
 
 
 

 Rapport 2021:6 
 

 

Utvärdering av 
filterklasser vid 
ventilation av kontor 



Energimyndighetens projektnummer: 47881-1 

E2B2 

 

 

 

Utvärdering av filterklasser vid 
ventilation av kontor 

 

Tobias Er iksson,  RISE 

Svein Ruud, RISE 

Jenny Riss ler ,  RISE 

Sara Janhäl l ,  RISE 



 

 

 

3 

UTVÄRDERING AV FILTERKLASSER VID VENTILATION AV KONTOR 

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. 

Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor är ett av projekten som har genomförts i program-
met med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av RISE Research Institutes of 
Sweden och har genomförts i samverkan med Camfil Svenska AB, MANN + HUMMEL Vokes Air AB och 
Nordomatic AB.  

Fläktar för komfortventilation använder mycket energi och en relativt stor andel av användningen be-
ror på tryckfall över ventilationsfilter. Projektet har undersökt både partikelreduktion och energibe-
sparing för olika filter med olika filterklasser och energiklasser. 

Stockholm, den 1 mars 2021.  

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

Energianvändningen för byggnader, bostäder och lokaler står för en betydande andel av den totala 
energianvändningen i samhället. Av denna står driften av ventilationssystemet för en stor del. För att 
skapa en god inomhusluft och skydda komponenter i ventilationssystemet används filter för att rena 
utomhusluften. Att driva luften genom ett filter är förknippat med ett visst tryckfall och därmed en viss 
energianvändning. Således är valet av ventilationsfilter något som påverkar energianvändningen. I 
projektet har en modern kontorsbyggnad, med ett behovsstyrt ventilationssystem studerats. Fläktar-
nas energianvändning i ventilationssystemet har mätts för tre olika tilluftsfilter (klas-
serna ePM10 50%, ePM1 60% och ePM1 85%) under totalt sex veckor vardera. Samtidigt har halten par-
tiklar studerats i uteluft, tilluft, frånluft och vistelsezon. I ett behovsstyrt ventilationssystem varierar 
luftflöden beroende på kylbehov och mängden personer i lokalen.     

 Vid en sammanställning på årsbasis visar resultatet från det aktuella kontorshuset att använd-
ningen av elenergi för de testade tilluftsfiltren skulle bli 655 kWh för ePM10 50% filtret, 1183 kWh 
för ePM1 60% filtret och 1818 kWh för ePM1 85% filtret. Detta skall ställas i relationen till att den to-
tala elanvändningen för fläktarna skulle bli 15870 kWh, 16292 kWh, respektive 17034 kWh, d.v.s. be-
roende på valet av tilluftsfilter skulle dessa stå för cirka 4 -11 % av fläktarnas totala elenergianvänd-
ning. Därtill kommer att frånluftsfiltret i det aktuella fallet, ett ePM10 50% filter, skulle stå för ytterli-
gare cirka 5 %.    

Förenklat kan man konstatera att halterna av partiklar inomhus beror på 1) partikelhalter i uteluften, 
2) filtreringsförmåga över filtret, 3) lokalens inneboende reningsförmåga (partiklar deponeras på 
grund av sedimentation och diffusion) och 4) mängden partiklar som genereras inomhus. Halterna av 
partiklar i uteluften har under samtliga veckor under mätperioden varit förhållandevis låga. Bara en-
staka tillfällen har halterna legat över de gränsvärden som finns i Sveriges miljömål ”Frisk luft”. (Na-
turvårdsverket, 2019) Trots  detta visar analysen av de relativa halterna i uteluft, tilluft och frånluft att 
val av filter har en tydlig påverkan på halterna av partiklar inomhus. Val av filterklass spelar allt större 
roll ju högre halter i utomhusluften – då det relativa tillskottet av partiklar genererade inom-
hus får mindre inverkan på partikelhalterna inne. Under tillfällen med riktigt låga halter i uteluf-
ten (t.ex. då PM2.5<2 µg/m3) bidrar partikelkällorna inomhus i betydande andel till partiklarna i inom-
husluften varpå installerad filtertyp blir mindre viktig för partikelhalterna inomhus.  

 

Ventilationsfilter, Energianvändning, Behovsstyrd ventilation, Filterklasser, Luftbehandlingsaggregat 
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Summary 

The energy consumption of buildings, residential and non-residentials, accounts for a significant pro-
portion of the total energy consumption in the society. Of this, the operation of the ventilation sys-
tem accounts for a large part. To achieve good indoor air quality and protect components of the venti-
lation system, filters are used to purify the outdoor air. The use of a filter is associated with a cer-
tain pressure drop and thus a certain energy consumption. Thus, the choice of ventilation filters is 
something that affects energy consumption. In this project, a modern office building, with a demand-
controlled ventilation system, has been studied. The energy consumption of the fans in the ventilation 
system has been measured for three different supply air filters (ePM10 50%, ePM1 60% and ePM1 85%) 
for a total of 6 weeks each. At the same time, the level of particles has been studied in outdoor air, sup-
ply air, exhaust air and the indoor environment. In a demand-controlled ventilation system, the air-
flow varies depending on the need of cooling and the amount of people in the premises.     

 When compiled on an annual basis, the results for the actual office building shows that the use of 
electrical energy for the tested supply air filters would be 655 kWh for the ePM10 50% filter, 1183 
kWh for the PM1 60% filter and 1818 kWh for the PM1 85% filter. This should be set in relation to the 
fact that the total electricity use of the fans would be 15870kWh, 16292 kWh, and 17034 kWh respec-
tively, i.e. depending on the choice of supply air filters, these would account for about 4 -11% of the 
fans' total electricity use. In addition, the exhaust air filter in the present case, an ePM10 50% filter, 
would approximately account for an additional 5%.    The levels of particles in the outdoor air have 
been relatively low during all measurement weeks. Only occasionally the levels have reached above 
the limit values given in “Sweden's environmental goal - Fresh air"(Naturvårdsverket, 2019). The par-
ticle concentrations in outdoor air, supply air and exhaust air, and occasionally in the room, was logged 
and in the primary analysis the relationship between these were studied. In simple terms, the parti-
cle levels indoors are explained by 1) the outdoor air quality, 2) the filtration capacity of the in-
stalled filter, 3) the indoor area itself serving as a sink of particles, and 4) the number of particles gen-
erated indoor (and the dilution of these into the room air). We show that the choice of filters cer-
tainly affects the particles levels indoors – even though the levels in the outdoor air were gener-
ally low – and furthermore, that the effect of filter type on the indoor air quality was more pro-
nounced during high outdoor particle concentrations since then the indoor particles emissions 
had less relative impact. At the very lowest PM levels in the outdoor air (e.g. <2 µg/m3 for PM2.5), the 
particle sources indoors contribute in a significant proportion to the particles in the exhaust air and 
thus, the filter type becomes less important for PM levels indoor.  

 

Air filters, Energy consumption, Demand controlled ventilation, Filter classes, Air handling units 
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1 Inledning och bakgrund 
System för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) i byggnader används för att ge en bra ter-
misk komfort och en god kvalitet av inomhusluften. I de flesta länder står byggnaders energianvänd-
ning för över 40 procent av den totala energianvändningen och av denna står HVAC-system för mer än 
50 procent av användningen (Lee, 2015).  Ventilationsfilter är en viktig komponent i ett ventilations-
system men de påverkar också fläktarnas energianvändning. I en ideal värld borde utomhusluften 
vara så ren att luft skall kunna tas in i byggnader utan filtrering. I våra städer med utsläpp från trafik 
och andra föroreningskällor befinner vi oss ofta långt därifrån och luftburna partiklars inverkan på 
människors hälsa framstår allt tydligare som ett allvarligt problem. Eftersom ventilationsfilter, och 
även luftomsättningen, har en direkt inverkan på luftkvaliteten inomhus måste även detta vägas mot 
energianvändningen – speciellt i en tid då vi tillbringar en allt större del av tiden inomhus.     

