Från självdrag till FTX

Ronnebyhus AB renoverade år 2009 Madelungsvägen 3. Madelungsvägen 1, Övre Brunnsvägen
42 och 44 renoverades år 2007-08. I samband med den renoveringen bytte man fönster,
ventilationssystem och renoverade balkongerna. På Madelungsvägen 1, Övrebrunnsvägen 42 och
44 installerade man Frånluft-system medan på Madelungsvägen 3 installerade man FTX-system.
Men man har aldrig gjort någon riktigt undersökning som visar hur mycket de olika
ventilationssystemen påverkar komforten i lägenheterna, driftkostnaden för fastigheten och ifall
det dyrare FTX-systemet lönar sig att installera.

Sammanfattning
Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt
aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat. För att undersöka komforten i de olika
ventilationssystemen skickade vi ut en enkät och för att ta reda på energiförbrukning och
energibesparing använde vi energistatestik från före och efter renoveringen. Resultatet av
undersökningen visar att luftkvaliten i FTX-ventilationen var bättre än tidigare
självdragsventilation i båda fallen. Installationskostnaden redovisas var för sig och FTXsystemet
i Ronneby med trapphusaggregat använde ungefär 35% mindre uppvärmningsenergi än tidigare.
Energibesparingen i Växjö med lägenhetsaggregat var endast ca 15% och ej förväntade 25-35%.
Varför är svårt att veta då lägenhetsaggregat hade samma verkningsgrad som det centrala
aggregatet. Vi hade svårt att mäta energiförbrukningen i Växjö då vi inte kunde sätta in
erfoderliga värmemängdsmätare och andra faktorer som vi inte kunde mäta såsom förändringar
av temperatur/vattenmängder/frånluftmängder i lägenheter, garage, butiker mm

Innehåll
Från självdrag till FTX.......................................................................................................................................
Sammanfattning ..........................................................................................................................................
1.

Inledning ..............................................................................................................................................
1.1
1.1.1

Bakgrund ...............................................................................................................................
Ventilationsprinciper ...............................................................................................................

1.2

Syfte och frågeställning .........................................................................................................

1.3

Avgränsning ...........................................................................................................................

1.4

Metod ....................................................................................................................................

2.1 Analys ...................................................................................................................................................
3 Slutsats.................................................................................................................................................
4. Bilagor......................................................................................................................................................

1. Inledning
1.1

1.1.1

Bakgrund

Ventilationsprinciper

Självdragsventilation bygger på att varmluft stiger uppåt och skapar ett undertryck vilket gör att
ny luft sugs in genom otätheter i byggnadsskalet och uteluftsventiler. Vid FTX-ventilation
regleras luftflödet in och ut ur byggnaden med fläktar, frånluftens värmeenergi överförs till
tilluften vilket sparar uppvärmningsenergi.

Ronnebyhus princip

Växjöhem

1.2

Syfte och frågeställning

Arbetets syfte är att jämföra FTX-system för att avgöra lönsamheten samt att ta reda på hur
hyresgästen upplever sin komfort med de olika ventilationssystemen. Vi hade 5 st möten där vi
följde upp vårt arbete enl. liknade protokoll som följer:

Jämförelse mellan självdrag och FTX avseende teknik , boende uppfattning
kostnad och energi konsekvens kv Tallen Ronneby-kv Magistern Växjö
Mötesprotokoll nr 4 den 15 juni 2012 iVäxjö
Närvarande:
Mats De Bar Ronnebyhus
Anders Jansson Växjöhem
Mikael Mettällä Växjöhem
Per Wickman Goda Hus
Rapportering 2012-02-10 i Växjö genomgicks
Mats lämnade över sin rapport på Tallen i Ronneby vilket genomgicks. Utmärkt arbete som blir vår
mall
Följande beslöts:
Mätning sker på både FTX huset och F hus i Ronneby
1. Provtryckning är klart
2. Ljudmätning i och utanför lägenhet vid intag. Dba generell. Växjö kvarstår att redovisa
3. Mätning temperatur verkningsgrad över aggregaten sker med IVP loggar sker i november i
Växjö
4. Mätning av värme-varmvatten mm under hösten -november 2012 . Växjö
5. Enkäten klar och sammanställd. God acceptansnivå
6. Beskrivning drift/underhåll-filterbyte redovisas
7. Testa om man sätta dit närvarostyrning/forcering sommarfall alt reducering vinterfall. Gäller
ej Ronnebyhus
8. Växjöhems hyressättningssystem redovisas. Kvarstår
9. Alla kontrollerar om det är något mer vi bör mäta/redovisa Åsa Wahlström Bilägges
10. Kolfilterfläkt ovanför spis provmonteras i någon lägenheti Ronneby

