balan-
serade till- och frånluftsflöden och roterande värmeväxlare. 

I en presentation vid Trähusdagarna 2017 redovisades erfarenheter från ett flertal nyare småhus med 
FTX där man hittat fuktskador som misstänks bero på ventilationssystemet [5]. Presentationen redo-
visade även drivkrafter för fuktkonvektion och hur dessa påverkas av ventilationssystemet. Slutsatsen 
var att man bör tänka sig för innan man återigen i större omfattning börjar använda FTX i svenska 
småhus. Risk finns annars att vi om några år kommer att få nya tidningsrubriker om fuktskador i ny-
byggda hus (liknade det som skedde med de enstegstätade fasaderna). Samtidigt förväntas kommande 
skärpningar av energikraven i Boverkets byggregler BBR leda till en ökad användning av FTX i svenska 
småhus.  

Ett flertal studier [6, 7, 8, 9, 10, 11] har dock visat att det teoretiskt är möjligt att styra luftflöden, och 
i förekommande fall rotorvarvtal, på ett sådant sätt att risk för konvektionsfuktskador minimeras. Om 
man kan kontrollera tryckskillnaden över klimatskärmen så att övertryck mot ute undviks behöver 
inte ett något förhöjt fukttillskott innebära någon risk för fuktkonvektionsskador. I vissa fall kan det 
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till och med vara en fördel om man med en roterande värmeväxlare och närvarostyrd ventilation un-
der kontrollerade former kan åstadkomma ett något förhöjt fukttillskott. Både människors slemhinnor 
och inredningsmaterial såsom exempelvis stora parkettgolv skulle må bra av att antalet timmar under 
30 procent relativ fuktighet minskade. 

Svenska och nordiska tillverkare av FTX-aggregat har sedan 2010 observerat problematiken med att 
för höga fukthalter tidvis kan uppstå i moderna välisolerade och mycket lufttäta småhus. De har därför 
utvecklat olika styrstrategier för att hantera detta. Det blir dock svårt att utvärdera hur det fungerar 
då utprovning vanligen sker i befintliga hus. Det kan då verka fungera i de flesta fall men hur bra det 
fungerar när det verkligen behövs kan vara lite svårt att utvärdera. Erfarenhetsmässigt är det endast i 
en mindre andel av hushållen som problemen uppstår och endast under vissa, främst riktigt kalla, pe-
rioder. Det finns därför ett behov av en metodik för att testa och utveckla styrstrategierna på ett mer 
strukturerat sätt och oberoende av årstiden. I projektet har därför de flesta svenska och nordiska till-
verkare av FTX-aggregat deltagit, dels i form av ett antal arbetsgruppsmöten men i flera fall även ge-
nom att leverera in aggregat för att testa metodiken. Deltagande företag har varit följande: 

• Flexit Sverige AB 
• Fläkt Group Sweden AB 
• REC Indovent AB 
• Swegon Operations AB 
• Systemair Sverige AB 
• H Östberg AB 

Det övergripande målet med projektet är en metodik för dynamisk provning i realtid av styr- och 
reglerfunktionen hos FTX-aggregat i småhus med avseende på värmeåtervinning, tryckbalans och 
fuktkontroll. På sikt är målet att FTX-ventilation ska kunna användas i framtidens välisolerade och 
lufttäta småhus utan risk för oönskade bieffekter i form av fuktskador på klimatskärmen. Men ett del-
mål är även att problem med för låga fukthalter inomhus vintertid ska kunna minskas. 
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2 Genomförande 
2.1 Uppbyggnad av testrigg 
Metodiken innebär att ett FTX-aggregat med dess styr- och reglersystem kopplas till en provningsrigg 
som i realtid kan simulera en installation motsvarande i ett verkligt småhus med olika utetemperatur 
och intern fuktgenerering. Detta kräver dels en fysisk del som kan skapa önskade lufttemperaturer, 
luftfuktigheter, luftflöden och externa tryck kring det testade aggregatet, dels en virtuell modell av ett 
småhus för att i realtid beräkna interna flöden och resulterande fukthalter i olika rum samt i frånluften. 

2.1.1 Fysisk rigg för att ställa in lufttemperaturer, relativ fuktighet och externa tryck 
Den fysiska testriggen som byggdes upp i projektet består av två delar, dels en för att skapa önskade 
uteluftstillstånd och externa tryck på tilluftssidan, dels en för att skapa önskade frånluftstillstånd och 
externa tryck på frånluftssidan. Båda delarna är delvis utformade på samma sätt med ett förkylnings-
batteri för att sänka temperaturen till nära 0 °C och därigenom sänka daggpunkten maximalt utan att 
behov av avfrostning. Därefter följer två parallellkopplade kylbatterier som kan sänka både lufttem-
peratur och daggpunkt ned till som lägst ca -20 °C. De parallellkopplade kylbatterier kopplas via spjäll 
växelvis in varje timme för avfrostning av det inaktiva kylbatteriet. Båda delarna har i inloppen en 
filterkassett för att skydda kylbatterierna från försmutsning och därefter en kanalfläkt för att över-
vinna tryckfallen i kylbatterierna och för att styra in önskat externt tryck i inloppet till FTX-aggregatet. 
Båda delarna avslutas med ett snabbreglerat spjäll för att styra in önskat externt tryck i utloppet till 
FTX-aggregatet. På uteluftssidan finns därutöver bara en mindre elektrisk kanalvärmare för att fin-
justera utetemperaturen till önskad nivå. På frånluftssidan finns dels en större elektrisk kanalvärmare 
för att höja frånluftstemperaturen till ca +21 °C, dels en ångbefuktare för att snabbt kunna ställa in 
önskad fukthalt och slutligen ett utjämningsbatteri som stabiliserar frånluftstemperaturen genom att 
cirkulera vatten via en mindre tank. Testriggen är även utrustad med mätutrustning för externa tryck, 
lufttemperaturer, relativa luftfuktigheter och luftflöden i FTX-aggregatets samtliga in- och utlopp. 
Detta dels som utdatavärden från provningen men dels i flera fall också som indata vid inregleringen 
av önskade externa tryck, lufttemperaturer och relativa luftfuktigheter.  

 
Figur 1. Skiss av fysisk rigg för att ställa in lufttemperaturer, relativ fuktighet och externa tryck. 
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I testriggen skapas ett externt tryck som beror på uppmätta luftflöden. Trycket ökar kvadratiskt med 
ökande flöde ungefär som om aggregatet var installerat i ett hus med verkliga kanalsystem. I beräk-
ningen ingår även inverkan av klimatskärmens lufttäthet och hur termiska drivkrafters påverkar in- 
och exfiltration på de båda våningsplanen. I figuren nedan visas hur de externa trycken förändras när 
ett aggregat sänker sitt luftflöde från drygt 50 L/s till drygt 25 L/s. En gång per timme, i samband med 
växling av efterkylningsbatteri, sker en kortvarig störning som varar i mindre än 30 sekunder.  

 
Figur 2. Externa tryck (Pa) vid olika inställda flöden (L/s). 

Den stora utmaningen i projektet har varit att styra luftfuktigheten i frånluften på ett stabilt sätt inom 
ett stort reglerområde och med de relativt snabba förändringar som tidvis beräknats utifrån fuktbe-
lastningsprofilen och den matematiska modellen av luft- och fuktförflyttning i det modellerade små-
huset. I figuren nedan redovisas börvärdet, ärvärdet och 5 minuters flytande medelvärdesbildning av 
ärvärdet för den relativa fukthalten i frånluften under en testsekvens.  

 
Figur 3. Börvärdet, ärvärdet och 5 min medelvärde av ärvärdet för den relativa fukthalten (% RH) i frånluften. 
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Som framgår av figuren ovan så fluktuerar 10 sekunders uppmätta ärvärden en hel del jämfört med 
önskat börvärde. Om man däremot tittar på 5 minuters flytande medelvärdesbildning av ärvärdena så 
får man en bra överensstämmelse med börvärdet, men då givetvis med en viss fördröjning. När vi i det 
följande redovisar uppmätta relativa fukthalter i frånluft och tilluft, samt beräknade fuktåtervinnings-
grader, vid de dynamiska testerna så kommer detta att vara i form av 5 minuters medelvärden.  

