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i 

Sammanfattning 

Att minska energianvändningen är lika mycket ett globalt mål som ett nationellt 

mål. Sverige har som mål att öka effektiviseringen av energianvändningen med 20 % 

fram till år 2020. Det gör att nästan alla sektorer påverkas och inte minst bostads- 

och servicesektorn som står för nästan 40 % av Sveriges energianvändning. Ventilat-

ionssystem är en av de saker som kan bidra till energibesparingen. I den här studien 

har en nybyggd grundskola simulerats avseende energi och komfort där olika venti-

lationssystem testats för att se vilket system som är mest lönsamt ekonomiskt, 

energi- och komfortmässigt. Det som skiljer ventilationssystemen åt är de olika ty-

perna av flödesreglering. Två huvudtyper av ventilationsflödesreglering har testats: 

”Variable Air Volume” = Luftflödet varierar efter behovet (VAV) och ”Constant Air 

Volume” = Konstant luftflöde (CAV). Byggnaden, som är välisolerad och har tung 

stomme, har även simulerats med ökad personbelastning för att se hur det påverkar 

ventilationssystemet. Metoden som används för att utföra arbetet är en simulerings-

studie av komparativt slag, där datorprogrammet IDA ICE 4.8 har använts för att 

modellera byggnaden och utföra simuleringarna. Modellen som har simulerats efter-

liknar delar av grundskolan Stigslundsskolan i Gävle, i både uppbyggnad, ventilation 

och användningsgrad. Data har samlats in från konsultföretaget Rambolls databaser 

med information om projekteringen av skolan och genom personlig kommunikat-

ion. Simuleringen av ett skolår har utförts och ett schema för personbelastningen har 

ställts in för varje sal för att efterlikna det schema som eleverna går efter i dagsläget. 

Resultatet av simuleringarna visade att VAV -ventilationssystemet som efterliknar 

det projekterade fallet väl täckte ventilationsbehovet, använde mindre energi än 

CAV-systemet och skapade ett mycket bra termiskt klimat i byggnaden. Resultatet 

visade också att ökad personbelastning hade stor inverkan på ventilationssystemet, 

och medförde bland annat att återbetalningstiden för VAV-systemet ökade från 11 

till 30 år.   

 

Nyckelord: VAV-system, CAV-system, DCV, IDA ICE, Nyproduktion byggnad, 

skola, termisk komfort, energi.  
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Abstract 

To reduce the energy use is as much a global goal as it is an international goal. The 

Swedish goal is to increase the efficiency of energy use with 20 % by year 2020. This 

means that almost all the sectors are affected, that includes the housing and service 

sector which accounts for almost 40 % of Sweden’s energy use. The ventilation sys-

tem is one thing that can contribute to saving energy. In this study a new built pri-

mary school has been simulated, regarding energy use and thermal comfort, where 

different ventilation system has been tested to determine which system are the most 

profitable in economically, energy and comfortably. The ventilation system different 

in the flow control. Two main types of flow control have been tested: Variable Air 

Volume (VAV) and Constant Air Volume (CAV). The building, which is well insu-

lated and has a heavy body has also been simulated with increased personal load to 

see how it affects the ventilation system. The method used to perform the work is a 

comparative type simulation study. The computer program IDA ICE 4.8 has been 

used to build the model and do the simulations. The model that has been simulated 

resemble the primary school Stigslundsskolan in Gävle in both construction, ventila-

tion and degree of use. Data has been collected from the consulting company Ram-

boll’s database with information on the planning of the school. Personal communica-

tion has also been used to collect information. The simulations have been performed 

for a school year and a schedule for the personal load has been set for each hall to 

imitate the schedule that the students are following today. The result of the simula-

tions showed that the VAV ventilation system, which resemble the planned case, 

cover the ventilation requirements, uses less energy than the CAV system and create 

a very good thermal climate in the building. The result also shows that the increased 

personal load had a great influence on the VAV ventilation system and increased the 

repayment period from 11 to 30 years. 

Keywords: VAV-system, CAV-system, DCV, IDA ICE, New construction building, 

school, thermal comfort, energy. 
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Begrepp Definition 

CAV-system 
Konstantflödessystem, kör på det förinställda luftflödet utan möjlighet att 
varieras. 

VAV-system 
Variabelflödessystem, har möjlighet att variera luftflödet. Luftflödet kan ändras 
efter behovet i rummet också kallat behovsstyrd ventilation (DCV). 

FTX Luftaggregat med mekanisk frånluft, tilluft och värmeväxlare. 

F Luftaggregat med mekanisk frånluft. 

SFP Specifik fläkteffekt 

U-värde Värmeövergångskoefficient [W/m2K] 
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1 Introduktion 

Rapporten omfattar ventilationssystemets påverkan ur energi- och komfortsynpunkt 

i en nybyggd grundskola. Ett flertal simuleringar av olika ventilationssystem utfördes 

med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE i syfte att lyfta systemens för- och 

nackdelar. I detta projekt jämfördes ett variabelflödesystem som styrs på CO2 och 

temperatur (VAV-system) med ett konstantflödessystem (CAV-system) i en bygg-

nad som efterliknar nybyggnaden av Stigslundsskolan i Gävle, för att se vilket system 

som är mest lönsamt. En känslighetsanalys utfördes också på VAV-systemet för att 

te reda på hur stor påverkan internbelastningen har på ventilationssystemet.  

1.1 Bakgrund 

Att minska energianvändningen har de senaste åren varit ett stort samtalsämne både 

för privatpersoner och företag. Då elpriset historiskt sett har varit lågt under en 

längre tid, se figur 1, har behovet av effektivisering inte varit så stort. Men med nu-

tidens risk för osäkrare tider och ökande energipriser har intresset för att minska 

energianvändningen ökat. Klimatmedvetenheten har också påverkat riktningen på 

utvecklingen då EU har höga priser på utsläppsrätter vilket ger högre elpriser. Ut-

släppsrätterna är EU:s gemensamma regler och är ett kostnadseffektivt styrmedel 

och har som syfte att minska utsläpp av växthusgaser (Konsumenternas energimark-

nadsbyrå, 2019). 

 

Figur 1 - Energipriser för hushåll och lokaler 1970–2017, i 2017 års prisnivå, öre/kWh. 
(Energimyndigheten, 2018) 

De Globala målen drivs av FN:s utvecklingsprogram och består av 17 mål för hållbar 

utveckling. Mål 7 Hållbar energi för alla fokuserar på att förse alla med hållbar, tillför-
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litlig energi och rena bränslen. Efterfrågan på energi förväntas öka med 37 % fram 

till år 2040. Så för att lyckas med delmålet av mål 7, ”Fördubbla ökningen av energief-

fektivitet fram till år 2030”, så lär vi ändra hur vi använder och omvandlar energi 

(Globala målen, 2015a). Mål 11, ”Hållbara städer och samhällen”, inkluderar hållbart 

byggande och planerande av bostäder och offentliga platser för att skapa hållbara stä-

der för framtiden. Vilket också innebär minska miljöpåverkan i städer (Globala må-

len, 2015b). Målen för svensk energipolitik innebär bland annat att effektiviseringen 

av energianvändningen ska öka med 20 % från 2008 till år 2020 

(Energimyndigheten, 2017). Dessa mål lär vi alla sträva mot för att bibehålla en bra 

planet. 