Fläktar för komfortventilation förbrukar stora mängder elenergi, ca 11 TWh/år bara i Sverige (Svensk 
Ventilation, 2021). En betydande andel av denna energianvändning beror på tryckfall över ventilat-
ionsfilter. Enligt en rapport från Svensk Ventilation skulle 0,18 TWh kunna sparas genom byte till mer 
energieffektiva filter (Svensk Ventilation, 2021). Det finns numera även en beräkningsmetod för ven-
tilationsfilters energianvändning (Eurovent 4/21-2019) och till det ett energiklassningssystem för 
dessa filter. Filter med samma filterklass kan ha både olika energiklass och till viss del olika partikel-
avskiljning. Beroende på bland annat otätheter i byggnadens klimatskal och viss obalans i luftflöden, 
filtrets långtidsegenskaper kan den praktiska partikelavskiljningen i en verklig byggnad skilja mot den 
som har mätts upp vid en standardiserad laboratorieprovning.   

1.1 Motiv, mål och syfte 
Det saknas systematiska fältmässiga studier av vilken inverkan som val av filterklass i praktiken har 
på energianvändning för fläktar och partikelreduktion i kontorsbyggnader med balanserad ventilat-
ion. I en äldre studie (Byggforskningsrådet, 1993) har mätning skett på frånluftssystem med bra filter 
i ett flerbostadshus. Då fick man ett stort undertryck vilket ledde till en stor andel infiltration av 
uteluft via otätheter i klimatskalet. I ett annat genomfört projekt (Ruud, 2016) visades att valet av fil-
terkvalitet har viss betydelse för den uppmätta partikelhalten i livsmedelsbutiker. Dock kunde man 
konstatera att partikelnivåerna inomhus i hög grad även bestämdes av partiklar som genereras inne 
samt av partiklar i luft som tränger in i butikerna via entréer och andra öppningar/otätheter. I ett kon-
tor med balanserad ventilation skiljer sig förutsättningarna för infiltration väsentligt från både 
ett frånlufts ventilerat flerbostadshus och en livsmedelsbutik.     

Bland såväl fastighetsägare som filtertillverkare finns ett behov av en oberoende studie som redovisar 
för- och nackdelar med olika filterval ur energi-, innemiljö- och kostnadssynvinkel. Genom pro-
jektet avser vi att undersöka vilken partikelreduktion man i praktiken kan få inomhus i kontorsbygg-
nader vid användning av filter av olika filterklass, samt hur mycket elenergi man i praktiken kan spara 
beroende på val av filter. För att göra detta genomförs mätningar i uteluft, tilluft, frånluft och kortva-
riga mätningar i vistelsezon. Energimässigt presenteras resultaten som skillnad i specifik fläkteffekt 
(SFP) som funktion av luftflöde (L/s), samt omräknat till specifik energianvändning (kWh per år och 
m2 Atemp) för ett antal filter med olika filter- och energiklass. Utifrån resultaten kommer en bedömning 
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av den totala potentialen för energibesparingen i svenska kontor göras. Detta ska dock också vägas 
mot en bedömning av hälsoaspekterna vid val av olika filter.    

Resultaten bedöms vara generellt tillämpbara på kontor och andra liknade byggnader med balanserat 
ventilationssystem. Målet är att bidra till att öka förutsättningarna att skapa en god luftkvalitet i kon-
torsbyggnader utan att energianvändningen för fläktdrift blir högre än nödvändigt. Ytterst bör resul-
taten från studien leda till att fastighetsägare och förvaltare av nya kontorsbyggnader ska få ett bättre 
beslutsunderlag vid val och inköp av filter.     

1.2 Partiklar och dess hälsoeffekter 
Luftburna partiklar kan vara allt från några nanometer upp till ~100 mikrometer, komma från olika 
källor och ha mycket olika kemisk sammansättning. Grova partiklar (> 1 µm) formas ofta genom sli-
tage eller uppvirvlande damm, medan de allra minsta partiklarna främst uppstår genom förbrän-
ning och upphettning. Partikelstorleken har stor betydelse både för att förstå hälsoeffekter, uppehålls-
tiden i luften, hur de kan filtreras bort och om de deponeras och/eller virvlar upp. Partikelhalterna 
i inomhusluften är en summa av de partiklar som penetrerar in i byggnaden utifrån och de som bildas 
i inomhusmiljön.    

Partiklar kvantifieras beroende på typ av mätmetod, tex. partikelantal, som svärta eller som storleks-
fördelad massa där PM10 och PM2,5 är vanliga begrepp. Med PM10 menar man den samlade massan 
på alla partiklar som är mindre än 10 µm i diameter. På motsvarande sätt definieras PM2.5 och PM1 
(Naturvårdsverket, 2019). Partikelemissioner i utomhusluft är ofta relaterade till transportsek-
torn och industriprocesser, såsom förbränning och materialbearbetning. Även i inomhus är förbrän-
ning en vanlig källa till partiklar, till exempel vedeldning och stearinljus. Andra exempel är nedbryt-
ningsprodukter i huskroppen såsom mögel, damm från kläder, partiklar från människor och djur, samt 
andra aktiviteter såsom matlagning och städning (Folkhälsomyndigheten, 2020).     

Höga halter av partiklar i luften är förknippade med en rad olika negativa hälsoeffekter som till exem-
pel luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Enligt en relativt färsk rapport 
från WHO (World Health Organization, 2018) så kan luftföroreningar globalt sett orsaka så mycket 
som 6,5 miljoner för tidiga dödsfall per år. Även om vi i Sverige anses ha en relativt bra luftkvalité i de 
flesta av våra tätorter, så beräknas förhöjda partikelhalter resultera i flera månaders förkortad livs-
längd igenomsnitt.  Partiklar har traditionellt mätts genom att de samlats upp på filter och vägts. Detta 
har resulterat i att grova partiklar, som väger mycket mer än små partiklar, har fått stort fokus. Dock 
är det inte enkom partiklarnas massa som idag anses förklara de hälsoeffekter som rapporteras, 
utan även antalskoncentration och andra egenskaper så som storlek, ytarea, form och kemiskt inne-
håll. Exempelvis kan ultrafina partiklar (<0,1 µm) nå den djupa delen av lungan i högre grad än större 
partiklar.   

Gränsvärden för partikelhalter finns för arbetsmiljö och i utomhusluft, medan det inte finns någon ge-
nerell reglering av inomhusluft. Dagens gränsvärden är i princip alltid baserade på den samlade mas-
san av partiklar mindre än en viss storlek. Detta är motiverat av att partikelstorleken avgör hur långt 
in i andningsvägarna partiklarna kan komma. Generellt brukar man säga att gränsen för de partiklar 
som kan följa med luftströmmen förbi svalget när vi andas går vid <10 µm.   
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Inom arbetsmiljö regleras ofta partikelmassa som respirabelt damm (<4 µm), inhalerbart damm el-
ler totaldamm, medan i utomhusluft regleras PM10 och PM2,5. Vi har i detta projekt mätt PM10 och 
PM2,5, men även andra mått så som PM1 och antalskoncentration i olika storleksintervall.     