Tidplan:
Augusti insättning av värmemätare Växjö
September-November mätningar Växjö
November mätningar IVP
December sammanställningar
Nästa möte september 10 2012 kl 0900 hos IVP
Vid protokollet
Per Wickman

Bil Karlshamnbostäders enkät

I Ronneby placerades aggregaten i ett utrymme i trapphuset i ett lägenhetsplan .

I Växjöhem placerades aggregatet ovanför spisen i varje lägenhet.

1.3

Avgränsning

I projektet har vi valt att fokusera på ventilation, energibesparing, komfort och
installationskostnad på bostad områden kv Tallen i Ronneby samt kv Magistern Växjö

1.4

Metod

För att ta reda på hur boende upplevde luften gjorde vi en hyresgästenkät. Vi bifogade ett brev
som förklarade vad enkäten handlade om. Se bilaga.
Provtryckning gjordes både i Växjö och Ronneby enl bilagor.
Installationskostnaderna jämfördes mellan de olika systemen och Växjöhem fick även en
hyreskompensation .
För att ta reda på driftkostnaden för FTX-ventilationen använde vi av energistatistiken för
fastigheten från tiden före ombyggnaden. Detta för att kunna sortera bort el till belysning och
tvättstugor. Vi hade svårt att mäta energiförbrukningen i Växjö då vi inte kunde sätta in
erforderliga värmemängdsmätare och andra faktorer som vi inte kunde mäta såsom förändringar
av temperatur/vattenmängder/frånluftmängder i lägenheter, garage, butiker mm.

2.1 Analys
Innemiljöenkät
I enkäten fick hyresgästerna skatta luftkvaliteten och även svara på om de upplevde störande
lukter eller ljud och sammanställningen, visar att hyresgästerna tyckte luftkvaliteten med FTX var
bra i båda anläggningarna enl. följande. Se även bilagor.
Sammanställning viktad Innemiljöenkät Växjö respektive Ronneby:
Hur är komforten under sommaren

Bra

Bra

Hur är värmen under vintern

Bra

Bra

Luftkvaliten

Bra

Bra

Besväras Du av lukt i lägenheten

Nej

Nej

Ljudmiljön från ventilationen

Acceptabel

Acceptabel

Allergiska besvär

Nej

Nej

De flesta boende svarade på enkäten samt svaren var likvärdig i båda fastigheterna

Ljud-täthet-luftmängder mm mm:
Sammanställning av arbeten utförda i lägenheterna:
Ronneby- Växjö
Lägenheterna tätades och ventilationssystem kopplades bort. Lägenheterna hade med övertryck på 50
Pa.
Den totala omslutningsarean var 205 m2.
Kravet på tillåtet läckage är satt till 0,5 l/s och m2, vilket ger 102,5 l/s.
Uppmätt luftflöde var 83 l/s. Lägenheten uppfyller kravet på täthet.
Lägenheterna dokumenterades med värmekamera för att förvissa sig om ev. läckage.
Rök släpptes i lägenheten för att dokumentera luftens transport till frånluftsdonen.
Kontroll av luftflöden utfördes

Ljudmätning
Datum 2012-01-13

Kontroll av ljud i lägenhet 1047, Madelungsvägen 3B, Kerstin Svensson

Rum
Kök
Wc/dusch
Sovrum
Vardagsrum
Hall

Ljudmätning
Uppmätt
30 dba
28 dba
32 dba
27 dba
34 dba

Torbjörn Carlsson
Ronneby Sotningsdistrikt AB

Relativ fuktighet

Temperatur

Min 29,7 %
Max 50,9 %

Min 21,6 grader
Max 23,3 grader

CO2
Min 540 ppm
Max 875 ppm

Växjö kv Magistern

Sammanfattning Växjö och Ronneby
Lägenheterna hade bra täthet. Några större otätheter kunde inte noteras i till angränsande lägenhet eller
mot det fria. Ljudet var ej störande. Luftmängderna stämde.