Nästan 40 % av Sveriges energianvändning används av bostads- och servicesektorn 

och utav den delen står den offentliga sektorn för 11 %. Ventilation står för en stor 

del av energianvändningen (Energimyndigheten, 2017). Vilket motiverar varför 

denna studie är relevant och varför det är viktigt att undersöka vilket ventilationssy-

stem som bäst lämpar sig för byggnaden. Det är också viktigt att se till att en bra 

komfortnivå bibehålls i byggnaden då flertalet studier som presenteras i kapitel 1.2 

litteraturstudie visar att det kan påverka elevernas inlärningsförmåga.  

1.1.1 Förfarande 

För att undersöka ventilationens påverkan i byggnader och på människor valdes en 

grundskola ut tillsammans med Ramboll Gävle. Skolan som valdes var den nyligen 

projekterade Stigslundsskolan. Skolan valdes på grund utav att det är intressant att 

kolla på en nybyggd skola och det fanns mycket information om byggnaden och hur 

den används. Delar av Stigslundsskolan har använts som basmodell och modellerats i 

simuleringsprogrammet IDA ICE. Byggnaden har simulerats med olika ventilations-

system för att analysera vilka för och nackdelar som finns och även med ökad per-

sonbelastning för att se hur de påverkar systemet. Byggnaden simuleras för ett skolår 

enligt ett salsschema som är baserad på vecka 19 år 2019s schema och de verkliga 

klasstorlekarna. Resultaten av simuleringarna kommer fokusera på energianvändning 

och termisk komfort. Även merkostnaden för ventilationssystemen beräknas med 

hjälp av prisförslag från leverantören och med hjälp av boken Sektionsfakta –VVS 

där uppskattade priser på produkter och installation redovisas (Wikells, 2019).  

1.2 Litteraturstudie 

En studie av Chenari, Carrilho och Silva (2016) menar att vid renovering eller ny-

byggnation finns det goda möjligheter att förbättra ventilationen och dess energian-

vändning. Behovsstyrd ventilation har en stor möjlighet att göra just detta. Lokaler 

som inte används för tillfället kräver inte lika mycket ventilation som ett ockuperat 

rum. Där finns det möjligheter att förbättra energianvändningen genom att reglera 

flödet. Denna energibesparing går att göra i många olika miljöer inkluderat skol-
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miljö. Studien anser att det krävs mer forskning på ämnet för att reda ut sambanden 

mellan ventilation och människors hälsa. Med behovsstyrd ventilation kan den onö-

digt höga energianvändningen för ett överventilerat rum minska.  

Det anser även Masy och André (2012), deras simuleringsstudie visar att det finns 

energibesparingspotential vid installation av VAV-system. Och att energibesparings-

potentialen är i hög grad beroende av kraven från de som vistas i byggnaden. Studien 

visar att ventilationssystemet teoretiskt har potential att spara upp till 28 % av ener-

gin till uppvärmning genom att styra luftflödet på ett CO2 -max på 1300 ppm i en 

simulerad kontorsbyggnad.  

 

En fallstudie i Norge av Mysen, Berntsen, Nafstad & Schild (2005) anser att det vik-

tigaste faktorerna att beakta när det är fördelaktigt att använda CAV- eller VAV-

system är hur lokalen används. Det som är av vikt är lokalens antal besökare och an-

tal aktiva timmar. Konstant flöde är fördelaktigt om det finns ett konstant behov i 

lokalen. För att variabelflödessystem ska vara gynnsamt krävs variation i ventilat-

ionsbehovet. Fallstudien gjorde beräkningar på eventuella fördelar med VAV-system 

i grundskolor. Två klassrum valdes slumpmässigt ut i 81stycken skolor i Oslo. Kvan-

titativa data i form av storlek på klassrummen, aktiva timmar, hur många som teore-

tiskt skulle använda klassrummen och hur många som faktiskt var närvarande samla-

des in när klassrummen granskades. Fallstudien jämför CAV- med VAV-system som 

styrs av CO2 -sensorer och VAV-system som styrs på närvaro i rummet. CAV-

systemet håller ett konstant flöde oberoende av belastningen i klassrummet. VAV-

system som styrs av CO2-sensorer är inställda att köra på grundflöde upp till 700 

ppm och när ppm stiger ökar ventilationen så att värdet hålls på max 900 ppm. 

VAV-system som styrs av aktivitet körs på lägsta inställda flödet när ingen aktivitet 

detekteras och maxflöde när klassrummet är i bruk. Resultatet visade att VAV-

system som styrs av CO2-sensorer använder 38 % mindre energi och VAV-system 

som styrs av aktivitet i rummet 51 % mindre energin jämfört med CAV-systemet 

som går på det projekterade flödet 10 timmar om dagen.  

Studien visar att det går att minska energianvändningen med VAV-system. Ett för-

bättringsförslag av metoden är att samla in data över en längre tid och inte bara un-

der inspektionen, då hade större validitet kunnat uppnås. 

Även Merema, Delwati, Soubron & Breesch (2018) upptäckte att energieffektivise-

ring var möjligt i deras fallstudie som analyserar tidigare studier för att belysa de lär-

domar som finns. De tidigare studierna har analyserat installation av behovsstyrd 

ventilation (VAV) i tre kontorslandskap och två klassrum varav alla är beläget i Bel-

gien. Mätningarna som gjordes i dessa studier utfördes i minst två veckor mellan slu-

tet på 2015 och år 2016. De parametrar som studerades var bland annat CO2-

koncentration, temperatur och antal personer i rummen. De insamlade värdena an-

vändes för att analysera effektiviteten av ventilationssystemet och energieffektivise-
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ringen. Det resulterar i att både klassrum och kontorslandskap sparades minst 50 % 

av energin till fläktar och 34 % av energin till värmeförluster. 

 

Det går även att hitta energibesparingsmöjligheter bara genom att se över de in-

ställda drifttiderna för ventilationssystemet. I studien av Pereira, Lamas och da Silva 

(2018) visade det sig att ventilationssystemet startade tre timmar innan lektionen 

skulle börja utan en befogad anledning. Genom att ändra schemaläggningen för ven-

tilationssystemet går det att spara mycket energi. Att ta reda på det verkliga behovet 

av skolans ventilationssystem ger en möjlighet att öka energibesparingen och även 

bidra till hållbarheten av systemet. Ett liknande fall hittades i Merema et al. (2018) 

fallstudie där det i ett kontorslandskap upptäcktes att ventilationssystemet låg på det 

inställda grundflödet under största delen av dagen. Det kan tyda på att ett för högt 

grund luftflöde har bestämts för rummet och att det eventuellt skulle gå att ha ett 

ännu lägre grundflöde för att få ut maximal användning av systemet.  