Det kan vidare noteras att vid ärvärden under 20 procent relativ fuktighet (% RH) blir inte ens 5 mi-
nuters medelvärden helt stabila och lägre relativa fukthalter än ca 18 procent relativ fuktighet (% RH) 
klarar man inte av att skapa i den aktuella riggen. Det senare bedöms dock inte ha någon större bety-
delse för projektet då huvudfokus dels handlar om att undvika mycket höga fukthalter, dels då fuktå-
terföring i roterande värmeväxlare är väldigt låg vid låga fukthalter i frånluften.  Tilluftens fukthalt blir 
därför ungefär lika låg som om man hade kunnat skapa börvärdets låga fukthalt i frånluften.  

I figur nedan visas ett exempel på temperaturregleringen av frånluftens temperatur vid ett börvärde 
på +21°C. Periodvis kan svängningar på uppåt ± 0,4°C inträffa men för det mesta håller de sig inom 
intervallet ± 0,2°C. Temperaturstabiliteten bedöms tillräckligt bra för projektets syfte. 

 
Figur 4. Exempel på den inreglerade frånluftstemperaturens stabilitet. 

I figur nedan visas ett exempel på temperaturregleringen av uteluftens temperatur vid ett börvärde på 
-15°C. Periodvis kan svängningar på uppåt  +1,5°C inträffa men för det mesta håller de sig inom inter-
vallet ± 0,5°C. Orsaken till den större spridningen i lufttemperatur på uteluftssidan jämfört med från-
luftssidan beror på att man på denna sida inte har ett stabiliserande utjämningsbatteri. Temperatur-
stabiliteten bedöms ända vara tillräckligt bra för projektets syfte. 
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Figur 5. Exempel på den inreglerade uteluftstemperaturens stabilitet. 

2.1.2 Matematisk modell för tryck och luftflöden i husmodell 
En bild över den använda husmodellens planlösning visas i figur nedan. Ursprungligen var planen att 
i projektet ta fram modeller för tre olika hus. Det visade sig dock vara mer arbetskrävande än förväntat 
att ta fram en matematisk modell för bara ett hus varför vi fick nöja oss med detta. Vid praktisk an-
vändning av den framtagna metodiken är det också mer kostnadseffektivt med bara en husmodell. 

 
Figur 6. Planlösning för använd tvåplans husmodell.  
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Det huvudsakliga syftet med flera husmodeller var att studera hur aggregaten kunde hantera den ter-
miska drivkraften i hus med olika antal våningar och med olika lufttäthet på klimatskärmen. Detta för 
att undvika att övertryck inte uppstår i taknivå mot isolerad vind. Slutsatsen från inledande beräk-
ningar är att detta kan studeras separat utan att behöva upprepa den framtagna metodiken för ett 
antal olika husmodeller. Det är i så fall av större intresse att testa hur fuktstyrningen fungerar när den 
utsätts för andra fuktbelastningsprofiler än de som tagits fram i detta projekt. Andra fuktbelastnings-
profiler är också mycket enklare och snabbare att ta fram för en befintlig husmodell än att skapa ma-
tematisk beräkningsmodell enligt nedan för ett helt nytt modellhus. 

En matematisk modell för hur till- och frånluftsflöden, utetemperatur och modellhusets lufttäthet på-
verkar externa tryck över klimatskärmen, in- och exfiltrationsflöden i enskilda rum, samt luftflöden 
mellan olika rum skapades först i Excelblad enligt figurer nedan. I testriggen överfördes sedan denna 
modellbeskrivning till ett MATLAB-script.  

 
Figur 7. Beräkning av tryck över klimatskärm samt in- och exfiltrationsflöden på de båda våningsplanen. 

 
Figur 8. Beräkning av luftflöden mellan olika rumsvolymer.  

2.1.3 Skapande av fuktbelastningsprofiler 
En fuktbelastningsprofil för två dygn med olika belastningsprofil per dygn har tagits fram. Enligt tidi-
gare studier av fuktbelastning i svenska bostäder kan spridningen i fuktbelastning mellan olika små-
hus vara väldigt stor med en spridning från ca 4 – 16 kg vatten per dygn som tillförs rumsluften. Vi har 
i vår studie använt oss av en profil där vi först inleder med ett dygn med hög fuktbelastning på 12,3 
kg/dygn motsvarande en söndag. Därefter följer ett dygn med en lägre fuktbelastning på 8,1 kg/dygn 
motsvarande en måndag där ingen är närvarande och fuktbelastningen är mycket låg under drygt 6 
timmar dagtid. Vid skapandet av fuktbelastningarna har vi delvis utnyttja resultat från ett avslutat 
norskt SINTEF-projekt som finansierats av en av de deltagande aggregattillverkarna. Vissa tester med 
duschning har också gjorts i RISE forskningsvilla. Åtminstone i forskningsvillan är enligt nedanstående 
figur responsen i frånluften in till aggregatet något långsammare än i modellberäkningarna. Troligen 
beror detta på att all befuktning av badrummets luftvolym inte sker lika direkt som i den teoretiska 

Beräkning av flödesobalans Beräkning av termiskt tryck plan 1
Ttill = 16 °C Qfrån = 55,66 l/s Beräkning av flödestryck Tute = -15 °C

Tfrån = 21 °C Qspisf = 0 l/s Lufttäthet = 0,2 l/(s m2) drå = 0,167 kg/m3

Qtill = 50,00 l/s Qtill, korr = 50,86 l/s k2 = 373,8  - g = 9,81
dQ plan 1 6,38 1,59 7,16 l/s Aom = 358 m2 H = 5,0 m
dQ plan 2 -3,14 -2,36 l/s dpQ = 1,7 Pa dpT/2 4,1 Pa

dQ = 4,80 l/s dp plan 1 5,8 Pa
dp plan 2 -2,4 Pa

Konstanter Beräkning av flöden från(+)/till(-) FTX och ute (l/s) Beräkning av flöden från(+)/till(-) angränsande rumsvolymer (l/s)

Plan Rum Volym Area (m2) Volym (m3) "Längd" (m) Frånluft Tilluft Infiltr. Spisfläkt steg Kök  * Vard.rum * WC Entré Arb.rum Tvätt Allrum * Hall Sovrum 1 Klädk. 1 Sovrum 2 Klädk. 2 Sovrum 3 Badrum
1 Kök 1 19,5 46,8 9,3 -10,12 1,73 0,00 1 -5,00 13,39
1 Vardagsrum 2 27,0 64,8 11,3 15,26 2,11 6 5,00 -13,39 -11,84 -3,00 5,86
1 WC 3 4,5 10,8 2,0 -10,12 0,37 2 9,75
1 Entré 4 6,0 14,4 1,8 0,34 5 11,84 -9,75 6,56 -8,98
1 Arbetsrum 5 8,5 20,4 7,9 5,09 1,47 3 -6,56
1 Tvätt 6 8,5 20,4 6,1 -10,12 1,14 4 8,98
2 Allrum 7 20,5 49,2 10,6 10,17 -0,65 7 3,00 -5,86 -6,66
2 Hall 8 4,5 10,8 0,0 14 6,66 -0,28 -0,51 9,68 -15,55
2 Sovrum 1 9 11,5 27,6 3,3 5,09 -0,20 9 0,28 -5,16
2 Klädk. 1 10 2,5 6,0 1,6 -5,06 -0,10 8 5,16
2 Sovrum 2 11 11,5 27,6 5,6 5,09 -0,34 11 0,51 -5,26
2 Klädk. 2 12 2,5 6,0 3,2 -5,06 -0,20 10 5,26
2 Sovrum 3 13 14,5 34,8 8,0 10,17 -0,49 12 -9,68
2 Badrum 14 8,5 20,4 6,1 -15,18 -0,37 13 15,55

Summa 150,0 360,0 76,8 -55,66 50,86 4,80 0,00 *) P.g.a. stora öppningar finns ett dubbelriktat luftutbyte mellan kök och vardagsrum, samt mellan vardagsrum och allrum.
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modellen. Det är också lite svårt att jämföra mätningarna med modellberäkningarna då mätningarna 
skedde vid en utetemperatur på ca +15°C medan modellberäkningarna skedde vid en utetemperatur 
på -5°C respektive -15°C. I modellhuset hade vi också ett snålspolande duschmunstycke som inte be-
döms ha gett samma fuktbelastning per tidsenhet som vi har antagit i modellberäkningen.  