I de svenska miljökvalitetsnormerna finns gränsvärden för både gaser och partiklar i utomhusluft an-
givna. Som ett komplement till dessa gränsvärden har Sverige nationella miljömål för PM10 och 
PM2,5 (under rubriken frisk luft). Gränsvärden och miljömål sammanfattas i tabell 1. 

Tabell 1. Sammanfattning av gränsvärden för utomhusluft. 
    Miljökvalitetsnormer    Sveriges miljömål – Frisk luft    
PM2,5  < 25 µg/m3 (årsmedelvärde)    < 25 µg/m3 (dygnsmedelvärde)    

< 10 µg/m3 (årsmedelvärde)    
PM10 < 40 µg/m3 (dygnsmedelvärde, 35  dygn)    

< 50 µg/m3 (årsmedelvärde)    
< 30 µg/m3 (dygnsmedelvärde)    
< 15 µg/m3 (årsmedelvärde)    

1.3 Ventilationsfilters funktion 
För att skydda aggregatet och dess värmeväxlare från försmutsning samt i förekommande fall minska 
halten av partiklar i tilluft och vistelsezon används idag filter med olika filterklasser. Vanligen används 
filter med filterklass ePM10 50% eller ePM1 50%-60%. Om syftet med filtret huvudsakligen är att 
skydda värmeväxlaren från försmutsning skall filter med lägst filterklass ePM10 50% användas. Är syf-
tet att märkbart minska halten av små partiklar i tilluften (<1 mikrometer, PM1) behöver filter i kate-
gorin ePM1 användas. I Eurovent Rec 4/23 definieras olika kategorier på tilluften respektive uteluften. 
För att nå de högsta kategorierna gällande tilluft krävs minst filterklass ePM1 50%. För en yttre miljö 
som innehåller ännu höga halter av små partiklar, exempelvis beroende på närhet till en gata med 
mycket biltrafik, behöver filterklassen vara ännu högre för att kunna bibehålla en högre kategori på 
tilluften (Eurovent, 2020).  

1.4 Projektdeltagarna och deras olika roller 
Projektet har varit ett samarbete mellan RISE, Camfil Svenska AB, Mann&Hummel Vokes Air AB, Nor-
domatic AB. Tobias Eriksson (RISE) har varit projektledare. Johan Frändeby (Nordomatic), har ansva-
rat för anpassningar av ventilationssystemet. Fältmätningarna har genomförts av Tobias Eriksson 
(RISE), Christian Mossberg (RISE) och Huijuan Chen (RISE). För de kompletterande labbmätningarna 
har Ingmar Schüssler (RISE) och Gustaf Bengtsson (RISE) även bidragit. Tobias Eriksson (RISE) har 
ansvarat för utvärdering av mätningarna av partiklar med hjälp av Jenny Rissler (RISE) och Sara Jan-
häll (RISE). Svein Ruud (RISE) har ansvarat för utvärdering av energianvändning för fläktar. Projekt 
partners, Magnus Johnsson (Mann&Hummel Vokes Air AB), Anders Flyckt (Camfil Svenska AB) och 
Åsa Lidström (Camfil Svenska AB) har bistått med expertis och med instrument.    

Till projektet har det knutits en referensgrupp som bestått av: Stig Sandberg (Vasakrononan), Henrik 
Einarsson (AB Bostäder), Olle Nyström (Akademiska hus) och Thomas Heden (Castellum AB).    
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2 Genomförande 
2.1 Övergripande beskrivning av genomförandet 
Inom projektet har en kontorsbyggnad i Borås använts, där mätningar av partikelhalter i bestämda 
mätpunkter genomförts under perioder då olika typ av ventilationsfilter varit installerat. Samtidigt 
har energianvändningen för fläktarna i byggnadens ventilationsaggregat uppmätts.  Projektet har löpt 
mellan maj 2019 och februari 2021 och mätningarna som genomförts har varit uppdelade på tre mät-
perioder enligt tabell 2.  Under varje mätperiod har tre typer av filter varit installerade enligt ett 
schema där filter bytts varje vecka. Detta innebär att varje filtertyp har varit installerat två gånger (två 
veckor) per mätperiod, och totalt under sex veckor under projektet som omfattade en total mätperiod 
om 18 veckor.  Aktiviteterna för varje vecka sammanfattats i tabell 3. För respektive mätperiod har det 
även genomförts utvärderingar av de olika filtren i labbmiljö.     

Tabell 2. Övergripande tidsplan för mätperioderna. 
Mätperiod  Tid  
Mätperiod 1  8 oktober, 2019 – 21 november, 2019  
Mätperiod 2  4 februari, 2020 – 19 mars, 2020  
Mätperiod 3  5 maj, 2020 – 11 juni, 2020  
 
Den första mätperioden har föregåtts av planering och inventering av byggnaden, provobjekt (i form 
av filter) har inhandlats, verifiering och kontroll av de olika instrument som använts samt att anpass-
ningar av ventilationssystemet har gjorts för att få tillgång till fastighetsdata, bland annat har kom-
pletterande installation av elmätare genomförts.  

Tabell 3. Sammanfattning av aktiviteter varje vecka under mätperioderna. 
Dag  Aktivitet  
Måndag  Hantera data från byggnadens styr- och övervakningssystem.  Löpande kontroller av mätutrust-

ning.   
  
Löpande verifieringar av till ex-
empel tryckförhållanden i venti-
lationsaggregatet.  
  
 Löpande utvärderingsarbete.   

Tisdag  Mätning av partikelkoncentration för uteluft, tilluft, frånluft och i vis-
telsezon. Uppstart kontinuerlig mätning av partikelkoncentration.  

Onsdag  Mätning av partikelkoncentration i vistelsezon.   
Torsdag  Mätning av partikelkoncentration för uteluft, tilluft, frånluft i vistelse-

zon. Avslut kontinuerlig mätning av partikelkoncentration.  
Fredag  Byte av provfilter inför nästkommande mätvecka.  

2.2 Beskrivning av byggnad, mätobjekt och filter 
Kontorsbyggnaden är vald utifrån att den befinner sig i en utsatt miljö med avseende på emiss-
ioner från trafiken och ligger ca 100-200 meter från stadsmotorvägens infart till Borås från Göteborg 
med avfarter, påfarter och rondeller. Byggnaden är byggd 2013, ca 60 m x 36 m till yta och fördelat på 
4 våningar. Hela byggandens ventilation sker med ett stort centralt FTX-aggregat med roterande vär-
meväxlare, se figur 1. Ventilationsflödena behovsstyrs i olika zoner med temperatur- och CO2-givare. 
Detta innebär att luftflöden varierar under dygnet beroende på personbelastning och kylbehov. Bygg-
naden tillhandahåller även ett robust styr- och övervakningssystem. Byggnaden är relativ nybyggd, 
och får därmed betraktas som relativt lufttät, specificerad infiltration är 0,3 l/s m2 vid 50 Pa.  
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Ventilationsaggregatet har en filterbank med 3 helmodul filter, 3 liggande halvmoduler och 1 stående 
halvmodul. Inom projektet har tre olika modeller av filter använts enligt tabell 4.      