Det går att tolkar Merema et al. (2018) upptäckt av ventilationssystemet som låg på 

grundflöde större delen av dagen, att de kanske finns ett behov av att se över venti-

lationsinställningarna med jämna mellanrum utifall rummets ventilationsbehov har 

ändrats.  

Det är inte bara energianvändningen som påverkas av vilket ventilationssystem som 

installerats. Ventilationssystemet påverkar de som befinner sig i rummet och bör 

vara dimensionerat för att klara av bland annat värmelaster och CO2- ökningar. 

Wargocki och Wyon (2011) genomförde en fältstudie på en grundskola i Danmark 

med syfte att utforska temperaturens påverkan av elevernas skolarbete. Temperatu-

ren varierades mellan 21,6 °C och 24,9 °C i klassrummen. Klassrummen skiftade i 

temperatur en vecka åt gången. Fältstudien var av en blind cross-over design där 

eleverna inte visste om temperaturändringen. För att sänka temperaturen i klass-

rummet installerades luftkonditionering på utsidan av väggen. Ingen mekaniskt 

värme installerades så de höga temperaturerna uppnåddes i slutet av dagen. Klass-

rummen hade högt i tak och fönster i söderläge. Klassrummens tilluftsdon var place-

rade över fönsterna och frånluftsdonet placerades nära golvet i bortre hörnet på när-

liggande vägg. Tester gjordes på bland annat numeriska och språkbaserade uppgifter. 

Uppgifterna var utformade med hjälp av lärarna så att en rimlig svårighetsnivå kunde 

hållas. Testerna utfördes som en del i elevernas normala skolgång jämt fördelat över 

veckorna. Eleverna uppfattades arbeta bättre när temperaturen sänktes vilket kan 

motiveras med att eleverna då utförde testerna snabbare och fick bättre resultat. De 

test som visade störst förbättring av resultatet var subtraktion och addition vilket 

kräver logiskt tänkande. Metoden är känslig för hur många elever som tar testerna 

och en viss inlärningseffekt kan förekomma.  

Författaren tror att det hade blivit ännu tydligare resultat om den höga temperatu-

ren i rummet hade hållits konstant hela dagen istället för att den ökade under dagen. 
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Dock så kanske en ökande temperatur är ett mer realistiskt fall men möjligtvis inte 

nödvändigt för denna studie.  

Ytterligare en studie har gjort på elevernas arbetsförmåga. Fallstudien av Bakó-Biró, 

Clements-Croome, Kochhar & Williams (2012) i England har också studerat hur 

elevernas prestationsförmåga påverkas av ventilationen. Elevernas klassrum hade 

höga CO2-halter på grund av dålig ventilation och i studien testades det hur eleverna 

reagerade vid bättre ventilation och i och med de lägre CO2 -halter. Fallstudien visar 

att elevernas förmåga att minnas och identifiera bilder och ord förbättrades när ven-

tilationsflödet med uteluft ökade. Det ökade ventilationsflödet var ca 8 l/s per per-

son vilket är det rekommenderade flödet för den typen av klassrum. Innan var venti-

lationen nere på 1 l/s per person vilket är långt under rekommendationerna men 

inte ett ovanligt lågt flöde för grundskolor i England. Åtta stycket grundskolor var 

med i fallstudien. Ventilationssystemet installerades i två klassrum per skola. Ele-

verna och lärarna var ovetande om återcirkulerad luft eller uteluft ventilerade klass-

rummet medan testerna utfördes. Upprepade tester utfördes i två veckors tid på 

bärbara datorer i en cross-over design. Eleverna fick även beskriva hur de upplevde 

klimatet på en Predicted Mean Vote skala (PMV). Det upplevda klimatet visade ing-

en större skillnad när återcirkulerad- eller uteluft användes.  

Författaren tolkar det som att elever kan påverkas av dålig ventilation även fast de är 

ovetande om att ventilationen är otillräcklig. Vilket gör det ännu viktigare att säker-

hetsställa att ventilationen är acceptabel.  

För att säkerhetsställa att ventilationen är tillräcklig ska mätningar utföras. Men det 

är möjligt att på ett tidigare skede i byggprocessen uppskatta ventilationsbehovet 

med hjälp av simuleringar. I den här fallstudien av Yalçin, Balta and özmen (2018) 

har en matematisk modell utvecklats för att uppskatta luftkvalitén i byggnader och 

samtidigt bibehålla energieffektiviteten. Modellen har testats genom att det jämför 

de zoner i modellen med den befintliga byggnaden, Sakarya University, vilket blir 

referensvärdet för testet. Det testade att mäta de aktuella värdena i de befintliga 

klassrummen och jämförde med vad modellen gav för värde för dessa klassrum. Stu-

dien visar att det finns goda anledningar till att använda denna modell som uppskat-

tar CO2 -koncentrationen i byggnaden. Det uppmätta värdena i studien skiljer sig så 

pass lite jämfört med modellens uppskattade värden att fördelarna med att använda 

en modell kan övervägas. Det fördelar som finns med att använda en modell är att 

man inte längre är bunden till platsen där byggnaden är och kan göra alla mätningar 

med datorn vilket är en stor tidsbesparing. En annan fördel är att det ger möjlighet-

er att konstruktören på ett tidigt stadie i uppbyggnadsfasen kan se vad för slags ven-

tilationskrav byggnaden kommer ha och simulera hur olika ventilationssystem skulle 

fungerar i byggnaden och genom de ta fram det system som bäst lämpar sig för 

byggnaden.  

Författaren tycker att en tydligare beskrivning av hur CO2 -mätarna placerades i 
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klassrummet hade gett en ännu högre validitet av studien då placeringen har stor be-

tydelse. 

1.3 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att visa upp hur de olika systemen skiljer sig åt 

och ge läsaren en förståelse för vilka fördelar och nackdelar systemen har. Samt be-

lysa om det går att förbättra den termiska komforten. Projektet kommer förhopp-

ningsvis tillföra information om hur VAV-systemet fungerar i skolor av det slag som 

studerats. Byggnaden har en tung stomme och bra fönster samt simulerad i ett 

svenskt klimat.  

Det är också av intresse att belysa hur ventilationen fungerar när man simulerar efter 

en typisk skolvecka.  

För egen del ligger intresset för projektet i att få implementera de kunskaper som 

jag har lärt mig under dessa år i ett aktuellt ämne som flitigt diskuteras i VVS bran-

schen och förhoppningsvis bidra till diskussionen. 