 
Figur 9. Fukthöjningsrespons i den samlade frånluften in i aggregatet i samband med duschning. 

Vid skapandet av fuktbelastningsprofilerna antas en varierande personnärvaron och olika fuktskap-
ande aktiviteterna i de olika rumsvolymerna. I figuren nedan ges ett exempel på del av en fuktbelast-
ningsprofil.  Ändringar (gulmarkerade) sker inte oftare än var 5:e minut. Endast tidpunkter när änd-
ringar sker behöver anges som indata till MATLAB-scriptet. Det finns även ett bakomliggande lager av 
indata som beskriver de olika aktiviteterna som ger en summerad fuktbelastning per rumsvolym. 

 
Figur 10. Exempel på aggregerad fuktbelastningsprofil för de olika rumsvolymerna. 
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I figurerna nedan redovisas den totala aggregerade fuktbelastningen för hela huset under ett dygn med 
hög fuktbelastning och ett dygn med låg fuktbelastning.  

 
Figur 11. Dygn (söndag) med hög fuktbelastning (12,3 kg/dygn) och viss närvaro/aktivitet hela dagen.  

 
Figur 12. Dygn (måndag) med låg fuktbelastning (8,1 kg/dygn) och frånvaro drygt 6 timmar dagtid. 
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I en mät- och styrdator sammanlänkas sedan både luftflödesberäkningar och fuktgeneration i ett MAT-
LAB-script som beräknar fukthalten i varje rum samt hur fukten i rumsluften transporteras mellan 
olika rum för att slutligen hamna i den samlade frånluften in i det testade FTX-aggregatet. 

 
Figur 13. Utsnitt från MATLAB-script för beräkning av tryck, luftflöden, samt rums- och frånluftens fuktinnehåll. 

S  
Figur 14. Bilder på delar av den färdiga testriggen (tryck- och flödesmätare till vänster, kylbatterier till höger). 
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2.2 Test av FTX-aggregat i testrigg 

2.2.1 Stationära tester av fuktöverföring med olika rotormaterial 
Eftersom vi fick tillgång till ett aggregat där vi kunde prova tre rotorer med olika fuktöverförande 
egenskaper gjordes ett stort antal stationära tester med olika temperaturer, fukthalter och rotorvarv-
tal, samt i några fall även med andra flöden. Därigenom kan man bättre förstå hur rotorer med olika 
egenskaper på bästa sätt kan styras och man kan även verifiera tidigare teoretiska beräkningar. De 
testade rotorerna betecknas enligt följande:  

• Rotor typ A: vanlig kondensationsrotor 
• Rotor typ B:  hygroskopisk beläggning för medelhög fuktåtervinning 
• Rotor typ C:  hygroskopisk beläggning för maximal fuktåtervinning 

Massflödet har under testerna varit nära balanserat men i de allra flesta fall med 1–3 procents högre 
frånluftsflöde. Till- och frånluftflöden har i de flesta fall legat kring 50 L/s. Ibland fick vi negativa fukt-
återföringsvärden när fukthalten i från- och tilluft var låg, vilket givetvis är orimligt. Detta kan förkla-
ras med att mätosäkerheten då är relativt hög. I något fall fick vi vid -15°C uteluftstemperatur över 100 
procent fuktåtervinning och ovanligt låg temperaturverkningsgrad. Dessa mätvärden har tagits bort 
ur utvärderingen då vi misstänker att detta berodde på att rotorn hade börjat frysa på.  

2.2.2 Dynamiska tester med olika aggregat, rotorer och styrstrategier 
Ett antal dynamiska tester har gjorts med den framtagna metodiken. Utetemperaturen har hållits  kon-
stant vid -15°C eller -5°C. FTX-aggregat från tre olika tillverkare har testats enligt nedanstående tabell. 
För samtliga aggregat har vi studerat temperatur- och fuktverkningsgrad utan fuktreglering samt med 
och utan reducerat luftflöde dagtid under dygn 2. Vid testerna av aggregat nr 1 har vi därutöver testat 
inverkan av olika lufttäthet på klimatskärmen samt inverkan av fuktstyrning med reducerat rotorvarv-
tal vid förhöjda fukthalter i frånluften. För aggregat nr 2 har testerna gjorts för de tre olika rotorty-
perna enligt ovan. Vid testerna av aggregat 3 har vi i stället testat inverkan av fuktstyrning med för-
höjda luftflöden vid förhöjda fukthalter i frånluften.  För aggregat 3 innebär dock frånluftens något 
instabila ärvärden att man varit tvungna att sänka fuktregleringens känslighet för snabba förändringar 
i uppmätt relativ fuktighet. Detta bedöms också till viss del ha påverkat fuktregleringens förmåga att 
hantera snabba stegringar av fukthalten i frånluften. 

I vissa fall har vi testat dygn 1 och dygn 2 separat, men i flera fall har vi testat dem direkt i anslutning 
till varandra som ett enda test på två dygn. Det senare innebär att man kan minska testtiden väsentligt. 
Vid en utvärdering kan man sedan ändå välja att redovisa bara ett dygn eller båda samtidigt. 

Ibland fick vi vid utvärderingen negativa fuktåterföringsvärden eller värden över 100 procent, vilket 
givetvis är orimligt. Detta kan dels förklaras med att mätosäkerheten är relativt hög, dels med att det 
finns en viss tidsfördröjning mellan när fukthalten ändras i frånluftskanalen och när denna förändring 
påverkar tilluftens uppmätta värde. Beräkningen av fuktverkningsgrad sker däremot med värden som 
är uppmätta exakt samtidigt. I resultatredovisningen har vi därför använt oss av 5 minuters flytande 
medelvärden vid redovisning av relativa fukthalter i frånluft in i aggregatet och tilluft ut ur aggregatet, 
samt vid redovisning av fuktverkningsgrad. Redovisade fukt- och temperaturverkningsgrader har kor-
rigerats för eventuell massobalans i enlighet med formler givna i standarden SS-EN 13141-7:2021. 
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Aggregaten har under de dynamiska inte haft nära balanserade massflöden såsom föreskrivs i test-
standarden SS-EN 13141-7:2021 utan med en obalans på 5–10 procent vilket man vanligtvis har i en 
verklig installation för att skapa ett önskat undertryck. Även de externa tryckfallen har varit mer real-
istiska, högre och med en annan fördelning mellan in- och utlopp, än vid ett standardtest enligt stan-
darden SS-EN 13141-7:2021. Samtliga aggregat har testats såsom de anlände från fabrik/tillverkare 
och monterats på ett sätt som motsvarar en normal installation men med den skillnaden att de, trots 
att de är avsedda för vindsmontage, har varit placerade i ett varmt utrymme (såsom de flesta aggregat 
är placerade idag).  

Tabell 1. Sammanställning av genomförda dynamiska tester. 

Aggregat Rotor Testtid Utetemp. Fuktbelastning Fukt- Reducerat Lufttäthet 

 nr typ dygn °C kg/dygn styrning flöde L/s m2 

1 A 1 -15 7,3 Nej Nej 0,30 

1 A 1 -15 7,3 Nej Nej 0,15 

1 A 1 -5 7,3 Nej Nej 0,15 

1 A 1 -15 12,3 Nej Nej 0,15 

1 A 2 -15 12,3 + 8,1 Ja Ja 0,15 

2 A 2 -15 12,3 + 8,1 Nej Ja 0,15 

2 A 2 -5 12,3 + 8,1 Nej Ja 0,15 

2 B 1 -15 8,1 Nej Nej 0,15 

2 B 1 -15 8,1 Nej Nej 0,15 

2 B 1 -15 12,3 Nej Nej 0,15 

2 B 2 -5 12,3 + 8,1 Nej Ja 0,15 

2 B 1 -15 8,1 Nej Ja 0,15 

2 C 2 -5 8,1 Nej nej 0,15 

2 C 2 -5 12,3 + 8,1 Nej Ja 0,15 

2  - 1 2 -15 12,3 + 8,1 Nej Ja 0,15 

2  - 1 2 -5 12,3 + 8,1 Nej Ja 0,15 

3 A 2 -15 12,3 + 8,1 Nej 2 Ja 0,15 
 
Hade vi haft mer tid och budget hade det varit önskvärt att även testa extern täthet och framför allt 
intern överföring av frånluft till tilluft. Det hade inte påverkat resultaten men hade kunnat ge viss ökad 
förståelse för vissa resultat. Man kan dock erfarenhetsmässigt anta en överföring på 5-10 procent.  