I ”Förenklat luftfilterval för flerfamiljshus med centrala ventilationssystem” utgiven av Svensk Venti-
lation (Svensk Ventilation, 2019) rekommenderas ePM1 ≥50% på tilluft och ePM10 ≥50% på frånluft. 
Utifrån detta valdes ett filter som följer denna rekommendation, ett filter som är betydligt sämre 
och ett filter som är betydligt bättre med avseende på filtreringsgrad. De filter som valdes ut har en så 
låg angiven energiförbrukning som möjligt för respektive filterklass. På frånluftsidan valdes filter en-
ligt rekommendation och har varit samma för samtliga fall.   

Tabell 4. Förteckning av filter som använts inom projektet. Produktdata enligt (ECC, 2020). 
Typ av filter   Modellnamn   Initialt tryckfall   Filterklass   Energiför-

brukning   
Energi-
klass   

ISO ePM10 50%   AIRPOCKET ECO ePM10 50% 
592x592x635 4P   

35 Pa   ISO ePM10 50%   447 kWh   A+   

ISO ePM1 60%   XLT 7 50+ (HFGX-
592x592x640-10-25)   

70 Pa   ISO ePM1 60%   918 kWh   A   

ISO ePM1 85%   XLT 9 (HFGX-592x592x640-10-
25) 2019   

115 Pa   ISO ePM1 85%   1474 kWh   C   

2.3 Mätning av partikelkoncentrationer; uteluft, tilluft, frånluft och vistelsezon 
Partiklar mäts uttryckt i PM10, PM2,5 och PM1 kontinuerligt i inkommande uteluft, utgående 
tilluft och samlad frånluft i aggregatet (se figur 1) där frånluften anses representera luften i vistelsezo-
nen/inomhus. Därutöver mäts antalskoncentration – dels totalantal partiklar ner till 0,02 µm (ofta do-
minerat av partiklar i intervallet < 0,02-0,30 µm), samt i intervallet 0,3-3 µm.  Dessa mätningar ge-
nomförs en kortare tid (cirka 30 min) vid två tillfällen per mätvecka, i samma mätpunk-
ter som PMx, samt på en representativ plats i kontorslandskapets vistelsezon (benämnd som inom-
hus). 
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Figur 1. Översiktbild ventilationsaggregatet och över mätpunkter (blått kryss=uteluft, lila kryss=tilluft, grönt 
kryss=frånluft) och de områden som påverkar halterna (lila ruta=filter, grön ruta=lokalen). 

De kontinuerliga mätningarna av PMx är de primära mätningarna i projektet, och mätningarna av an-
talskoncentration under kortare perioder kompletterande för att styrka slutsatserna.   

I varje mätpunkt monterades en samplingsprob i ventilationskanalen, i nära anslutning till aggregatet, 
enligt figur 1. För mätpunkten i vistelsezonen, benämnd som inomhus, var instrumentet placerat i mit-
ten av ett kontorslandskap. Tre typer av instrument har använts för att mäta halterna av partiklar; Pa-
las, FIDAS mobil 200 (primära mätningar), TSI, P-Trak, och TSI, Aerotrak. 

2.4 Mätningar i fält av PM1, PM2,5 och PM10, FIDAS 200 
Mätningar av PMx startar cirka klockan nio på tisdag och pågår till cirka klockan 15 på torsdag varje 
vecka. För mätningarna har samplingsslangarna gått via en växlare, så att ett och samma instru-
ment växelvis mätt både i uteluft, tilluft och frånluft, samt efter ett nollfilter för kontinuerlig kontroll 
av nollnivån. Växlingen mellan mätpunkter har gjorts så att instrumentet samplar från varje mätpunkt 
2 x 8 minuter/timma. Vid utvärderingen har medelvärden från varje dag under kontorstid använts 
(9-15). 

2.5 Mätningar i fält av antalskoncentration, P-Trak och Aerotrak 
För mätning av totalantal partiklar och antal i intervallet 0,3-3 µm har tre instrument av respektive 
typ mätt parallellt i respektive mätpunkt; uteluft, tilluft och frånluft. På grund av variationer i mät-
effektivitet mellan instrument av samma typ (det vill säga instrumenten mäter systematiskt olika hal-
ter), har jämförande mätningar genomförts i anslutning till varje mättillfälle och instrumenten norme-
rats. För att kontrollera hur väl mätpunkten i frånluften representerar kontorsluften har vi vid tre till-
fällen gjort mellan halter i kontorsrummet och de i en punkt i nära anslutning till frånluftsdonet.  

2.6 Teoretisk bakgrund för utvärdering av partikelmätningar 
Förenklat kan man anta att koncentrationen av partiklar reduceras mellan uteluft och tilluft genom 
filtrering. Hur stor skillnaden är beror primärt på typ av ventilationsfilter. Hur koncentrationen av 
partiklar i frånluften förhåller sig till tilluften beror på vad som händer i lokalen. Partiklar kan både 
deponeras och alstras i en lokal. I modellen har lokalens egenskap som partikelsänka relaterats till en 
filtreringsförmåga och tillskottet av partiklar som en källa. Detta beskrivs i ekvationerna nedan.   

Variablerna i ekvationerna förklaras nedan. Halterna anges som C och indexet anger uteluft, tilluft och 
frånluft och kan jämföras med mätpunkterna figur 1.   

C U = Koncentration av partiklar i uteluft (µg/m3)   
CT  = Koncentration av partiklar i tilluft (µg/m3)   
CF  = Koncentration av partiklar i frånluft (µg/m3)   
EF  = Filtreringsförmåga i filtret (%)   
EL  = Reningssteg i lokalen (%)   
emiss = Emissioner av partiklar inomhus (µg/minut)   
K1 = Konstant relaterade till lokalen   
K2 = Kontant relaterade till luftens uppehållstid i rummet 
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Filtreringsförmågan (avskiljningsgrad) hos filtret definieras enligt ekv 1, vilket direkt ger relationen 
mellan halten i tilluft och halten i frånluft, ekv 2. 

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  �1 − 𝐶𝐶𝑇𝑇
𝐶𝐶𝑈𝑈
� ∙ 100%   ekvation 1 

𝐶𝐶𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑈𝑈(1− 𝐸𝐸𝐹𝐹)   ekvation 2 

På samma sätt kan reningsförmågan i lokalen definieras enligt:  

𝐸𝐸𝐿𝐿 =  �1− 𝐶𝐶𝐹𝐹
𝐶𝐶𝑇𝑇
� ∙ 100%   ekvation 3 

Lokalen ger också ett tillskott av partiklar till frånluften och beräkningen av halten i frånluft kräver 
därför en extra term:  

𝐶𝐶𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝑇𝑇 ∙ �
1−𝐸𝐸𝐿𝐿
𝐾𝐾2

�+ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐾𝐾1

   ekvation 4 

Genom att kombinera ekvation 2 och ekvation 3 ges:    

𝐶𝐶𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝑈𝑈(1− 𝐸𝐸𝐹𝐹) ∙ �1−𝐸𝐸𝐿𝐿
𝐾𝐾2

� + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐾𝐾1

  ekvation 5 

I modellen har vi bortsett från infiltration av partiklar och luft via klimatskalet i och med att den bygg-
nad vi tittar på anses relativt tät och denna källa inte kan särskiljas från andra källor i inomhusmil-
jön. Teoretiskt skall mängden partiklar som alstras och deponeras i lokalen vara oberoende av typ av 
filterklass. Vid utvärderingen visas en graf enligt ekvation 5 där CF ritas som funktion av CU i vilken re-
sultaten från alla mätveckor teoretiskt ska sammanfalla på en och samma linje för respektive partikel-
storlek baserat på de lokalberoende parametrarna.   