De frågeställningar som besvaras är: 

o Går det att spara energi med ett VAV-system? 

o Går det att öka den termiska komforten med ett VAV-system? 

o Är det ekonomiskt lönsamt med ett VAV-system? 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna som gjorts i modellen är att endast delar av skolan modellerats. 

Den del som modellerats är rummen som ventilerats med luftaggregatet FTX4 vil-

ket är klassrum, slöjdsalar, hemkunskapssalarna, musiksalar, fritidsområde med an-

gränsande rum. De salar som inte ingår i rapporten är matsalen, storkök och id-

rottshall med tillhörande utrymmen. Arbetet omfattar inte heller dagsljusinsläppets 

påverkan på belysning, olika styrmetoder av VAV, faktiska mätningar i byggnaden 

eller intervjuer av elever eller pedagoger om hur de upplever klimatet. Detta på 

grund utav den satta tidsplanen för projektet inte räcker till. Simuleringen utförs på 

ett skolår det vill säga 7e januari till 20e december. Sportlov, påsklov, sommarlov, 

höstlov och studiedagar är då inräknat som att det inte bedrivs någon schemalagd 

verksamhet på skolan. För en mer realistisk simulering bör lovskolan tas med i be-

aktning. Lovskolan är det skolverksamhet som bedrivs under lov vilket är extrastöd 

för årskurs 8 och 9 samt fritids i viss mån (Skolverket, 2019). Lovskolan är inte med 

i simuleringen då det ej gick att uppskatta hur många som är där och vilka tider.  
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2 Metod 

Detta är en komparativ simuleringsstudie studie där den största delen av datain-

samlingen har varit från Rambolls databaser och övriga data från personlig kommu-

nikation och antagande enligt branschstandard. En stor del av den insamlade inform-

ationen har varit.  

o U-värden för byggnadsskal [W/m2K] 

o Mått på byggnadsdelar [m] 

o Luftflöden [m3/s] 

o Klass- och salsscheman 

Det personer som har kontaktas är Rektor Johanna Lodin på Stigslundsskolan för 

salsscheman, Gavlefastigheter för drifttider, Lindinvent för cirka priser på systemde-

lar, Gävle Energi för energikostnader och Skoog Arkitekter för byggnadsbeskriv-

ningar. 

2.1 Byggnadsbeskrivning 

Figur 2 visar de delar av byggnaden som modellerats med lila färg och de intressanta 

områdena har skrivits ut.  

 

Figur 2- Ritning på Stigslundsskolan, plan 1,2 och 3. Det lila delarna är de delar som är 
modellerade. 
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Byggnaden är en nybyggnad på stigslundsskolan som invigdes i slutet på mars 2019 

och är hem åt årskurs 5 och 6 i dagsläget. Hela skolan, det vill säga från förskoleklass 

till årskurs 9, använder också byggnadens matsal och ämnessalar. I byggnaden finns 

matsal, idrottshall, musiksal, slöjdsalar, hemkunskapssalar, lärosalar, grupprum och 

fritidsområde med angränsande utrymmen. Matsal och idrottshall är inte med i den 

del som ska modelleras, se figur 2. Byggnaden ligger mitt i stigslund, Gävle och är 

placerad där den gamla byggnaden stod. Våning ett, bottenplan är halvt under mark 

med sydliga sidan helt under gjord så huvudingången är på plan två. Den gamla 

byggnaden skulle renoveras men det ansågs att riva byggnaden och bygga en ny hade 

fler fördelar1. Byggnaden är klassad som miljöbyggnad Silver vilket innebär att vissa 

krav på bland annat energianvändning lär uppfyllas. Byggnaden kan anses termisk 

tung på grund utav att det är betong i stommen. Det är låga U-värden i ytterväggar-

na och fönster. Ventilationen är projekterad av Ramboll, Gävle. Ventilationen som 

är installerad i byggnaden består utav CAV- och VAV-system. VAV-systemet är in-

stallerat där det finns varierande behov av ventilation. 

2.1.1 Rum beskrivning 

Här redovisas vilka ventilationssystem rummen är utrustade med idag.  

Rum med VAV-system: 

o Vån 1, Konferensrum 

o Vån 1, Maskinavdelning 

o Vån 1, Textilslöjd 

o Vån 1, Träslöjd 

o Vån 2, Musiksal  

o Vån 2, Musikövningssal 1 

o Vån 2, Musikövningssal 2 

o Vån 2, Musikövningssal 3 

o Vån 3, Arbetslag 

o Vån 3, Fritidsgrupprum 

o Vån 3, Fritidsområde 

o Vån 3, Grupprum 1 

o Vån 3, Grupprum 2 

o Vån 3, Hemkunskap 1 

o Vån 3, Hemkunskap 2 

o Vån 3, Lärosal 1 

o Vån 3, Lärosal 2 

o Vån 3, Lärosal 3 

o Vån 3, Lärosal 4 

                                                      

1 Ängalid, Filip; Handledare från Ramboll, Gävle. 2019. Genomgångsmöte januari. 
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De rummen med CAV-system är bland annat toaletter, förråd, korridorer, café och 

mindre arbetsalar. 

2.2 Genomförande 

Här redovisas genomförandet av simuleringsstudien. IDA Indoor Climate and 

Energy är simuleringsprogrammet som har använts. I IDA ICE kan man modellera 

efter en ritning och lägga in bland annat byggnadsmaterial, ventilation, värme-

/kylanläggningar, varmvattenbehov, och interna värmekällor så som belysning, ap-

parater och befolkningsmängd. Simuleringen utförs för den tid som är satt tillexem-

pel en måndag eller ett år och tar hänsyn till den klimatfil som valts (Equa, 2019). I 

simuleringen beräknas bland annat energianvändning, inomhustemperatur, termisk 

komfort, luftkvalitet utefter de parametrar som ställts in i modellen. Tre fall simule-

rades i studien.  

Fall 1, är baserad på en förenkling av hur ventilationen är projekterad för byggnaden 

idag, det vill säga med både VAV- och CAV-system enligt delkapitel rum beskriv-

ning.  

Fall 2, simuleras alla rum med CAV- ventilation. Detta för att se vilken skillnad det 

gör att installera VAV-system.  

Fall 3 utformades som fall 1 men med ökad personbelastning i ämnessalarna och ett 

installerat kylsystem för att upptäcka ett eventuellt kylbehov.  

Nedan beskrivs genomförandet av simuleringsstudien. 

2.2.1 Datainsamling 

Datainsamlingen har gjorts genom att leta igenom Rambolls databaser som innehål-

ler information om byggnaden, ventilationen och bygghandlingar. Även emailkon-

takt med Gavlefastigheter och Lindinvent, antaganden enligt branschstandard och 

personlig kommunikation med rektor Johanna Lodin på Stigslundsskolan och arbets-

kamrater på Ramboll Gävle har använts som datainsamlingsmetoder.  