 

1 Med rotor typ B manipulerad till plattvärmeväxlare i MATLAB-scriptet (med antagen förvärmning och ingen avfrostning). 
2 Ingen aktiv fuktstyrning men med regelbunden avfrostning i stället. 
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3 Resultat 
3.1 Resultat från stationära tester med olika typer av rotorer 
Utvalda resultat från stationära tester med olika typer av rotorer redovisas i bilaga A. En slutsats från 
de stationära testerna är att det förefaller svårare att styra fuktåtervinningen på ett önskat sätt genom 
att ändra rotorvarvtalet på en hygroskopiskt belagd rotor, och svårare desto kallare det är ute och ju 
mer hygroskopisk den är. Men även med en icke-hygroskopisk rotor blir det svårare att styra fuktå-
tervinningen när det blir riktigt kallt ute. Det blir också svårare att styra fukthalten desto högre fukt-
halt man har i frånluften. Man bör därför helst styra fuktregleringen så att riktigt höga fukthalter aldrig 
uppstår i frånluften in till aggregatet, d.v.s. man bör varva ned rotorvarvtalet och/eller höja luftflödet 
något redan vid relativt låga förhöjningar av fukthalten i frånluften. Enligt de stationära mätningarna 
ger en sänkning av rotorvarvtalet en effektivare reduktion av fuktåterföringen än enbart en höjning av 
luftflödet. En kombination av sänkt rotorvarvtal och förhöjt flöde ger en ännu effektivare reduktion, 
men det innebär också en större komplexitet att styra på två parametrar. Även om många av de sta-
tiska testerna är extremfall som sällan inträffar är de ändå av intresse för att förstå hur en rotor fun-
gerar när de ändå inträffar och hur man då på bästa sätt kan styra för att hålla nere fukthalterna. Den 
dynamiska ”verkliga” processen som eftersträvas i detta projekt kan också se annorlunda ut på tidsax-
eln, detta då tiden när det gäller fuktbelastning alltid är av stor betydelse. 

3.2 Resultat från de dynamiska testerna 

3.2.1 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt i rumsluft 
Enligt Folkhälsomyndigheten allmänna råd om ventilation [2] gäller att ”I bostäder och lokaler för all-
männa ändamål, där människor vistas stadigvarande, bör skillnaden i absolut luftfuktighet mellan ute 
och inne under vinterförhållanden inte regelmässigt överstiga 3 g/m3.” Om detta föreligger eller ”om 
luftfuktighetens medelvärde överstiger 7 g vatten/kg torr luft under en längre period under eldnings-
säsongen, vilket motsvarar cirka 45 % relativ luftfuktighet vid 21° C” så är detta enligt Folkhälsomyn-
digheten allmänna råd om fukt och mikroorganismer [3] indikationer som kan föranleda tillsynsmyn-
digheten att ställa krav på undersökningar av byggnader som upplåtits för bostäder eller allmänna 
ändamål. Ett fukttillskott på 3 g/m3 innebär vid en utetemperatur på -15°C en relativ fuktighet på ca 
25 %RH och vid en utetemperatur på -5°C en relativ fuktighet på ca 33 %RH. Framför allt vid -15°C 
förefaller detta vara ett väl lågt värde i ett nybyggt småhus med en välisolerad och lufttät klimatskärm, 
samt korrekt tryckbalans. Vid utvärderingen av beräknade fukthalter i de olika rumsvolymerna och i 
den samlade frånluften har vi därför i det följande endast lagt in gränsvärdet 45 procent relativ fuktig-
het. Det bör dock noteras att för badrum och WC där duschning förekommer så måste det kunna ac-
cepteras att detta värden överskrids relativt ofta liksom tidvis i den samlade frånluften. Det är snarare 
i övriga rumsvolymer som detta värde inte bör överskridas. 

3.2.2 Inverkan av klimatskärmens lufttäthet 
Som en del i varje test ingår beräkningar av infiltration och i förekommande fall exfiltration genom 
klimatskärmen, samt tryckfall över klimatskärmen där beräknat tryck mellan innertak och isolerad 
vind bedöms vara den mest kritiska. Som indata till denna beräkning används klimatskärmens angivna 
lufttäthet, klimatskärmens angivna omslutande inre yta, utetemperaturen, samt uppmätta till- och 
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frånluftsflöden där vid beräkningen tilluften antas värmas till samma temperatur som frånluften. Där-
utöver har ett antal antaganden om lufttäthetens fördelning i klimatsärmen fått göras. Vilka tryck och 
flöden som uppstår i ett verkligt hus beror förutom på ovanstående indata nämligen på luftotätheter-
nas fördelning i klimatskärmen. De tryck och flöden som beräknas i programmet och redovisas i dia-
grammen nedan ger därför en indikation på vilka tryck och flöden som kan uppstå över klimatskär-
men. Båda testerna i de två diagrammen nedan är gjorde vid en utetemperatur på -15°C, ett frånlufts-
flöde på ca 53–54 L/s och ett ca 7–8 % högre massflöde på frånluftssidan. Klimatskärmens lufttäthet 
var i första testet 0,30 L/(s∙m2) och i andra testet 0,15 L/(s∙m2). Modellhuset är i två plan med en golv-
area på 150 m2, en omslutande inre yta på 356 m2, en inre höjd på 5,1 m och en rumsvolym på 360 m3. 

 
Figur 15. Flödesobalans, exfiltration och tryckdifferens vid Tute -15°C och lufttäthet 0,30 L/(s m2).  

 
Figur 16. Flödesobalans, exfiltration och tryckdifferens vid Tute -15°C och lufttäthet 0,15 L/(s m2). 

Resultatet från de testerna visar att vid -15°C utetemperatur så räcker en lufttäthet på 0,30 L/(s∙m2) 
inte till för att säkerställa ett undertryck mellan taknivå på plan 2 och ute. Detta trots en relativt hög 
massobalans. Detta leder även till litet exfiltrationsflöde på plan 2, d.v.s. uppvärmd inomhusluft med 
förhöjt x-värde jämfört uteluften tränger ut genom klimatskärmen och om detta skulle ske genom otät-
heter mot vindsutrymmet kan kondens och fuktskador uppstå. Övertrycket på plan 2 beror på att den 
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termiska drivkraften vid -15°C utetemperatur blir större än det undertryck som skapas av FTX-aggre-
gatet. När vi ändrar lufttätheten till 0,15 L/(s∙m2) så klarar vi att bibehålla ett undertryck i taknivå på 
plan 2. Ett annat sätt att skapa önskat undertryck hade varit att ytterligare öka flödesobalansen, men 
detta skulle leda till ett ökat infiltrationsflöde och sämre total verkningsgrad för ventilationssystemet. 
För ett enplans hus hade man kunnat haft en mindre lufttät klimatskärm och/eller en mindre obalans 
i luftflöden och ändå bibehållit ett önskat undertryck. Även vid en successiv ökning av utetemperatu-
ren skulle övertrycket till slut växla till ett undertryck. Det energieffektivaste sättet för att hantera 
detta på ett fuktsäkert sätt, förutom en mycket lufttät klimatskärm, är att variera flödesobalansen som 
en funktion av utetemperaturen samt att bestämma nödvändig flödesobalans beroende på klimatskär-
mens lufttäthet och antalet våningsplan. I praktiken kan detta göras genom att med stängda fönster 
vid en kall och vindstilla dag justera in flödesobalansen så att ett visst undertryck uppnås i taknivå. I 
de följande tester som redovisas har vi genomgående använt av en lufttäthet på 0,15 L/(s∙m2).   