2.7 Mätningar av flöden, tryck och eleffekt, samt energi- och kostnadsberäk-
ningar  

Under samtliga mätperioder har vi haft tillgång till mätvärden från Nordomatics övervakningssy-
stem. Mätvärden loggades med fem minuters intervall. Utifrån mätningar av flöden, tryck och elef-
fekt under de tre mätperioderna och med växelvis användning av de tre olika filterklas-
serna ePM10 50%, ePM1 60% och ePM1 85% har en analys av ventilationssystemets funktion och inver-
kan av de olika filterklasserna gjorts. Den huvudsakliga skillnaden i driftkostnad bedöms vara skillnad 
i energikostnad för el till drift av fläktar. Detta som en följd av olika tryckfall vid bibehållet flöde. Utö-
ver detta tillkommer att luftfilter av lägre filterklass är något billigare. Beräkningen av skillnad i drifts-
kostnad för de olika filterklasserna är beräknat utifrån ovan nämnda energiberäkningar och ett anta-
get rörligt energipris på 1,5 kr/kWh, inklusive elnätspriset. Det finns flera faktorer som kan påverka 
energianvändningen och därmed också energikostnaden väsentligt när det gäller driften av ventilat-
ionssystem. Filterkvaliteten är en av dessa, och exempel på andra kan vara om man till exempel har 
filter med korta påslängder och byter dessa till längre påslängder så erhålls också normalt ett lägre 
tryckfall (bättre energiklass på filtret).    
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3 Resultat 
3.1 Mätning av filterprestanda 
Den resulterande filtreringsförmågan för respektive filter och för de olika partikelstorlekar presente-
ras i tabell 1. Resultaten har delats upp på respektive instrumenttyp och mätvariabler. Trots att endast 
korta mätningar gjordes för partikelantal (enligt kapitel 2), ger resultaten en samstämmig bild av fil-
tereffekten i fält och i linje med den förväntade trenden utifrån partikelstorlek och filterklass. Det filter 
med bäst filtreringsförmåga är ePM1 85% och det med sämst ePM10 50%. För ultrafina partiklar visas 
en högre filtreringsförmåga än för något större partiklar (0,3-0,5 µm) vilket även det är förvän-
tat då filtreringsförmågan ökar snabbt för mycket små partiklar (<0,1 µm). För partiklar av större stor-
lek (>0,5 µm) ökar effektiviteten åter, vilket bäst ses i kolumnerna längst till höger för antal (notera att 
i PMx-måtten ingår alla partiklar mindre än en viss storlek, vilket reflekteras i resultaten).    

Tabell 5. Sammanfattning av filtreringsförmågan över de tre olika filtertyperna testade. Värdena avser medel-
värden över samtliga mätveckor för alla tre mätperioder.  
   Filtreringsförmåga över filtret, EF   

PM1   PM2,5   PM10   >0,02 µm    0,3-0,5 µm   0,5-1,0 µm   1,0-3,0 µm   
ISO ePM10 50% (A)   23%   31%   39%   33%   18%   27%   49%   

ISO ePM1 60% (B)   60%   66%   73%   68%   60%   74%   93%   
ISO ePM1 85% (C)   83%   86%   87%   81%   82%   93%   98%   

3.2 Mätning av partikelkoncentration; uteluft, tilluft, frånluft och vistelsezon 
I detta kapitel redovisas resultat för hur de olika mätpunkterna förhåller sig till varandra för 
att bättre förstå hur valet av filter påverkar inomhusmiljön.  Om inget annat anges så är resultatet som 
presenteras sammanvägda data från samtliga tre mätperioder. 

3.2.1 Mätning av antalskoncentration, P-Trak (0,02-10 µm) 
Typiskt domineras partikelantalskoncentration i storleksintervallet av de minsta partiklarna 
<0,20 µm. Mätningarna följer förväntad relation mellan halter i uteluft och tilluft enligt filtereffektivi-
tet, men visade också att halterna av partiklar i lokalen och frånluften ofta är högre än i tilluften och 
varierar kraftigt mellan dagar oberoende av halterna i uteluften. Exempel på detta ges i figur 2. 

Denna variation förklaras troligtvis av källor inomhus och indikerar att vid de relativt låga halter som 
uppmätts i uteluften så har filtertyp mindre betydelse för halter i lokalen än vad aktiviteten i loka-
len ger. Man ser också att halterna i kontorsmiljön typiskt är högre än de i frånluften, vilket kan förkla-
ras av att de minsta partiklarna har en kort livslängd och deponeras snabbt på ytor, vilket gör att de i 
hög grad försvunnit när luften når samplingspunkten för frånluft. Skillnaden är mindre för större par-
tiklar (se avsnitt 3.2.2). Notera att inomhusvärdena har mätts upp direkt efter övriga mätningar och 
inte parallellt med övriga. Variation introduceras även delvis på grund av att luften har en viss uppe-
hållstid i lokalen, varför gradienter i antalskoncentrationer i tilluften introducerat en osäkerhet i varje 
mätpunkt, vilken jämnas ut när man medelvärdesbildar över längre mätperioder. Detta gäl-
ler även mätningarna med Aerotrakinstrumentet.   
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Figur 2. Mätning C1-C4 visar koncentrationen under mätperiod 1, med filter ePM1 85%, mätning C5-C8 mätperiod 2, och C9-C12 mät-
period 3. Varje stapel motsvarar ett medelvärde under de 30 minuter mätningen pågick under respektive dag.   

3.2.2 Mätning av antalskoncentration, Aerotrak (0,3-3 µm) 
I figur 3, figur 4 och figur 5 visas skillnaden mellan uteluft, tilluft, frånluft och inomhus för de olika fil-
tertyperna och för respektive partikelstorleksfraktion. För dessa partiklar (0,3-3 µm), som endast in-
kluderar de större partiklarna av de som speglas i mätningen av totalantalskoncentrationen mätt med 
P-trak (som domineras av partiklar <0,2 µm), är variationen i inomhushalter inte lika stokastisk som 
för totalantalskoncentrationen, varför medelvärden beräknas. Resultatet visar att för filte-
ryp ePM1 60% och ePM1 85% är medelpartikelkoncentrationen i både tilluften och frånluften - i för-
hållande till uteluften - lägre än för ePM10 50%. För partikelfraktionen 0,3 – 3,0 µm påverkar typ av 
filter tydligt halten av partiklar inne i lokalen. Resultatet visar också att frånluften har högre halter än 
tilluften endast då halterna i tilluften är låga, som till exempel för filter ePM1 85%. Även i detta data-
set finns en trend med något högre halter i innemiljö än i frånluft, i likhet med resultat i 3.2.1, vilket 
tyder på förluster mellan innemiljön och mätpunkten för frånluft. 

 
Figur 3. Medelvärden över alla mätningar av  
halterna för partikelstorlek 0,3-0,5 µm. 

 
Figur 4. Medelvärden över alla mätningar av  
halterna för partikelstorlek 0,5-1 µm.  
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Figur 5. Medelvärden över alla mätningar av  
halterna för partikelstorlek 1-3 µm.  