2.2.2 Byggnadsskal 

Byggnadsskalet är baserat på mätningar från CAD-ritningar och byggnadsbeskriv-

ningar, se figur 3, bilaga A och C. Byggnaden är vriden 5 ⁰ åt väster. 

 



 

10 

 

Figur 3-Den modellerade byggnaden i IDA ICE. 

2.2.2.1 Köldbryggor och infiltration  

Ett schablonvärde på 20 % transmission användes för köldbryggor, se bilaga C. Ge-

nom att använda formel 1, uppnåddes ett totalt värde på byggnadsskalets köldbryg-

gor till 0,043 W/K/m2
Omslutande area. Infiltration i byggnaden är inställd på 0,3 l/s*m2 

vid 50 Pa, se bilaga C. 

 

 
(

𝑈 ∗ 𝐴

𝐴𝑂𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 
) ∗ 0,2 =

𝑊

𝐾
/𝑚𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑠𝑘𝑎𝑙

2  (1) 

Där: 

 

 

 

2.2.2.2 Vindpåslag 

Inställt på default urban. Vilket motsvarar en stadsmiljö.  

2.2.2.3 Klimatfil 

En klimatfil för Gävle har använts. Klimatfilen är baserad på data från 1978/79–

2007/08 beräknade SMHI DVUT (Andersson, C. & Karlsson, F., 2016).  

2.2.3 Zoner 

En zon består utav fyra väggar, tak och golv som byggs upp efter önskade mått och 

komponenter. 

För att modellera zonerna som byggnaden består utav användes en arkitektritning 

som underlag, se bilaga A. För att byggnadens storlek ska överstämma med verklig-

heten användes arkitektritningens CAD-format av byggnaden för att mäta yttermåt-

tet och sedan anpassades ritningen i IDA ICE till det yttermåttet. Sedan modellera-

des zonerna över ritningen.  

𝑈 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [
𝑊

𝑚2𝐾
 ]  

𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 
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2.2.3.1 Ytterväggar 

Väggarna i byggnaden är av fyra typer, se bilaga C. Källarvägg mot mark, yttervägg 

1, yttervägg 2 och yttervägg 3. För att se hur väggarna är placerade se figur 4. 

 

 

Figur 4- Byggnaden i färgkoder för olika uppbyggnad och U-värde. Rosa färg har U-värde 0,18. Blå 
färg har U-värde 0,125 och gul färg har U-värde 0,15.Bilaga C. 

Källarväggen mot marken är av betong och cellplast och har U-värde 0,32 W/m2K. 

Yttervägg 1 betecknas YV1 och består utav Betong och cellplast, se figur 5. YV1 har 

U-värde 0,18 W/m2K. För att uppnå det rätta U-värdet i IDA ICE modellen så har 

cellplastens diameter minskat till 188mm. Detta kan bero på att en annan slags 

cellplats eller betong har använts i projektet. 

 

 

Figur 5 - Yttervägg YV1s uppbyggnad, utsidan är överst av skikten, Bilaga A. 

Yttervägg YV2 är uppbyggd enligt figur 6 och är en fasad beklädd vägg med fasad-

skiva, regelstommar, plastfolie, mineralull, OSB skiva och gips. YTV2 har U-värdet 

0,125 W/m2K och även här har små ändringar gjorts i uppbyggnaden av väggen i 

modellen för att uppnå rätt U-värde. 
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Figur 6 - Yttervägg YV2s uppbyggnad, utsidan är överst av skikten. 

Yttervägg YT3 består utav fasadbeklädnad, fasadskiva, regelstommar mineralull och 

betong, se figur 7. YTV3 har U-värdet 0,15 W/m2K och även här har små justering-

ar på måtten gjorts för att få rätt U-värde.  

 

Figur 7 - Yttervägg YV3s uppbyggnad, utsidan är överst av skikten. 

2.2.3.2 Innerväggar och mellanbjälklag 

Innerväggar har U-värde 0,5 W/m2K och mellanbjälklgar har U-värdet 2,4 W/m2K 

vilket är standardvärdet som är inställt i IDA ICE. Anledningen till att dessa inte har 

ändrats är för att det inte sker någon värmetransport mellan dessa lager i modellen.  

2.2.3.3 Platta mot mark och tak 

Plattan mot mark består av betong, isolering och golvbeläggning och har U-värdet 

0,1 W/m2K. Tak har U-värdet 0,11 W/m2K. 

2.2.3.4 Fönster 

Fönsterna är treglasfönster med mellanliggande persienner, se figur 8. Fönsterna är 

försedda med en solskyddsfilm på glasets utsida. Fönsterna varierar i storlek enligt 

ritningen, se bilaga A. 

Persienner aktiveras vid 100 W/m2 solinstrålning på fönstrets utsida. 

Totalt U- värdet 1,2 W/m2K,  g-värde 37 %, T-värde 33 %, se figur 8. 
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Figur 8 – Indata för fönster i IDA ICE. 

2.2.3.5 Dörrar 

Ytterdörrar har U-värde 1 W/m2K. Innerdörrar har U-värde 5 W/m2K vilket kan 

försummas då det ej sker någon värmetransmission.  

2.2.3.6 Vädringspåslag 

Vädrings påslag för öppnade dörrar och fönster har lagts in i modellen enligt Boverket 

(2017) där det rekommenderas att använda 4 kWh/m2
Atemp. 

2.2.4 Interna laster 

Interna laster är belysning, elektisk utrustning och personer i byggnaden. Belysning 

och elektrisk utrustning sattes enligt brukarindata för grund- och gymnasieskolor till 

5 W/m2
Atemp vardera (Boverket, 2017). Och regleras i det zoner med personbelast-

ning till schemat för respektive sal. I de zoner där det inte är någon specifik person-

belastning går belysning och elektrisk utrustningen enligt schemat 07:00-17:00 var-

dagar. Ett undantag görs för förråd och el centralerna där belysningen alltid är av-

stängd.   

2.2.4.1 Personbelastningsdata 

Personbelastningen baseras på scheman för år 2019 vecka 19 som har tagits fram av 

Stigslundsskolans rektor Johanna Lodin, se bilaga B. Personerna har aktivitetsnivån 

0,8 MET och klädsel till 0,85 ± 0,25 Clo vilket motsvara lätt sommarklädsel till 

normal inomhusklädsel vintertid med en extra varm tröja (Svenska institutet för 

standarder, 2005) och är det förinställda värdet i IDA ICE. Det är fyra stycken hem-

klassrum som är belägna i skolan. Ämnessalar och fritidsområdet används av hela 

skolan vilket är från förskoleklass upp till årskurs 9. Till exempel på eftermiddagarna 

bedrivs fritids från klockan 13:30, ca 70 stycken personer som trappas av med ti-
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den2. Vid 100 % befinner sig 70 personer i zonen. Figur 9 visar hur schemat för 

fritidsområdet är inställt. 