3.2.3 Standardredovisning av ett komplett 2 dygns test 
I diagrammen nedan redovisas en standardredovisning av ett komplett 2-dygns test. Testsekvensen 
innehåller först ett dygn med hög fuktbelastning och sedan ett dygn med låg fuktbelastning samt från-
varo under drygt 6 timmar dagtid. Det testade aggregatet har en vanlig kondensationsrotor typ A och 
luftflödena har hållits nära konstanta under hela testet förutom under ca 6 timmar dagtid under dygn 
2 när flödet sänktes till ungefär hälften. Rotorvarvtalet har legat på maximala 12 rpm under hela testet. 
Utetemperaturen har hållits konstant vid ca -15°C. 

 
Figur 17. Redovisning av de viktigaste parametrarna kring FTX-aggregatet under ett test. 

Efter att inledningsvis legat på rätt låga nivåer ökar fukthalterna i till- och frånluften, samt fuktverk-
ningsgraden, successivt under dygn 1. En kraftig ökning sker i samband med mycket duschande ca kl. 
16 dygn 1. Fuktverkningsgraden ligger sedan kvar på en relativt hög nivå under resten av testet och 
frånluftens fuktinnehåll pendlar i huvudsak i intervallet 40–60 %RH. I slutet av frånvaroperioden dygn 
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2 sjunker frånluftens fuktinnehåll något under 40 %RH. Som synes ökar fuktverkningsgraden något 
när luftflödet sänks. Detta tillsammans med det lägre flödet i sig gör att sänkningen av frånluftens fukt-
innehåll inte blir så stor som den annars skulle ha blivit.  P.g.a. fuktåterföringen följer tilluftens fuktin-
nehåll ganska väl frånluftens fuktinnehåll. Att den relativa fukthalten för tilluften ligger högre än för 
frånluften beror på att tilluftens temperatur är lägre, inte på att den har ett högre absolut fuktinnehåll. 

I diagrammet nedan redovisas i stället den i MATLAB-scriptet beräknade fukthalten i varje rumsvolym 
samt i frånluften. Folkhälsomyndighetens gränsvärde 7 g/kg torr luft vilket ger ca 45 %RH vid 21°C 
inomhus har lagts in som en röd linje.  

 
Figur 18. Fukthaltens variation i olika rumsvolymer samt i frånluften vid 21°C rumstemperatur. 

Om man bortser från tvättrum, WC och badrum, där de senare ibland uppnår 100 %RH, så är det ett 
par rum som sticker ute med fukthalter uppåt 90 %RH. Det ena rummet är sovrum 2 där det antas bo 
en tonåring som på kvällen dygn 1 har en kompis på besök. Kombinationen av lågt luftflöde i förhål-
lande till fuktlasten och den höga fukthalten i tilluften gör att fukthalten blir mycket hög. Att klädkam-
mare två följer samma mönster beror på att frånluften från sovrum 2 tas ut via klädkammaren. Det 
andra rummet som sticker ut är köket man har mycket matlagning och personnärvaro under kvällen 
dygn 1. En bidragande orsak till den höga fuktnivån är att vi i modellhuset har antagit att man har en 
kolfilterfläkt med recirkulerande luftflöde. Hela fukttillskottet i köket måste då hanteras via FTX-ag-
gregatets ventilation. I en vidareutveckling av metodiken planeras att inkludera modellering av utsu-
gande spisfläkt och möjlighet kan då finnas att via en signal påverka FTX-aggregatets flödesbalans, 
detta då huvudsakligen för att minska problem med stora undertryck vid användning av en utsugande 
spisfläkt. Forcerat flöde under delar av dygn 1 hade också varit ett sätt sänka fukthalterna inomhus. 

Det rum som har lägst fukthalt är ett arbetsrum på plan 1 som nästan inte används alls under testpe-
rioden. Orsaken till den relativ höga fukthalten som ändå uppnås i detta rum beror därför nästan ute-
slutande på den höga fukthalten i tilluften.  
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3.2.4 Utvärderingsmetodikens repeterbarhet 
Med ca en veckas mellanrum upprepades testdygn 2 med samma aggregat och rotor, samt med så lika 
yttre förutsättningar som möjligt enligt tabell nedan. Rotorn var av typ B med hygroskopisk beläggning 
för medelhög fuktåtervinning. Ingen reduktion av luftflöde har gjorts under testerna.  

Tabell 2. Medelvärden för ett antal olika uppmätta parametrar vid upprepning av ett test. 
Test 
nr 

Qfrånluft 
(L/s) 

Qtilluft 
(L/s) 

pfrånluft 
(Pa) 

pavluft 
(Pa) 

puteluft 
(Pa) 

ptilluft 
(Pa) 

Tfrånluft 
(°C) 

Tuteluft 
(°C) 

RHuteluft 
(%) 

Ttilluft 
(°C) 

1 54,8 49,7 -92,5 19,5 -16,8 76,4 21,0 -15,0 79,4 16,0 
2 54,5 49,5 -91,3 19,8 -17,0 76,1 21,0 -15,0 82,8 16,0 

 

 
Figur 19. Resultat från upprepning av samma test med samma aggregat och rotor. 

Vid det första testtillfället fås generellt något lägre fukthalter än vid det andra testtillfället, framför allt 
vid de lägre fukthalterna. Vi har utifrån att de yttre förutsättningarna givna i tabell ovan varit så lika 
inte kunnat hitta någon förklaring till avvikelsen. Kurvornas utseende är dock väldigt lika och skillna-
derna mellan de två testen är ändå så liten att metodikens repeterbarhet bedöms vara acceptabel.  

3.2.5 Inverkan av rotorer med olika hygroskopiska egenskaper 
För ett aggregat har tre rotorer med olika hygroskopiska egenskaper, betecknade A, B och C enligt 
avsnitt 2.2.1, testats hur de fungerar dels under dygn 1 med hög fuktbelastning, dels under dygn 2 med 
lägre fuktbelastning och frånvaro under drygt 6 timmar dagtid. Som referens har vi även manipulerat 
MATLAB-scriptet så att vi kunnat göra tester som motsvarar en plattvärmeväxlare. Tester har gjorts 
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både vid -5°C och vid -15°C. Rotorerna har här endast testats vid maximalt varvtal 12 rpm. För rotor 
typ C med hygroskopisk beläggning för maximal fuktåtervinning blev fukthalterna tidigt under testet 
redan vid -5°C så höga i flera rum (> 100 %RH).  

3.2.5.1 Funktion vid hög fuktbelastning dygn 1 
I nedanstående diagram redovisas resultaten under dygn 1 med hög fuktbelastning. För rotor typ C 
med hygroskopisk beläggning för maximal fuktåtervinning blev fukthalterna tidigt under testet redan 
vid -5°C så höga i flera rum (> 100 %RH). Dels då detta är orimligt höga fukthalter för dessa rum, dels 
då MATLAB-scriptet inte var utformat för att hantera detta i dessa rumsvolymer, kan inga resultat 
redovisas för rotor typ C. Utan styrning med kraftig reduktion av rotorvarvtalet, och kanske inte ens 
då, är en rotor med så hög fuktåterföring inte lämplig att använda i ett kallt nordiskt klimat. 

 
Figur 20. Uppmätt kring FTX-aggregatet för plattvärmeväxlare och två rotorväxlare vid -5°C utetemperatur. 

För plattvärmeväxlaren är fuktverkningsgraden noll och tilluften fuktinnehåll lågt. Det antas också att 
uteluften förvärms så att ingen avfrostning krävs. För kondensationsrotorn typ A varierar fuktverk-
ningsgraden med fukthalten i frånluften med viss förhöjning jämfört med plattvärmeväxlaren. Under 
en kortare period med mycket duschande blir fukthalterna i frånluften höga både för plattväxlaren och 
rotor A. Relativt snabbt sjunker dock fukthalterna tillbaka till under 30 % RH respektive 40 %RH för 
båda dessa växlare. För rotor typ B med hygroskopisk beläggning för medelhög fuktåtervinning är i 
stället fuktverkningsgraden relativt hög under hela testet och såväl frånluftens som tilluftens fuktin-
nehåll ökar mer eller mindre successivt under hela testet och ligger mot slutet på mycket höga nivåer.  