3.2.3 Mätning av PM1, PM2,5 och PM10 
PM1, PM2,5 och PM10 mättes kontinuerligt så som beskrivits i metodkapitlet. I figur 6, figur 7 och figur 
8 visas medelvärden över samtliga mätperioder av partikelkoncentration i uteluft, tilluft och från-
luft, för respektive typ av filter. För alla tre typerna av filter så ser man en reduktion av partiklar, i lik-
het med observationer i 3.2.2. Skillnaderna är tydligare för de högre filterklasserna och där störst skill-
nad ses i PM10. För alla typer av filter är halterna av PM10 högre i frånluft än tilluft, vilket visar 
på att källor av partiklar inomhus är tydligast för PM10, vilket diskuteras vidare i  3.2.4. 

 
Figur 6. Medelvärden över mätningar av halterna för PM1.  

 
Figur 7. Medelvärden över mätningar av halterna för PM2.5.  
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Figur 8. Medelvärden över mätningar av halterna för PM10.  

3.2.4 Utvärdering av relationen mellan uteluft, tilluft och frånluft 
För att få en tydlig bild av effekten av olika filtertyper för alla mätningar har medelvärden för 
varje dag gjorts (under kontorstid 9-15) och trender analyserats utifrån ekvationerna som presente-
ras i 2.6. Figur 9, figur 10 och figur 11 plottas PMx i frånluften (CF) mot PMx i uteluften (CU) för olika 
fraktioner och för de olika filtren. Relationen mellan CF och CU sammanväger samtliga effekter som de-
finierats i ekvationerna: filtreringensförmågan på filtren, reningsförmågan av lokalen samt effekten av 
emissioner inne i lokalen. Både reningsförmågan i lokalen (EL) och partikelkällor inomhus (emiss) är 
oberoende av filtreringsförmågan på filtren, så även om lutningen på den anpassade linjen i grafen in-
kluderar EL, så speglar skillnaden i lutningen för de olika fallen effekten av filtreringsförmågan för de 
olika filtren. Graferna visar att ett filter med hög filtreringsförmåga har större möjligheter att bibehålla 
låga partikelhalter inomhus även när halterna utomhus är höga, men att skillnaden blir mindre när 
halterna ute är låga. Skärningspunkten på y-axeln speglar styrkan på källor av partiklar inomhus vil-
ket visar, på samma sätt som figur 12, att emissionerna av de största partiklarna är högst.  

 
Figur 9. Cf som funktion av Cu, halt av PM1 

 
Figur 10. Cf som funktion av Cu, halt av PM2,5 
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 Figur 11. Cf som funktion av Cu, halt av PM10 
 

I figur 12 visas samtliga mätningar för halter i frånluft (CF) mot halterna i tilluften (CT) (Ekvation 4). 
Plottat på detta sätt filtreras effekten av lokalen som partikelsänka och partiklar som alstras i loka-
len fram, och effekten av olika filtertyper försvinner. Skärningspunkten i y-axeln relaterar till alstring 
av partiklar i lokalen (emiss) medan lutningen på grafen relaterar till lokalens funktion som partikel-
sänka (EL). I likhet med vad som diskuterades i 3.2.3 så visar resultatet att partikelkällor inomhus 
massmässigt domineras av de största partiklarna (2.5-10 µm). Baserat på halterna uppmätta i frånluf-
ten är källstyrkorna för PM1, PM2.5 och PM10 således 0,26 µg/m3, 0,51 µg/m3 och 1,53 µg/m3. Resulta-
tet visar också att den effektiva reningsförmågan i lokalen är likvärdig för la tre PM mått då riktnings-
koefficienten är nära nog densamma, vilket i detta fall troligtvis förklaras av att PM10 och PM2.5 i tilluf-
ten är nära nog den samma (inga partiklar mellan 2.5 och 10 µm).  

 
Figur 12.  Cf som funktion av CT, halt av PM1, PM2,5 och PM10. 
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3.3 Mätning och beräkning av energianvändning och kostnader 
Det aktuella ventilationssystemet har ett variabelt behovsanpassat flöde som styrs utifrån både när-
varo (med CO2-givare) och rumstemperatur (kylbehov). I figur 13 redovisas flödet under en period på 
2+2 dygn. Från analysen framgår att man vissa dagar har mycket högre luftflöden och därigenom också 
mycket högre elförbrukning än andra dagar. Detta visas även i figur 14 där det framgår hur elanvänd-
ningen ökar med ökat luftflöde, framför allt när man passerar 2000 L/s. För att beräkna hur de olika 
filterklasserna har påverkat energianvändningen för fläktdrift under varierande driftsförhållan-
den, och analysera systemets funktion, har en djupare analys genomförts.    

Som sig bör i ett aggregat med en roterande värmeväxlare är utelufts- och avluftsflödet alltid högre än 
till- och frånluftsflödet. Detta krävs för att skapa en korrekt tryckbalans på båda sidor om rotorn och 
därigenom undvika överföring av frånluft till tilluft.  

 
Figur 13. Uppmätta flöden under fyra dygn. 

 
Figur 14. Total fläkteleffekt som funktion av flöde.  

 
Analysen visar på en god inre tryckbalans mellan till- och frånluftssidan, det vill säga korrelationen 
mellan tryckgivarna GP11 och GP12 är hög oberoende av vilket tilluftsfilter som är installerat. Det in-
nebär att den inre behovsstyrningen av flödet inte påverkas av tilluftfiltrets tryckfall. Man 
kan också konstatera att även flödesbalansen i byggnaden är god. I figur 15 syns att det inre tryckfal-
let dels ligger nära konstant (cirka 150 Pa) över ett större flödesområde, men att det också kan variera 
kraftigt vid samma flöde (och samma typ av tilluftsfilter). Det senare innebär att variationerna i 
tryck vid ett och samma flöde kan var större än eller i samma storleksordning som skillnaderna i tryck-
fall mellan de olika filterklasser som testats. Vid samma flöde kan då energianvändningen 
bli högre med ett tilluftsfilter av klass ePM10 50% än med ett filter av klass ePM1 60%.  
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Figur 15. Inre tryck som funktion av flöde.  

 
Figur 16. SFP-värden på systemnivå.  

 
Genom mätning av tryckfallet (GP84) över den inre sidan av rotorn kan man konstatera att det råder 
en korrekt tryckbild över rotorn. Därigenom vet vi att internt läckage går åt rätt håll,det vill säga. från 
uteluft till avluft. Då vi tidigare konstaterat att vi har balans mellan till- och frånluftsflöde kan 
man sluta sig till att uppmätt avluftsflöde i stort sett motsvarar uteluftsflödet som passerar tillufts-
filtren. Genom laboratoriemätningarna av tryckfall som funktion av flöde kan man då genom en beräk-
ning uppskatta tryckfallet över tilluftsfiltren. Med tillgång till uppmätta tryck, flöden och eleffekter till 
fläktarna kan man också beräkna att fläktarnas verkningsgrad varierar i intervallet 40-50 procent. Vi 
har därför valt att schablonmässigt använda oss av en fläktverkningsgrad på 45 procent vid beräkning 
av de testade filtrens bidrag till fläktarnas totala elanvändning och därigenom också deras bidrag 
till SFP-värdet vid olika luftflöden. SFP är en förkortning av det engelska uttrycket ”Specific Fan Po-
wer” och är ett mått på ventilationssystemets eleffektivitet.     

I figur 16 redovisas totala SFP-värdet på systemnivå som funktion av det totala luftflöde som via ven-
tilationssystemet passerar igenom byggnaden. Där framgår att SPF-värdet generellt ökar med ökande 
flöde i intervallet 1800-3300 L/s, men att det i det aktuella systemet även kan bli relativt högt vid låga 
flöden. Under mätperiod 3 när man under sommartid kyler med frikyla från borrhålen kommer man 
tidvis upp i ett SFP-värde på ca 2,8 W/L/s vid ett maximalt luftflöde på ca 5300 L/s.    