2.2 Kostnader
Ronneby-kostnadssammanställning

Kostnad per lägenhet 54257:Växjö-kostnadsfördelning samt förslag till hyresjustering

Sammanfattning :
Kostnad för installation per lägenhet är ungefär densamma ca 50 000kr. I Växjö har man lyckats
få en hyreshöjning samt att hyresgästen står för driften på 130 kr/mån

2.3 Energistatistik
Ronneby

Växjö

Sammanfattning Energiminskningen i Ronneby till ca 35% vilket var förväntat medan i Växjö
har vi ej mätt upp till mer än ca 15% beroende på vi inte kunde sätta in erfoderliga
värmemängdsmätare och andra faktorer som vi inte kunde mäta såsom förändringar av
temperatur /vattenmängder/ frånluft/garage/butiker mm.

3 Slutsats
Ronneby
Fjärrvärmens uppvärmningskostnader 2008. innan renoveringen av bostadsområdet Tallen. var
636 000 Kr. Efter renoveringarna 2010 var uppvärmningskostnaden för fjärrvärmen 593 000 Kr
,vilket är en besparing på 43 000 kr. Ur detta kan man inte specifiera hur stor andel som var
pågrund av Madelungvägen 3s byte från Självdrag till FTX-ventilation. Däremot så kan man se i
undercentralerna att Madelungsvägen 3 förbrukar cirka 45% mindre fjärrvärme i
uppvärmningsenergi. Driftelkostnaden är med FTX 36 000 Kr mer i jämförelse med självdrag.
Pågrund av att man inte kan ta ut FTX-ventilationens del eller de andra renoveringarnas del ur de
43 000 som man sparar på, så kan man inte dra någon ekonomisk slutsats. Luftkvaliten var bättre
med FTX än tidigare. Verkningsgraden på värmeåtervinning ligger på fabrikantens anvisningar
ca 80 %.
Växjö
Vid projektanalys konstaterades att kostnaderna för lägenhetsvisa aggregat blev ungefär hälften
av vad ett centralaggregat placerat på tak med ny kanaldragning på vind och fasad inklusive vvs
och elinstallation. Lägenhetsaggregaten i det aktuella området har fungerat utan några större
problem. Servicekostnaden är bland annat filterbyten som görs två gånger per år. Ett tilluftsfilter
och två frånluftsfilter. Efter utförd installation gjorde vi en minskning på 15% av
värmekostnsderna vilket i detta fall inneburit en besparing på på 125 000 kronor per år.
Filterbyte två gånger per år kostar c:a 70 000 kronor för dessa 120 lägenheter. Därtill ett
förbättrat inomhusklimat och jämnare värme.Verkningsgraden på värmeåtervinning ligger på
fabrikantens anvisningar ca 80% + fläktenergi. Eftervärmebatterierna är i alla aggregaten
frånkopplade
Att tänka på:
Elförbrukningen är ca 3 750 kr dyrare/år för lägenhetsaggregat per hus. Fjärrvärmekostnaden är
ca 1000 kr/år dyrare/år för centralaggregat per hus.
Underhållet blir ca 7 500 dyrare/år för lägenhetsaggregat per hus pga filterbyte 2 ggr/år
mm.Totalt blir kostnaden ca 10 000/år kr dyrare för lägenhetsaggregat per hus.
Kondensproblem kan uppkomma vid mycket fukt vid lägenhetsaggregat pga mycket dushande
eller användande av kondenstumlare. Se bilaga ”Problem med regenerativ värmeväxlare”
Närvarostyrning kan anordnas vid lägenhetsaggregat i framtiden. Man kan tillgodogöra sig
värmen från elmotorer i lägenhetsaggregatet som tillskottsvärme. Tänk på att kondensisolera
avluftkanaler vid FTX-installationer, risk för kondensutfällning. Kontrollera att VVX-hjulet
snurrar på rätt håll.