 

 

 

25 

 
Figur 21. Fukthalter i utvalda rum för plattvärmeväxlare och två rotorväxlare vid -5°C utetemperatur. 

För rotor B uppnås vid -15°C utetemperatur oacceptabelt höga fukthalter i samtliga rum när de an-
vänds. För såväl plattväxlaren som rotor A fås kortvarigt väl höga halter i kök och i sovrum 2. Detta 
kan dock förklaras med avsaknaden av utsugande spisfläkt respektive onormalt hög personbelastning, 

 
Figur 22. Uppmätt kring FTX-aggregatet för plattvärmeväxlare och två rotorväxlare vid -15°C utetemperatur. 
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Figur 23. Fukthalter i utvalda rum för plattvärmeväxlare och två rotorväxlare vid -15°C utetemperatur. 

Den stora skillnaden mellan testerna vid -5°C och vid -15°C utetemperatur är att rotortyp A vid -15°C 
börjar närma sig rotortyp B i hur den fungerar med avseende på fuktåterföring och fukthalter i prov-
husets rumsvolymer. Framför allt gäller detta om man av någon anledning råkar få upp fukthalten i 
frånluften till relativt höga nivåer, exempelvis genom intensivt duschande. Rotortyp B får endast något 
högre fuktåterföring och fukthalter jämfört med vid -5°C, d.v.s. den ligger i stort sett kvar på samma 
höga nivåer. Plattvärmevärmeväxlaren får däremot något lägre fukthalter i rumsvolymer och i från-
luften vid -15°C jämfört med vid -5°C i uteluften. 

De stationära testerna indikerar att man hade kunnat få en lägre fuktåterföring och därigenom lägre 
fukthalt i rumsvolymerna med en nära nog bibehållen temperaturverkningsgrad om man radikalt 
hade sänkt rotorvarvtalet när fukthalterna hade börjat stiga. Framför allt gäller detta för rotor A vid 
utetemperaturen -15°C. Utan någon typ av fuktstyrning bedöms inte heller rotortyp B som lämplig i 
ett kallt nordiskt klimat. Vid så låga utetemperaturer som -15°C bedöms detta gälla även för rotortyp 
A. I rum med otillräcklig ventilation i förhållande till fuktavgivningen, exempelvis kök och sovrum 2 i 
det aktuella modellhuset, kan dock mycket höga fuktnivåer uppstå även med en plattvärmeväxlare. 

3.2.5.2 Funktion vid frånvaro och reducerat luftflöde under dygn 2 
Under långa perioder vintertid är det i stället väldigt torrt inomhus i ett nordiskt klimat, torrare desto 
kallare det är ute. Orsaken är att kall uteluft inte kan bara så mycket och om den då inte befuktas när 
den värma upp till rumstemperatur så blir den relativa fuktigheten låg, se exempelvis fukthalten för 
arbetsrummet i diagrammet ovan. Aktiv befuktning med ånga eller vattendysor är mycket energikrä-
vande och kostsam. Genom att i stället utnyttja den fuktöverförande förmågan hos en roterande vär-
meväxlare kan man uppnå en viss befuktning utan att det kostar energi och till nästan ingen kostnad 
alls. Förutsättningen är givetvis att det finns ett visst fukttillskott inne i byggnaden som man kan 
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återvinna via ventilationen frånluft. Genom att kombinera en fuktåtervinnande rotor med sänkta luft-
flöden vid frånvaro, exempelvis under en arbetsdag, bör det finnas möjlighet hålla uppe fukthalten så 
att den inte kommer ned till extremt låga värden innan de boende återvänder till huset. I diagrammen 
nedan har vi under testdygn 2 jämfört ett sådant scenario för en rotor av typ B med funktionen hos en 
plattvärmeväxlare. För rotorn har vi testat både med och utan sänkning av luftflödena, men för platt-
värmeväxlaren endast med sänkning. Utetemperaturen har varit -15°C och luftflödena har vid sänk-
ning sänkts från drygt 50 L/s till drygt 25 L/s under drygt 6 timmar dagtid.  

 
Figur 15. Inverkan på värden kring FTX-aggregat av sänkta luftflöden vid frånvaro vid -15°C 
 

 
Figur 24. Inverkan på fukthalter i utvalda rum av sänkta luftflöden vid frånvaro vid -15°C 
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Resultaten visar att kombinationen av en roterande värmeväxlare med medelhög hygroskopisk be-
läggning och sänkta luftflöden vid frånvaro ger en god förmåga att vid en utetemperatur på -15°C hålla 
fukthalterna i rumsluften över 20 %RH även under en längre frånvaro än de drygt 6 timmar som vi 
hade vid vårt test. En bidragande orsak är som synes i det ena diagrammet ovan att fuktåtervinningen 
ökar ytterligare när luftflödena sänks. Även vid närvaro och maximalt varvtal på rotorn blir inte heller 
fukthalterna i utvalda rum så höga nu vi har använt oss av en mer normal vardagsbelastning med fukt. 
Förhöjda värden över 45 %RH kan då undvikas genom att införa en styrning av rotorns varvtal och/el-
ler förhöjda eller mer obalanserade luftflöden.  

3.2.6 Inverkan av fuktstyrning 
Två av de tre aggregaten hade fuktstyrning. På grund av leveransproblem för ett av dessa aggregat 
hann vi inte testa det aggregatets fuktstyrning som bygger på ökade flöden. Det aggregat vi testade 
hade fuktreglering genom nedvarvning av rotorvarvtalet. Rotorn var en kondensationsrotor typ A. Re-
sultatet av det testet redovisas i diagram nedan. Under testet som varade i nära två dygn fick vi även 
med en period med sänkning av luftflödena under dygn 2. Utetemperaturen var konstant -15°C. 

 
Figur 25. Uppmätta värden kring FTX-aggregat med fuktstyrt rotorvarvtal vid -15°C utetemperatur. 

Man kan i diagrammet ovan tydligt se att uppmätt fuktverkningsgrad dämpas och temperaturverk-
ningsgraden går ned när till- och frånluftens fuktinnehåll går över en viss nivå. Men när man jämför 
med diagrammet i Figur 30 som visar motsvarande test för en annan rotor typ A så fås endast en mar-
ginell minskning av de högsta fukthalterna. Det kan misstänkas att man vid utvecklingen av styrfunkt-
ionen inte kände till hur långt ned i varvtal man kan gå med relativt god bibehållen temperaturverk-
ningsgrad. Eftersom det är en kondensationsrotor typ A så hade fuktstyrningen också enligt de stat-
ionära mätningarna blivit effektivare om man styrt ned fuktåterföringen innan den blivit så hög. Den 
fuktreducerande funktionen har endast testats vid -15°C och hade enligt tidigare resultat sannolikt 
fungerat bättre vid -5°C. 

Uppmätta svängningar vid låga flöden bedöms bero på viss instabilitet i testriggen. 
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Figur 26. Beräknade fukthalter i utvalda rum med fuktstyrt rotorvarvtal vid -15°C utetemperatur. 

Under inledningen av dygn 2 (natten) fortsätter fukthalten i sovrum 2 att vara hög vilket bidrar till att 
fuktverkningsgraden är relativt hög och därför sjunker inte heller fukthalterna i de övriga rummen så 
snabbt. När däremot alla lämnar huset på morgonen sjunker fukthalten relativt snabbt, trots reducerat 
flöde, och hamnar på väldigt låga nivåer på eftermiddagen. Slutsatsen är att det krävs en viss hygro-
skopisk beläggning i kombination med flödessänkning för att hålla uppe fukthalterna över 20 %RH 
under en längre dags frånvaro.   