Det går inte att utifrån analysen av SFP-värden på systemnivå se någon inverkan av vilken filterklass 
som är monterad på tilluften. Orsaken är som tidigare nämnts att andra tryckvariationer i systemet är 
av samma eller större storleksordning än tryckfallet över filtren. Däremot kan man utifrån andra mät-
ningar beräkna de olika filterklassernas bidrag till det totala SFP-värdet, vilket för mätperiod 2 redo-
visas i figur 17. Där framgår som förväntat att det är en tydlig skillnad mellan de olika filterklas-
serna. Den redovisade spridningen beror på att variationer i inre tryckfall påverkar avlufts- och 
uteluftsflödena och därigenom tryckfallet över filtren. Under de perioder respektive filter varit install-
lerat i tilluften har de i genomsnitt stått för ca 3-5 procent, 6-7 procent och 10-11 procent av det to-
tala SFP-värdet vilket då också motsvarar deras andel av den totala elanvändningen för fläktdrift.  
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Vid en närmare analys av mätningarna framgår att marginalen för en korrekt tryckbalans minskar nå-
got desto högre filterklass man har. För samtliga mätperioder och filter har vi dock en korrekt tryck-
balans förutom vid riktigt höga flöden med filterklass ePM1 85% procent under mätperiod 3. Man kan 
också se att avluftsflödet vid samma tilluftsflöde sjunker något desto högre filterklass man har på 
tilluftssidan. Båda dessa effekter är också fysikaliskt rimliga som en funktion av ökande tryck över 
tilluftsfiltren. Med utgångspunkt från detta och övriga analyser enligt ovan kan man genom beräkning 
uppskatta vilken inverkan på elanvändningen det skulle haft om man haft samma filterklass monterat 
på tilluften under samtliga veckor under alla tre mätperioder. Resultaten av en sådan beräkning redo-
visas i tabell 6. 

Tabell 6. Beräknade skillnader i energianvändning under de olika mätperioderna (kWh/dygn). 
  
Mätperiod  

ePM10 50%  ePM1 60%  ePM1 85%  
Totalt fläktar  varav T-filter  Totalt fläktar  varav T-filter  Totalt fläktar  varav T-filter  

1  52,3  2,1  53,9  3,7  56,5  6,3  

2  30,8  1,0  31,7  2,0  33,4  3,6  
3  104  4,6  106  7,1  111  11,5  

Om vi antar att varje mätperiod motsvarar ett tredjedels år, att ett år består av 255 arbetsdagar och 
att den rörliga elenergikostnaden är 1,5 SEK/kWh resulterar det i en årlig energianvändning och -
kostnad, totalt för fläktdrift och för bara tilluftsfiltren enligt tabell 7. I tabellen har vi även räknat 
fram vilken inverkan totala fläktelen och andelen därav som går till filten har på den aktuella byggna-
dens energiprestanda enligt BBR, dels enligt det tidigare måttet specifik energianvändning, dels enligt 
det nya måttet primärenergital där el räknas upp med en vikningsfaktor på 1,8. Som referens kan sägas 

Figur 17. Tilluftsfiltrens bidrag SFP-värdet som funktion av 
luftflöde.  
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att byggnaden innan solceller installerades hade en total specifik energianvändning på drygt 20 
kWh/m2 och år och ett primärenergital på ca 40 kWh/m2 och år. Detta är alltså en mycket energief-
fektiv kontorsbyggnad. När det gäller total årlig elanvändning till fläktar enligt tabell 6 bedöms den 
däremot vara relativt representativ för en stor del av svenska kontorsbyggnader med FTX-ventilat-
ion. När det gäller filtrens andel av den totala energianvändningen så bedöms det också vara represen-
tativt för andra nya kontorsbyggnader med behovsstyrd ventilation och kylning med ventilationssy-
stemet. I kontorsbyggnader med konstanta, eller nära konstanta, luftflöden bedöms däremot filtrens 
andel vara högre. Detta dels för att flödeshastigheten genom filtren i medeltal bedöms ligga närmare 
sitt dimensionerande flöde, dels för att de interna tryckfallen i ett konstantflödessystem bedöms vara 
lägre än i ett behovsstyrt system med en stor andel flödesreglerande spjäll. Vid en jämförelse med 
andra befintliga ventilationssystem bör man också beakta att filter med kortare påslängder förekom-
mer och att filter med samma filterklass kan ha olika energiklassning. I detta projekt har vi använt fil-
ter med de längsta påslängderna som normalt används och för respektive filterklass har filter 
med bästa tillgängliga energiklass använts. Våra resultat är därför inte jämförbara med resultaten 
i Svensk ventilations rapport (Svensk ventilation, 2021) där man istället jämfört filter med olika ener-
giklass.   

Tabell 7. Beräknad energianvändning och -kostnad per år samt inverkan på energiprestanda vid olika filterklas-
ser på tilluftssidan. 
   
   

ePM10 50%   ePM1 60%   ePM1 85%   
Totalt fläktar   varav T-filter   Totalt fläktar   varav T-filter   Totalt fläktar   varav T-filter   

kWh/år   15 870   655   16 295   1183   17 034   1818   
SEK/år   23 805   983   24 443   1625   25 551   2727   

Espec (kWh/m2 år)   5,3   0,22   5,4   0,39   5,7   0,61   
EPpet (kWh/m2 år)   9,5   0,39   9,8   0,71   9,0   1,09   

 
Förhållandet i energianvändning mellan de olika filterklasserna stämmer väl överens med beräknad 
energiförbrukning enligt Eurovents energiklassning. Däremot är absolutvärdena för helåret bara un-
gefär en fjärdedeldel. Inte ens om vi antar att mätperiod 3 är representativ för ett helår kommer vi upp 
i mer än ungefär hälften av den av Eurovent beräknade energianvändningen. Detta  förklaras enligt fi-
gur 18 av att totalflödet i det aktuella ventilationssystemet under större delen av drifttiden ligger un-
der standardflödet i energiklassning. Dessutom är antalet drifttimmar per år i det aktuella systemet 
enligt figur 19 bara drygt hälften av de 6000 timmar per år som Eurovent använder i sin beräkning.  
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Figur 18. Varaktighet för uppmätta flöden.  

 

 

Figur 18. Varaktighet för uppmätta flöden.  

Beroende på inköparens storlek och val av filterklass kan en uppsättning tilluftsfilter till det aktuella 
aggregatet variera ganska mycket, uppskattningsvis i intervallet 1200 SEK till 3600 SEK. Vid ett byte 
per år blir då den årliga kostnaden densamma vilket innebär att den hamnar i samma storleksordning 
som filtrens driftkostnad, i vissa fall något högre. Om vi på nationell nivå antar att samtliga kontor har 
behovsstyrd ventilation med flöden per tempererad golvyta motsvarande det studerade kontoret och 
använder sig av energieffektiva luftfilter så skulle ett byte från filterklass ePM10 50% till ePM1 60% på 
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tilluftssidan innebära en ökning av energianvändningen med 0,006 TWh/år. Om vi istället utgår 
från Eurovents energiklassningsbräkning, antar att samtliga kontor i medeltal har konstanta flöden 
motsvarande 1 L/s/m2 och 944 L/s per filtermodul, men justerar ned Eurovents drifttimmar till hälf-
ten så skulle ett motsvarande filterbyte på tilluftssidan innebära en ökning av energianvändningen 
med 0,008 TWh/år. 
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4 Diskussion 
I det studerade ventilationssystemet är det genomsnittliga luftflödet relativt lågt per filtermodul och 
eftersom det är ett kontor är även antalet drifttimmar relativt lågt. Detta tillsammans innebär att 
energikostnaden för tryckfallet över filtren är relativt låg och i samma storleksordning per år som 
inköpskostnaden för ett filterbyte per år. Att byta från energieffektiva filter av klass ePM10 50% till 
energieffektiva filter av klass ePM1 60% ökar den årliga energianvändningen med ca 500 kWh per år 
och därigenom energikostnaden med ca 750 SEK per år, vilket kan sättas i relation till att energiför-
brukningen på fläktarna totalt har en energiförbrukning på ca 16000 -17000 kWh.    