4. Bilagor
1. Innemiljöenkät Växjö. Brev till hyresgäster Ronneby
2. Problem med regenerativ värmeåtervinning med lägenhetsaggregat

2011-02-28

Till dig som hyresgäst på
Karlstorps området

Hej hyresgäster i Karlstorpsområdet!
Vi på Ronnebyhus är väldigt nyfikna på hur ni upplever ert boende. I vissa av husen har gjorts
installationer och investeringar med förhoppningen att minska energiförbrukningen i
fastigheterna. Dom installationer vi tror har gjort störst skillnad är övergången från
frånluftsventilation till FTX-ventilation samt varmvattenmätning på Madelungsvägen 3. Båda
dessa förändringar har naturligtvis påverkat komforten i lägenheterna och vi är nyfikna på hur ni
upplever att detta har ändrat ert boende och om ni märker någon skillnad alls? Vi vill också veta
hur ni som bor i hus med frånluftsventilation upplever detta. Vi mäter el, vatten och värme på ett
flertal punkter i husen på Karlstorp och får mycket information den vägen men det är bara halva
historian och därför ber vi nu er att fylla i resten av biten.
Frånluftsventilation fungerar genom att man med fläktar suger ut luften ur lägenheterna och på
sätt skapar ett undertryck som gör att uteluft sugs in i lägenheten via lufttilloppskanaler och
håligheter i klimatskalet.
FTX-ventilation fungerar genom att den varma luften som ventileras ut från lägenheterna
används för att värma upp den kalla ingående uteluften. När den förvärmningen inte räcker till
tar ett värmebatteri vid och värmer upp den till rätt temperatur.
Varmvattenmätningen har varit igång sedan inflyttningen 1/12 2009 men debiteringen startades
från juni 2010. Sedan början av året har hyresgästerna på Madelungsvägen 3 halverat sin
varmvattenförbrukning! Sedan i juni månad ligger de genomsnittligt under den beräknade
”normalförbrukningen” och får totalt sett tillbaka pengar varje månad. Det finns stora
miljövinster att göra genom att bli uppmärksam på och påverka sin varmvattenkonsumtion.
Kontakt person angående frågor Nilla Karlsson
Tack för ni tagit er tiden att delta och skicka in enkäten så snart som möjligt
Med vänlig hälsning AB Ronnebyhus

Innermiljöenkät för Miljöklassifiering av byggnad.
Hyresgästenkät Växjöhem 53 st
1. Hur tycker du att värmen (komforten) i stort sett är i Din lägenhet under sommaren?
1. Mycket bra

1.

13

2 Bra

2.

18

3. Acceptabel

3.

14

4. Dålig

4.

6

5. Mycket dålig
85 % acceptabel eller mer

5.

2

2. Hur tycker du att värmen (komforten) i stort sett är i Din lägenhet under vintern?
1. Mycket bra

1.

14

2 Bra

2.

23

3. Acceptabel

3.

10

4. Dålig

4.

6

5. Mycket dålig
89 % acceptabel eller mer

5.

3. Hur tycker du att luftkvalitén i stort sett är i Din lägenhet?
1. Mycket bra

1.

10

2 Bra

2.

23

3. Acceptabel

3.

13

4. Dålig

4.

5

5. Mycket dålig

5.

2

3 st rök från balkong, 1 st torr luft, 2 st lukt från ventilation
87 % acceptabel eller mer
4. Besväras Du av mögellukt i Din lägenhet?
1. Ja, ofta (varje vecka)

1.

2 Ja, ibland

2.

3. Nej, sällan eller aldrig

3. 46

7

87 % sällan eller aldrig mögelluft
5. Hur tycker du att dagsljuset är i Din lägenhet?
1. Mycket bra

1.

20

2 Bra

2.

18

3. Acceptabel

3.

7

4. Dålig

4.

5

5. Mycket dåligt

5.

3

85 % acceptabel eller mer

6. Hur anser Du att ljudmiljön i stort sett är i Din lägenhet?
1. Mycket bra

1.

12

2 Bra

2.

13

3. Acceptabel

3.

16

4. Dålig

4.

6

5. Mycket dålig

5. 6

2 st fläktljud, 5 st lyhört, 2 st trafikbuller
77 % acceptabel eller mer varav 4 % fläktljud
7. Om du har allergiska besvär (astama, hösnuva och/eller allergiska
eksem)
hur förändras ditt tillstånd när du vistas mycket i lägenheten?
1. Jag har inga allergiska besvär

1.

30

2. Tillståndet förbättras

2.

6

3. Tillståndet varken förbättras eller försämras

3.

11

4. Tillståndet försämras

4.

6

89 % har inga ellergiska problem