3.2.7 Inverkan av stoppavfrostning 
Om man i avsnitt 3.2.3 tittar närmare på diagrammet i Figur 1 så kan man se att uppmätta flöden sjun-
ker något och om aggregatet hade fortsatt att gå vid dessa förhållanden hade man behövt avfrosta 
rotorn på något sätt. Det är mycket vanligt att man måste avfrosta även roterande värmeväxlare när 
det är kallare än ca -15°C. För aggregat 3 används för detta ändamål stoppavfrostning, vilket innebär 
att tilluftsfläkten stannas under ett antal minuter med ett visst intervall. Med rotorn fortfarande i gång 
torkas då regelbundet rotorn och de mest utsatta delarna i aggregatet. 

I diagrammen nedan visas ett 2-dygns test vid -15°C med aggregat 1 när det stoppavfrostas ca 6-7 min 
med ca 75 minuters intervall. Det första diagrammet visar ett kortare tidutsnitt i slutet av första dyg-
net. Man kan då se att tilluftsflödet periodvis går ned till nära nollflöde och frånluftsflödet höjs något.  

Problemet med denna typ av avfrostning är dels att man helt tappar den värmeåtervinnande förmågan 
under dessa perioder, se den övre mörkröda kurvan som är temperaturverkningsgraden, dels att man 
skapar ett mycket kraftigt undertryck över klimatskärmen om inget fönster öppnas. Beroende på hur 
tät klimatskärmen är och hur kraftfulla fläktar man har i FTX-aggregatet kan det handla om uppåt 200 
Pa och ännu mer om man dessutom skulle ha en kraftfull utsugande spisfläkt. Periodvis kraftig sänk-
ning av rotorvarvtal med båda fläktarna i gång och en viss sänkning av tilluftsflödet bedöms vara ett 
bättre sätt att avfrosta rotorn. Detta skulle dock sannolikt även kräva ett eftervärmningsbatteri. 
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Figur 27. Uppmätta värden kring FTX-aggregat vid stoppavfrostning och -15°C utetemperatur. 

 

 
Figur 28. Uppmätta värden kring FTX-aggregat vid stoppavfrostning och -15°C utetemperatur. 
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Figur 29. Beräknade fukthalter i utvalda rum vid stoppavfrostning och -15°C utetemperatur.  

Ovanstående diagram indikerar att stoppavfrostningen har en gynnsam inverkan när det gäller att 
sänka fukthalterna i inomhusluften. I det aktuella fallet blir fukthalterna vid en utetemperatur på -15°C 
faktiskt lite lägre än för aggregatet med fuktstyrd rotor. Att det blir så är inte så konstigt då man peri-
odvis, ca 10 % av tiden, tillför huset en stor mängd torr uteluft. Frågan är om detta aggregat ens skulle 
ha någon nytta av att kontrollera fukten med ökade balanserade flöden under perioder när avfrost-
ningen inte är aktiverad. Däremot skulle man ytterligare kunna sänka de allra högst förekommande 
fukthalterna genom att under perioder med högt fukttillskott även minska rotorvarvtalet. 
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4 Diskussion 
Den i detta projekt utvecklade provningsmetodiken ger tillverkare av FTX-aggregat och deras ut-
vecklare av styrsystemet möjlighet att relativt snabbt och på ett upprepbart sätt testa och vidareut-
veckla sin fuktstyrning. Framför allt gäller detta när de använder sig av roterande värmeväxlare men 
i vissa avseenden såsom tryckstyrning och reducerat flöde vid frånvaro kan metodiken även vara av 
intresse för icke regenerativa värmeväxlare. Det finns numera även fuktöverförande plattvärmeväx-
lare där metodiken är av intresse. 

Genom styrning en roterande värmeväxlares varvtal, och delvis genom att ändra luftflödet, kan man 
till stor del undvika att för höga fukthalter uppstår inomhus vintertid, men man kan med en hygro-
skopisk rotor också minska antalet timmar med riktigt låga fukthalter. Under längre perioder utan 
närvaro och med låg fuktavgivning blir det dock även med en roterande fuktåtervinnande värmeväx-
lare och låga luftflöden mycket låga relativa fukthalter i inomhusluften när det riktigt kallt ute. Ur 
hälsosynpunkt spelar det inte så stor roll när ingen vistas i huset och fukthalterna kan relativt snabbt 
förhöjas igen när man åter börjar vistas i huset. Det finns dock en gräns för hur mycket man kan re-
ducera fukthalterna genom styrning av rotorvarvtalet och vid riktigt höga interna fuktbelastningar 
kan man inte ens med en plattvärmeväxlare undvika att höga fukthalter tidvis kan uppstå i vissa rum 
med hög fuktbelastning. Det är därför oavsett typ av värmeväxlare viktigt att bibehålla ett under-
tryck över klimatskärmen. Projektresultaten visar också att reduktion av höga fukthalter kan ske 
utan någon nämnvärd försämring av FTX-aggregatets energiprestanda. Detta då fuktverkningsgra-
den sjunker snabbare än temperaturverkningsgraden när rotorvalvtalet sänks. För att minska antalet 
timmar med mycket låga fukthalter är fuktåtervinning med en rotorvärmeväxlare en mycket mer 
kostnads- och energieffektivare lösning än en aktiv befuktning. Att reducerat luftflödet vid frånvaro 
för att ytterligare minska uttorkningen av rumsluften innebär givetvis också en energibesparing. 

I den använda luftflödesmodellen antas att man i köket har en spisfläkt med kolfilter och ett recirku-
lerande luftflöde. Detta är en alltmer vanlig lösning i mycket lufttäta hus, delvis för att spara energi 
men framför allt för att undvika extremt höga undertryck. Jämfört med en utsugande spisfläkt inne-
bär detta dels ett ökat fukttillskott, dels att tillförsel av torr ersättningsluft via otätheter i klimatskär-
men blir mindre. Redovisade resultat är därför delvis endast relevanta för antagen spisfläktslösning. 

För att minska risken för fuktskador på klimatskärmen skall man givetvis inte ha för höga fukthalter 
inomhus vintertid. Men man kan ändå ifrågasätta om de gränsvärden som ges i Folkhälsomyndighet-
ens allmänna råd kring fukt och ventilation [2, 3] är tillämpbara på ett nybyggt småhus med en väli-
solerad och lufttät klimatskärm, samt korrekt tryckbalans. Framför allt gäller detta det maximala 
fukttillskottet på 3 g/m3 vilket innebär väl låga fukthalter i inomhusluften när det blir riktigt kallt 
ute. Det börjar väl bli alltmer känt att låga fukthalter på flera sätt bidrar till ökad smittspridning av 
virus vintertid, dels genom att droppsmitta genom uttorkning övergår till luftburen smitta, dels ge-
nom att torra slemhinnor blir mer mottagliga för smitta [12]. Det är sedan läge också känt att den fy-
siologiskt optimala relativa fukthalten vid cirka +20°C ligger i intervallet 40 – 60 %RH [12]. Vintertid 
kan det dock ur fuktsäkerhetssynpunkt vara bra att hålla sig i den nedre delen av detta intervall. Där 
bedöms därför det andra gränsvärdet på maximalt cirka 45 relativ fuktighet i Folkhälsomyndighet-
ens allmänna råd ändå vara relevant.  
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5 Fortsatt arbete 
Även om det nu finns en metodik och en testrigg framtagen som kan användas för att relativt snabbt 
och på ett upprepbart sätt testa fuktstyrning hos FTX-aggregat med roterande värmeväxlare så finns 
det givetvis behov av att förbättra och vidareutveckla metodiken.  

I det fortsatt arbete med provningsmetodiken behöver beräkningsmodellen för fukttillskott förbätt-
ras så att man kan hantera en viss fuktbuffring, framför allt vid duschning. Detta då vi sett att det i 
verkligheten sker en fördröjning av hur fukttillskottet avges till frånluften jämfört med den teore-
tiska modell som har använts.   

Vidare behöver metodiken vidareutvecklas så att den även inkluderar inverkan av en utsugande spis-
fläkt. Det räcker dock inte att i beräkningsmodellen bara inkludera en utsugande spisfläkt utan man 
måste då även studera och inkludera en lösning för problematiken kring de höga undertryck som 
uppstår i mycket lufttäta klimatskärmar när en utsugande spisfläkt används. Om spisfläktens utsu-
gande flöde inte är för högt kan problematiken helt eller delvis lösas genom styrning/ändring av 
FTX-aggregatets luftflöden när spisfläkten är påslagen. Men idag har de utsugande spisfläktarna van-
ligen luftflöden som är i storleksordningen cirka 2–3 gånger högre än normflödet i FTX-aggregatet. 
Nödvändig mängd ersättningsluft måste då lösas på annat sätt än i FTX-aggregatet.  