Vi har i detta projekt endast studerat inverkan av olika filterklasser på tilluftssidan och bibehållit fil-
ter av klass ePM10 50% på frånluftssidan. Många aggregattillverkare rekommenderar dock filter av 
minst ePM1 60% också på frånluftsidan. Högre filterklass på frånluftsidan än ca ePM1 60% bedöms 
dock som mycket ovanligt och valet av filterklass på frånluften bedöms inte heller ha någon inverkan 
på de partikelmätningar som gjorts i projektet. Även vid användning av högre filterklass på frånlufts-
sidan och den högsta testade filterklassen på tilluftssidan blir filtrens totala andel av det aktuella 
ventilationssystemets totala energiandning dock inte högre än cirka 15 procent. Detta bedöms vara 
representativt för moderna kontorsfastigheter med behovsstyrda ventilationsflöden.     

Hade man istället studerat ett ventilationssystem med konstanta och högre luftflöden per filtermodul 
hade filtren haft en mycket större total energianvändning i sig själva, speciellt om mindre energief-
fektiva filter hade använts. Även energianvändning per filtermodul hade blivit högre och möjligen 
hade man behövt byta filter oftare. Däremot hade man sannolikt klarat sig med något färre filtermo-
duler i ett lika stort kontor.    

Normalflöde (3400 m3/h) per filtermodul vid energiklassningsberäkningen får ses rimligt för ett 
konstantflödessystem, men drifttiden 6000 h/år är nästan dubbelt så lång som i ett kontorssystem 
med avstängd ventilation nätter och helger. För ett kontor med behovsstyrd ventilation ger beräk-
ningen därför en kraftig överskattning av filtermodulernas årliga energianvändning.   
 
Under mätperioderna har halterna av partiklar i uteluften varit förhållandevis låga. Endast ett fåtal 
dagar har halterna överstigit de gränsvärden som finns. På grund av att det finns källor av partiklar 
inomhus så har det för många av dagarna inneburit att halterna i frånluften varit snarlika utomhus-
halterna, trots en reduktion av partiklar mellan uteluft och tilluft. Detta innebär att när halterna ut-
omhus är låga så står tillskottet av partiklar från lokalen för en betydande andel partiklar i frånluf-
ten. Detta illustreras i figur 20 för PM10, vilket är det PM mått med störst relativ inverkan av partiklar 
genererade inomhus.     

Med snarlika partikelhalter i frånluften och uteluft så skulle det vid kortare mätsekvenser framstå 
som att filtret inte fyller någon funktion, men vid en djupare analys så blir det ändå tydligt att filt-
ret fyller en betydande funktion för inomhusluften och att ett filter av klass ePM1 60 % klarar av att 
bibehålla låga halterna av partiklar inomhus vid betydligt högre halter i uteluften än ett filter av 
klass ePM10 50%.     
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Figur 19 Parade partikelhalter (PM10) tilluft och frånluft vid varje mätdag, sorterade på halten i tilluft.   
 
När man studerat hälsoeffekter av luftburna partiklar är det ofta genom epidemiologiska undersök-
ningar där man tittar på samband mellan förhöjda partikelhalter i stadsmiljö och hälsoeffekter (ofta 
baserad på information från sjukvården).  Dessa studier är av förklarliga skäl fokuserade på hälsoef-
fekter av luftföroreningar i vår utemiljö. Samtidigt spenderar vi idag uppskattningsvis 90 procent av 
vår tid inomhus. Att på samma sätt studera samband mellan hälsoeffekter och de partiklar vi typiskt 
har i innemiljöer är inte lika enkelt eftersom det finns stora lokala variationer av halter mellan bygg-
nader beroende på ventilation (graden av partiklar utifrån som penetrerar in i byggnaden) och akti-
vitet/partikelkällor inne i lokalerna. Flera studier har försökt adressera huruvida partiklar som finns 
inomhus är mer eller mindre toxiska än de som finns utomhus, men resultaten pekar åt båda håll 
(Oeder S, 2012) (Long CM, 2001) (Weidong Wu, 2018) (Kim Jantzen, 2016) och ingen entydig slutsats 
har kunnat dras. Detta förklaras troligen av att källorna till partiklar i våra innemiljöer är många och 
av olika typer och att olika typer av partiklar har varierande toxisk effekt. Inomhus tillkommer även 
en relativ hög grad av föroreningar i gasfas – speciellt i nya byggnader där nya material ofta har höga 
emissioner som avklingar med tiden (Bower, 2009).    

Även om vinningen vid låga partikelhalter i uteluften i form av sänkta PM halter inne är liten vid infö-
randet av ett bättre ventilationsfilter, så finns det inga fastställda tröskelvärden för när partiklar ger 
hälsoeffekter (WHO, 2013). Således torde införandet av bättre filter (och motsvarande sänkning i 
partikelhalter) resultera i minskade hälsoeffekter – så länge detta inte sker på bekostnad av en lägre 
luftomsättning. En lägre luftomsättning kan istället resultera i ökande problem relaterade till att gas-
fas-emissioner från byggmaterial, eller att de partiklar som genereras inomhus inte ventileras bort. 
Samma sak gäller ju luftburen smitta.    

Om man studerar vad ett generellt byte från energieffektiva luftfilter av klass ePM10 50% till energi-
effektiva luftfilter av klass ePM1 60% skulle ha för effekt på energianvändningen i Sverige så är det 
marginellt jämför med ett generellt byte till energieffektiva filter. Vilket skall ställas i proportion till 
att ett filter av klass ePM10 50% hanterar högre halter av partiklar i uteluften betydligt sämre än ett 
filter av klass ePM1 60%. Projektet har visat att valet av filter påverkar fläktarna energianvändning 
i ett behovsstyrt ventilationssystem men att betydelsen på totalen är relativt låg om man går från 
klass ePM10 50% till klass ePM1 60% och särskilt då man beaktar risken för en försämrad miljö in-
omhus med avseende på halten av partiklar. Däremot är det viktigt att beakta energiförbrukningen 
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som ett filter bidrar med och välja ett filter med så hög energiklass som möjligt, men då sekundärt 
efter att man valt filter utifrån behovet av filtreringsförmåga.  
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En tredjedel av all energi som används i Sverige 
används i bebyggelsen och en effektivare energi-
användning är en viktig del av utvecklingen av 

energisystemet.  
 
I E2B2 arbetar forskare och andra aktörer tillsammans för 
att utveckla samhällets byggande och boende och effektivi-
sera energianvändningen. I den här rapporten kan du läsa 
om ett av projekten som ingår i E2B2.  
 
E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från 
Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordi-
nator. Läs mer på www.E2B2.se. 
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