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Bra ventilation 
sparar energi

Visste du att du kan 
spara 30-40 % av dina 

uppvärmningskostnader genom 
bra ventilation?



Spara 30-40 % 
av energin
Bra ventilation – d v s ventilation med värmeåtervinning – är en av de mest lönsamma åtgärderna 
ur energissynpunkt om man bygger nytt. Detta oavsett om det är en villa, kontor, industrilokal 
eller ett flerbostadshus. Det är dessutom en förutsättning för att kunna spara energi överhuvud-
taget. Ett energisnålt hus måste vara lufttätt, ha välisolerade väggar och fönster. Då krävs det att 
huset också har en bra ventilation för att få ett bra inomhusklimat. 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Ska man renovera ett flerbostadshus för att byta stammar är 
det alltid lönsamt att samtidigt genomföra andra energieffek-
tiviserande åtgärder. Isolera väggar, byta fönster men fram-
förallt installera ventilation med värmeåtervinning. Det har 
man gjort i fastighetsbolaget Signalisten i Solna – och minskat 
sin energianvändning med 50 %. En investering som betalar 
tillbaka sig på 7-8 år.

Villor
Om du bor i en villa från 70-80-talet som bara har frånluft från toaletter och kök - där tilluften 
tillförs huset via ventiler med självdrag - finns mycket spara. Installerar du ventilation med 
värmeåtervinning kan du spara drygt 30 % av dina uppvärmningskostnader. Det förutsätter att 
du installerar ett aggregat med 80% verkningsgrad och energieffektiva fläktar – vilket är stand-
ard på marknaden idag. Det krävs att du redan har treglasfönster och att huset i övrigt är byggt 
på så att du inte har onormalt drag.

Om du istället bygger nytt och bestämmer dig för att bygga ett hus med s k passivhusteknik 
kan du minska dina uppvärmningskostnader med hela 60% jämfört med förbrukningen i en 
ny-byggd normalvilla. För att klara detta krävs ventilation med värmeåtervinning eftersom 
huset är extremt tätt och välisolerat. En villa byggd som passivhus är några procent dyrare en 
normalvilla, vilket betyder att du har sparat in den extra kostnaden ett par år.

Flerbostadshus



  

Ett energieffektivt hus är ett framtidssäkert 
hus. Minskad energianvändning innebär en 
försäkring mot framtida ökade energipriser. 
Ett resultat blir att marknadsvärdet ökar på 
fastigheten. Det är viktigt att komma ihåg att 
själva investeringen i ny ventilation ofta bara 
är 10 % av den totala livscykelkostnaden 
– den största delmängden är energikost-
naden. 

Framtidssäkert hus

Case Signalisten
Signalisten är Solnas kommunala bostadsbolag. Här har man installerat venti-
lation med värmeåtervinning i 500 lägenheter från 60-talet. Energibesparin-
gen uppgår till hela 50 %. Investeringen är återbetald på 7-8 år.

Det ventilationssystem som installerats bygger dels på befintlig teknik dels på 
nya innovativa lösningar. Det centrala aggregatet är en roterande värmeväxlare 
med en verkningsgrad på 80 %. För att undvika eventuella luktöverföringar 
mellan lägenheterna tillförs ozon i frånluften. Enligt de studier som gjorts av 
KTH är ozonet så reaktivt att det inte finns kvar när luften når lägenheterna. 
Tilluft sker enbart till sovrummen genom platta kanaler, som inte kräver tapet-
sering eller ommålning. 

Kanalerna är dragna ner till 30 cm ovanför golvet vilket innebär att inga brand-
spjäll är nödvändiga. Brandröken går aldrig lägre ner än 30 cm ovan golv. Inte 
heller har luftdon använts. Tilluften från sovrummen är tillräcklig för att skapa 
en bra luftomsättning i hela lägenheten. Frånluften från vardagsrum, toalett 
och kök går via kanaler upp till vinden där aggregatet är placerat.          

I nybyggda flerbostadshus som byggs med passivhusteknik – som exempelvis Eksluttningen i Aling-
sås – ligger energiförbrukningen för uppvärmning hela 80 % lägre än en normalt nybyggd lägenhet. 
Även här är förutsättningen ventilation med värmeåtervinning. 

Signalisten är Solnas kommunala bostadsbolag. Här har man installerat venti-
lation med värmeåtervinning i 500 lägenheter från 60-talet. Energibesparin-

Det ventilationssystem som installerats bygger dels på befintlig teknik dels på 



Studier visar att bra ventilation
 
• minskar risken att få astma och allergier
• ökar arbetseffektiviteten
• bidrar till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro
• är en förutsättning för välisolerade och täta hus i vårt kalla klimat
• spar energi
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Åtgärder med ventilation
- som minskar energianvändningen

Mindre åtgärder – kontrollera att 
-    drifttiderna är riktigt inställda
-    det är rätt luftflöden
-    tilluftstemperaturen inte är för hög

Större åtgärder 
-    eleffektiva fläktar
-    värmeåtervinning
-    behovsstyrning

Mycket lönsamma åtgärder långsiktigt
-    tidsstyrning av fläktar
-    installation av värmeåtervinning
-    behovsstyrning
-    sänk tilluftstemperatur
-    årtidsanpassa luftflöden
-    kontrollera luftflöden   

Ofta lönsamma åtgärder
-    effektivare luftbyte i rummen
-    utnyttja gratiskyla med kall nattluft
-    rengöring av kanalsystem och fläktaggregat

Åtgärder som kan vara lönsamma
-    byte av fläktar
-    byte av fläktmotorer  
          

Om Svensk Ventilation
Svensk Ventilation är en bransch-
förening som representerar cirka 
hundra ventilationsföretag - såväl 
tillverkare som installatörer. Fyra 
av de sex största ventilationsföre-
tagen har sin hemvist i Sverige. 
Läs mer på vår webbplats:
 www.svenskventilation.se

”Energieffektivisering är den 
billigaste, renaste och snabbast 
tillgängliga energikällan”  
                                   Barack Obama