 

Figur 9  - Schema för fritidsområdet. Y-axeln visar hur många procent som är närvarande och X-axeln 
vilken tid på dygnet. 

I klassrum 1 där har eleverna olika scheman för varje dag och dessutom utnyttjar 

klassrummets grupprum delar av lektionen. Vilket kan ses i figur 10 när klasstorle-

ken minskas i mitten av lektionen. 

 

Figur 10-Schema för klassrum 1. Y-axeln visar hur många procent som är närvarande och X-axeln 
vilken tid på dygnet. 

2.2.4.2 Klasstorlek 

Nedan redovisas storlekarna på klasserna som är i respektive sal. Halvklasserna be-

räknades utefter vilka klasser som har lektion i de salarna under referensveckan 19.  

o Klassrum 1, 26 elever + 1 lärare. 

o Klassrum 2, 26 elever + 1 lärare. 

o Klassrum 3, 23 elever + 1 lärare. 

o Klassrum 4, 24 elever + 1 lärare. 

o Hemkunskapssal 1, praktiseras i halvklass vilket motsvarar 12 elever + 1 lä-

rare. 

                                                      

2 Lodin, Johanna; rektor på Stigslundsskolan i Gävle. 2019. Möte 15 april. 
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o Hemkunskapssal 2, praktiseras i halvklass vilket motsvarar 12 elever + 1 lä-

rare.  

o Fritidsgrupprum, används av 16 elever fritids under fritidstider. 

o Fritidsområdet används under raster av årskurs 5, 6 och fritidsverksamheten 

på eftermiddagen. Fritidsverksamheten används av 70 elever från klockan 

halv tre och trappar av fram till klockan 5.  

o Lärarrum vån 3 används av ca 8 lärare. 

o Musiksal praktiseras i halvklass vilket motsvarar 12 elever + 1 lärare. 

o Musikgrupprum, tre grupprum tillhör musiken där eleverna sprider ut sig 

jämt delar av lektionen. 

o Konferensrum vån 1 används av 14 lärare som konferensrum ca halva dagen.  

o Textilslöjdsal används av halvklass vilket motsvarar 12 elever + 1 lärare. 

o Trä och metallslöjdsal används av halvklass vilket motsvarar 12 elever + 1 lä-

rare. 

 

2.2.5 Ventilation 

Ventilationen byggs upp för det tre fallen.  

Fall 1: Både CAV och VAV don är installerat i byggnaden. Luftflödet ställs in efter 

flödet hämtat från CAD-ritningen i de rum som har CAV-system. VAV- flödet ställs 

in med min och maxflöde enligt flödesschemat avläst från CAD- ritningar. VAV-

flödet är baserat på temperatur och CO2-halt. Ventilationen ökar när temperaturen i 

rummet ökar över 23 ⁰C eller när CO2 -halten stiger över 600 ppm.  

Fall 2: Alla rum har CAV-system installerat i byggnaden. Luftflödet ställdes in efter 

flödesschemat. De rum som har VAV-system enligt flödesschemat sätts till det an-

givna maxflödet för detta CAV-system fall.  

Fall 3 utgår ifrån fall 1 kompletterat med ett kylbatteri och utökad personbelastning.  

Luftaggregat 

Det är tre aggregat i modellen. FTX4, F Hemkunskap 1 och F hemkunskap 2.  FTX4 

går efter drifttiderna 06:30-19:00 måndag till torsdag och 06:30- 16:00 fredagar. 

Utöver dessa tider, helger och lov är aggregatet avstängt. Aggregaten för hemkun-

skapen är separerade. Aggregaten ska representera kökskåporna i hemkunskaps-

salarna som har ett högt frånluftsflöde som inte går igenom värmeväxlaren. Det 
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höga flödet startas när köksfläktarna startar vilket är lektionstid. Ventilationen ex-

kluderar nattkyla på grund utav att skolan inte används sommartid i detta fall.  

FTX4: Värmeväxlaren har en verkningsgrad på 85% och SFP 1,7 kW/(m3/s). 

F Hemkunskap 1 och 2: SFP 1,57 kW/(m3/s). Vilket ska simulera FTX4 SFP värde 

vid hemkunskapsfläktarna i drift. Detta är en förenkling av det verkliga systemet och 

tar inte hänsyn till hemkunskapsfläktarnas SFP.  

Värme/kyl- system och tappvarmvatten 

Värmesystemet i byggnaden består utav fjärrvärme. Värmesystemet har inge resurs-

begränsningar utan jobbar tillsammans med ventilationssystemet obegränsat för att 

bibehålla en lägsta temperatur på 20 ⁰C och kylning startar vid temperatur 23⁰C i 

rummen. Värmeförluster från tappvarmvattnet är inställt enligt BEN 2 till 2 

kWh/m2
Atemp år (Boverket, 2017).  

2.2.6 Simulering 

Inställningar för simulering visas i figur 11 och ställs in med avseende på vad som ska 

presenteras i rapporten och vilken tid som ska simuleras. Röda dagar och lov ställs in 

i fliken holiday.  

 

Figur 11- Lista för val av utdata vid simulering. 

Verksamhetstider 

Simuleringen baseras på läsårsdata för år 2019, 7 januari till 20e december. Datum 

utanför terminerna, lov, klämdagar och studiedagar kommer simuleras som sönda-

gar då skolan är tom samt belysning, teknik och ventilation är avstängt.   

Vårterminen 2019 

7e januari – 11e juni 
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Sportlov: Måndag 25 februari- Fredag 1 mars. 

Påsklov: Måndag 15 april- Torsdag 18 april. 

Klämdagar: Fredag 31 maj och fredag 7 juni. 

Höstterminen 2019 

22e augusti – 20e december.  

Höstlov: Onsdag 30 oktober - fredag 1 november. 

Studiedagar: Måndag 28 oktober och tisdag 29 oktober. 

2.2.7 Beräkning av ekonomisk lönsamhet 

Merkostnadsberäkningen baserades på den högre kostnaden för VAV-systemets pro-

dukter, arbetskostnad i form av driftsättning och injustering samt deltagande vid 

provningar och besiktningar. Inklusive resor mellan Stockholm och Gävle då det var 

därifrån personalen utgick ifrån. Den totala energibesparingen beräknas och om-

vandlas till besparade kronor genom att multipliceras med de aktuella energipriser-

na. 0,79 kr/kWh för fjärrvärme (Gävle Energi, 2019). Samt det aktuella elpriset 

0,7 kr/kWh 3. För att få fram återbetalningstiden för investeringen dividerades 

merkostnaden med kostnaden från den totala energibesparingen. 

                                                      

3 Kundtjänst, Gävle Energi. 2019. 2 maj. 
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3 Teori 

Här redovisas en del av teorin som används i projektet.  