En liknande problematik med undertryck i moderna flerbostadshus med utsugande spiskåpor har 
studerats i ett BeBo-projekt [13]. Detta ledde fram till en nyligen avslutad tekniktävling ” Ventilation 
i energieffektiva flerbostadshus” där en del handlade om att ta fram lösningar för ersättningsluft i 
flerbostadshus. Vissa av dessa löningar kan säkert överföras även till småhus. Men såväl luftflödenas 
storlek som andra yttre förutsättningar kan skilja en hel del mellan ett småhus och ett flerbostads-
hus. Det bedöms därför kunna vara av intresse att inom beställargruppen BeSmå komplettera det 
som gjorts inom BeBo med en studie som är mer inriktad på lösningar anpassade till småhus. Där 
skulle RISE forskningsvilla i Borås kunna fungera som testbädd. Den är redan delvis förberedd för en 
sådan studie genom att dubbla ventilationskanaler är framdragna till spisfläkten.    

När det gäller själva den fysiska testriggen som byggts upp så är det framför allt frånluftens fuktstyr-
ning som behöver förbättras så att den blir mer stabil. Den relativt snabba respons avseende både 
variationer i luftflöde och fukthalt som krävs i en dynamisk testrigg är ett reglertekniskt mycket 
svårt fall som visade sig var mycket svårare än vad vi hade förväntat oss.  

Man skulle vid en vidareutveckling av metodiken eventuellt även kunna variera utetemperaturen 
såsom det ursprungligen var tänkt i projektet. Under projektets gång kom vi dock fram till att det var 
lättare att utvärdera testerna i ett semi-dynamiskt fall där utetemperaturen hålls vid en kontant tem-
peratur, men att utvärdering sker vid olika fasta utetemperaturer. 

Även om det inte är nödvändigt i den slutliga metodiken att även testa fuktstyrningen i ett enplans 
småhus så skulle det ändå vara av intresse att i ett fortsättningsprojekt närmare studera också detta 
fall, där man vintertid inte behöver ha ett lika stort undertryck som i hus med två eller flera plan.   
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Bilaga A Resultat från stationära tester 
För respektive rotortyp gjordes testerna enligt ett schema där utetemperatur, fukthalt i frånluften och 
rotorns varvtal varierades på ett systematiskt sätt. I Tabell A1 nedan visas testschemat för rotortyp A. 

Tabell A1. Testschema för rotortyp A.  

 

I diagrammet nedan redovisas fukt- och temperaturverkningsgrader som funktion av rotorvarvtal vid 
cirka 70 %RH i frånluften, luftflöde ca 50 L/s  och olika utetemperaturer för en vanlig kondensations-
rotor typ A. Som förväntat sjunker fuktåtervinningen snabbare än temperaturverkningsgraden när ro-
torvarvtalet sänks. Men vid -15°C sjunker fuktåtervinningen ändå relativt lite även vid ett så lågt varv-
tal som 2 rpm. Det innebär att man bör undvika att komma upp i så höga fukthalter i den samlade 
frånluften om man med rotorvarvtalet på ett effektivt sätt vill kunna styra fuktåtervinningsgraden. 

 
Figur A1. Fukt- och temperaturverkningsgrader i en kondensationsrotor typ A vid ca 70 %RH i frånluften. 
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I diagrammet nedan redovisas fukt- och temperaturverkningsgrader som funktion av rotorvarvtal vid 
cirka 30 %RH i frånluften, luftflöde ca 50 L/s  och olika utetemperaturer för en vanlig kondensations-
rotor typ A. Som förväntat sjunker fuktåtervinningen när rotorvarvtalet sänks. Men framför allt har 
fuktverkningsgraden, oavsett varvtal, sjunkit till mycket låga nivåer. Mätningen vid -15°C gjordes vid 
felaktiga inställningar i testriggen och det finns därför inget att redovisa för denna temperatur.  

  
Figur A2. Fukt- och temperaturverkningsgrader i en kondensationsrotor typ A vid ca 30 %RH i frånluften. 

I diagrammet nedan redovisas fukt- och temperaturverkningsgrader som funktion av rotorvarvtal vid 
cirka 70 %RH i frånluften, luftflöde ca 50 L/s och olika utetemperaturer för en rotor typ B med medel-
hög fuktåtervinning. Vid +5°C  sjunker fuktverkningsgraden för denna rotor mer än temperaturverk-
ningsgraden när rotorvarvtalet sänks men inte till samma låga nivåer som för kondensationsrotorn, 
typ A. Vid -15°C är fuktverkningsgraden fortfarande mycket hög och ungefär lika hög som temperatur-
verkningsgraden även vid även vid riktigt låga varvtal. Vid -5°C är fuktverkningsgraden lägre än tem-
peraturverkningsgraden vid nedvarvning av rotorn, men fortfarande relativt hög. 

 
Figur A3. Fukt- och temperaturverkningsgrader i en milt hygroskopisk rotor typ B vid ca 70 %RH i frånluften. 
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I diagrammet nedan redovisas fukt- och temperaturverkningsgrader som funktion av rotorvarvtal vid 
cirka 30 %RH i frånluften, luftflöde ca 50 L/s och olika utetemperaturer för en rotor typ B med medel-
hög fuktåtervinning. Även här fuktverkningsgraden lägre än temperaturverkningsgraden redan vid 
maximalt rotorvarvtal men ligger ändå på en relativt hög nivå enda ned till cirka 4 rpm. Temperatur-
verkningsgraden är däremot stabilt hög enda ned till 2 rpm. Hade vi mätt fler punkter vi +5°C hade 
fuktverkningsgraden vid 4 rpm sannolikt legat mycket närmare fuktverkningsgraden vid -5°C än vad 
den raka gröna linjen indikerar.  

 
Figur A4. Fukt- och temperaturverkningsgrader i en milt hygroskopisk rotor typ B vid ca 70 %RH i frånluften. 

Med den hög-hygroskopiska rotorn frös rotorn successivt igen vid -15°C uteluft och aggregatet klarade 
inte att bibehålla inställt luftflöde varför resultat endast kan redovisas vid -5°C och +5°C. I diagrammet 
nedan redovisas fukt- och temperaturverkningsgrader som funktion av rotorvarvtal vid cirka 70 %RH 
i frånluften, luftflöde ca 50 L/s och olika utetemperaturer för en rotor typ C med hög fuktåtervinning. 
Fuktverkningsgraden blir nu ännu lite högre och då framför allt vid den högre temperaturen +5°C.  

 
Figur A5. Fukt- och temperaturverkningsgrader i en hög-hygroskopisk rotor typ C vid ca 70 %RH i frånluften. 
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I diagrammet nedan redovisas fukt- och temperaturverkningsgrader som funktion av rotorvarvtal vid 
cirka 30 %RH i frånluften, luftflöde ca 50 L/s och olika utetemperaturer för en rotor typ C med hög 
fuktåtervinning. Även här blir fuktverkningsgraden ännu lite högre och då framför allt vid den högre 
temperaturen +5°C. 

 
Figur A6. Fukt- och temperaturverkningsgrader i en hög-hygroskopisk rotor typ C vid ca 70 %RH i frånluften. 

I nedanstående diagram redovisas fukt- och temperaturverkningsgrader som funktion av rotorvarvtal vid cirka 
70 %RH i frånluften, -5°C i uteluften och tre olika luftflöden för en rotor typ B med medelhög fuktåtervinning. 
Resultatet visar att även relativt stora ändringar i luftflöde ger liten ändring av fuktverkningsgraden när rotorn 
går vid sitt högsta varvtal. 

 
Figur A7. Fukt- och temperaturverkningsgrader i en medelhygroskopisk rotor typ B vid ca 70 %RH i frånluften.  
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