3.1 Termisk komfort 

Termisk komfort kan beskrivas som när en person upplever ett behagligt klimat och 

är nöjd med temperaturen i omgivningen. VVS-installationernas huvuduppgift är att 

skapa ett behagligt inneklimat som är bra för hälsan. Vad som är ett behagligt inne-

klimat varierar beroende på vad det är för verksamhet i lokalerna. En stillasittande 

person uppskattar ett varmare klimat än en person som aktivt rör på sig i arbetet. 

För att förutse vilket klimat som kommer uppskattas i olika lokaler kan man använda 

sig av Fanger’s komfortindex (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
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3.2 ISO 7730 Ergonomi för den termiska miljön 

ISO standarden består utav Predicted Mean Vote (PMV), Predicted Percentage of 

Dissatisfied (PPD) och kriterier för lokal termisk komfort (Svenska institutet för 

standarder, 2005). PMV är ett förväntat medelutlåtande av personerna i rummet 

och baseras på hur personen upplever klimatet enligt en 7-stegs skala. Skalan går 

från -3 (Mycket kallt) till +3 (Hett) där 0 är (Neutralt/lagom). PMV baseras på de 

sex klimatparametrarna vilket är aktiviteten som en person utför, hur mycket kläder 

den har på sig, lufttemperatur, medelstrålningstemperatur, lufthastighet och luftfuk-

tighet.  PPD baseras utifrån PMV värdet och visar hur många som är missnöjda med 

inomhusklimatet. Eftersom människor är olika och uppskattar olika klimat så går det 

inte att få noll procent missnöjda personer. Ett PPD värde under 10 procent räknas 

som godkänt och är det som eftersträvas. Därför ses ett PMV värde mellan -0,5 och 

+0,5 som godkänt. Vilket kan utläsas i figuren 12 (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

   

Figur 12- Diagram för att beräkna termisk komfort (Corney, A, 2017) 

3.3 Luftkvalitet 

För att hålla en god luftkvalitet lär bland annat koldioxidhalten understiga 1000 ppm 

(parts per million). Uteluften innehåller cirka 400 ppm och luften vi andas ut cirka 

40 000 ppm. Koldioxidhalten är en större fara än syrebrist i ett oventilerat rum, 

koldioxid hindrar kroppen från att ta upp syret i luften. Koldioxid är lätt att mäta 

och används även som ett mått för andra föroreningar så som tillexempel lukt och 

kroppsemissioner som människor producerar. Föroreningskoncentrationen i ett 

ventilerat rum kan beräknas med ventilationsekvationen 2, vid fullständig omblan-

dad rumsluft. 

 𝑐 = 𝑐0 ∗ 𝑒−𝑛𝑡 + (𝑐𝑏 +
𝑝

𝑞
) (1 − 𝑒−𝑛𝑡)   [𝑚𝑔/𝑚3] (2) 
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Där: 

 

Emissioner från byggnadsmaterial är också en risk vid nyproduktion, då material och 

färg kan släppa ifrån sig gaser. Emissionerna kan orsaka irritation i slemhinnor och på 

huden samt avge en svag lukt i byggnaden. Det är svårt att mäta dessa emissioner då 

det krävs avancerad mätutrustning och emissionerna kan öka i takt med att klimatet 

blir varmare eller fuktigare. Primäremissioner från nyinstallationer minskar oftast 

relativt snabbt under de första månaderna. Bra ventilation är viktigt för att föra bort 

föroreningarna (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

3.4 Luftflöde 

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs i lokalen finns olika minimikrav och re-

gelverk för dess luftflöde.  Enligt arbetsmiljöverkets regelverk ska inte uteluftflödet 

understiga flödet enligt ekvation 3 där människor kontinuerligt befinner sig 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

 7 L/s och person + 0,35 L per m2 golv area (3) 

      

Luftflödet varieras i byggnaden utefter behovet i rummen. Detta på grund utav att 

vissa rum har VAV-system. Ett VAV- system varierar sitt luftflöde efter behovet i 

rummet, så att luftföroreningar i rummet hålls under en inställd maxnivå och för att 

rummet inte ska överventileras när behovet inte finns. Ett CAV- system håller 

samma luftflöde hela dagen oberoende av vad som försiggår i rummet. 

3.5 Spjäll och ventilations-don 

Spjällets uppgift är att reglera luftflödet i ett ventilationssystem. Det finns både ma-

nuella och motorstyrda spjäll. För att fördela luftflödet i ventilationskanaler används 

injusteringsspjäll. I ett CAV-system är luftflödet konstant och det räcker att ställa in 

injusteringsspjället en gång. I ett VAV-system tillkommer ett spjäll som ska justera 

det nya luftflödet som uppstår när ett spjäll helt plötsligt öppnar eller stänger sig. 

Det medför också att dessa spjäll lär vara motorstyrda så att de kan regleras via en 

rumsgivare. Spjället lär även vara placerade så att rensluckan går att nå. Spjällen lär 

rengöras för att fungera optimalt (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

𝑐0 = 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡 = 0  [𝑚𝑔/𝑚3] 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑑 [𝑠] 

𝑛 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒  [𝑚3/ 𝑠, 𝑚3] 

𝑐𝑏 = 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑙𝑢𝑓𝑡 [𝑚𝑔/𝑚3] 
𝑝 = 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 [𝑚𝑔/𝑠] 

𝑞 = 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3/𝑠] 
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3.6 FTX aggregat 

Ventilationsaggregat med frånluft, tilluft och värmeväxlare är idag det vanligaste 

ventilationssystemet i skolor, kontor, varuhus och andra byggnaden som ventileras 

kraftigt.  När både tilluft och frånluft regleras finns möjlighet att skapa ett optimalt 

inomhusklimat vid rätt projektering. Hög ljudnivå och drag är vanligt fel när install-

ationen inte gått rätt till. Genom värmeväxlarens värmeåtervinning från frånluft till 

tilluft kan upp till ca 80 % energi sparas för en roterande värmeväxlare, energi som 

annars hade behövts för uppvärmning av tilluften (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  
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4 Resultat 

Fall 1: Är döpt till VAV och utgår ifrån byggnadens projekterade fall med både 

VAV- och CAV-system, se kapitel 2.1.1. 

Fall 2: Är döpt till CAV där byggnaden bara använder CAV-ventilationssystem.  

Fall 3: Är döpt till VAV Ökad och är med byggnadens projekterade fall med både 

VAV- och CAV-system men med ökad personbelastning i ämnessalarna. De salar 

som har utökad personbelastning är: Konferensrummet, syslöjden, musiksal, musik-

grupprum och hemkunskap. Dessa har valts ut därför att de förväntas använda de här 

lokalerna mer i framtiden. Systemet har även ett installerat kylbatteri som ska för-

hindra eventuella värmetoppar. 

4.1 Total skillnad mellan Fall 1 (VAV) och Fall 2 (CAV) 

Den totalt levererade energin är lägre med VAV. Fall VAV använder mindre energi i 

kategorin HVAC aux vilket motsvarar energin till fläktarna för ventilationen. Fjärr-

värme (District heating), där även uppvärmningen av tilluften ingår, är också lägre 

med VAV, se tabell 1.  

Tabell 1- Resultat från simulering 7 januari -20 december. Skillnaden mellan VAV och CAV på den 
totala inköpta energin. 

 

Tabell 2 visar en enkel översikt på energiskillnaderna mellan VAV och CAV. Med VAV används 23 
MWh mindre energi.  

Tabell 2- Resultat från simulering, 7 januari till 20 december. Visar skillnaden i energiförbrukning 
för ventilationssystemet och fjärrvärmen. 

FTX4 VAV kWh CAV kWh Skillnad total  

Ventilationssystemet 8 274 22 454 -14,2 MWh 

Fjärrvärme ink 
uppvärmning av 
tilluft 

59 003 67 789 -8.8 MWh 

Total  67 277 90 243 -23 MWh 
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4.1.1 Fläktar 

Fläktarna går på lägre varvtal när de inte går på maxflöde och drar i och med de 

mindre energi. Detta är den största skillnaden med VAV-systemet vilket också visas 

i figuren 13. 

 

Figur 13-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december. Hur mycket energi i kWh fläktarna gör 
av med i fall VAV och fall CAV. 

Figur 14 visar luftaggregatet FTX4 medelluftflöde. Det visar tydligt hur mycket det 

går att spara med VAV. Även vädrets påverkan visas tydligt då den interna belast-

ningen är densamma hela skolåret i detta fall.   

 

Figur 14- Resultat från simuleringen. Till vänster visas medelluftflödet för VAV fallet och till höger 
visas CAV fallet. 

4.1.2 Uppvärmning 

På grund utav att bygganden inte överventileras behövs inte onödigt mycket luft 

värmas upp. På så sätt minskar energin till uppvärmning både på ”Zone heating” vil-
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ket motsvarar radiatorerna och ”AHU heating” luftaggregatets uppvärmning av 

tilluften som sker med hjälp av fjärrvärmen, se figur 15.   

 

Figur 15-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december. Visar hur mycket energi används till 
uppvärmning. 

4.1.3 Simuleringsresultat för utvalda rum  

4.1.3.1 Konferensrum 

Det inställda schemat för konferensrummet, se Figur 16. Personbelastningen är lika 

för alla vardagar i veckan.  

  

Figur 16- Konferensrummets schema inställt i IDA.Y-axeln visar hur många andelar som är 
närvarande och x-axeln dagens timmar.  

I figuren 17 visas luftflödet för fall VAV och där går det att urskilja att grundflödet 

ligger på strax över 25 l/s och maxflödet som sällan uppnås ligget på strax över 160 

l/s. Vid jämförelse av CAV-systemet där maxflödet hade varit konstant de timmar 

som aggregatet är på så går det att föreställa sig hur mycket energi som faktiskt spa-
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rats. Eftersom schemat är detsamma hela året beror ökningen till maxflöde på ut-

omhustemperaturens påverkan på inomhustemperaturen. 

 

Figur 17- Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i konferensrummet. Y-axeln 
visar luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

Temperatur och termisk komfort i konferensrummet 

Temperaturen håller sig inom de önskade värdarna störta delen av året för fall VAV, 

se figur 18. Den drastiska ökningen runt juli beror på att ventilationssystemet ej är 

aktivt, då det är sommarlov. De övriga loven syns också tydligt i figuren.   

 

Figur 18 - Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i konferensrummet. Y-axeln 
visar temperaturen och x-axeln årets månade och timmar. 

Termisk komfort figuren nedan är baserad på EN 15251: 2007 och ska tolkas på föl-

jande sätt. Kategori acceptable är totalt antal timmar. Kategorin best är hur många 

timmar av det totala timmarna som är best. För att få fram antal timmar i kategorin 

good ska antalet best timmar subtraheras från good. Och för att få fram antalet tim-

mar i kategorin acceptable ska antalet timmar i kategorin good och best subtraheras 

från acceptable. Figur 19 jämför den termiska komforten för fall VAV och CAV. 
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Figur 19-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV (vänster) och CAV (höger) i 
konferensrummet. Den termiska komforten baserat på EN 15251:2007. 

Den termiska komforten är aldrig oacceptabel dock så ökar kategorin best med VAV 

jämfört med CAV. Tabell 3 visar hur resultaten skiljer sig procentuellt utifrån vär-

dena i figur 19. 

Tabell 3- Resultatet från den termiska komforten figuren omvandlat till procent. 

 

 

 

 

4.1.3.2 Musiksal 

Schemat för musiksalen visas i figur 20. De gånger som närvaron går ner till 0,25 

andelar betyder det att klassen fördelar ut sig på de tre grupprum som finns tillgäng-

liga samt klassrummet. 

Termisk komfort 
konferensrum 

VAV CAV 

Bäst 65 % 55 % 

Bra 35 % 45 % 

Acceptabelt  <1 % <1 % 

Oacceptabelt  — — 
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Figur20-Schema för musiksalen inställt i IDA. Y-axeln visar hur många andelar som är närvarande 
och x-axeln dagens timmar. 

Detta rum påverkas i högre grad av utomhustemperaturen i fall VAV och går upp på 

maxflöde från maj till början på september för att hålla nere temperaturerna, se fi-

gur 21.   

 

Figur 21- Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i musiksalen. Y-axeln visar 
luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

Temperatur och termisk komfort i musiksalen 

Temperaturen hålls inom de önskade värdena större delen av året i fall VAV. Det är 

dock något varmare sommarmånaderna maj till september än vad det är i konferens-

rummet, se figur 22. Den drastiska ökningen runt juli beror på att ventilationssy-

stemet ej är aktivt, då det är sommarlov. De övriga loven syns också tydligt i figu-

ren.   

 

Figur 22-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i musiksalen. Y-axeln visar 
temperaturen och x-axeln årets månade och timmar. 
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Den termiska komforten är aldrig oacceptabel dock så ökar kategorin best med VAV 

jämfört med CAV. Tabell 4 visar hur resultaten skiljer sig procentuellt utifrån vär-

dena i figur 23. 

 

Figur 23-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV (vänster) och CAV (höger) i 
musiksalen. Den termiska komforten baserat på EN 15251:2007 

Tabell 4 - Resultatet från den termiska komforten figuren omvandlat till procent. 

 

 

 

 

4.1.3.3 Musikgrupprum 

Figur 24 visar schemat för musikgrupprummet. När musiksalens schema går ner på 

0,25 andelar så går en fjärdedel av klassen till detta rum. 

Termisk komfort 
musiksal 

VAV CAV 

Bäst 73 % 53 % 

Bra 26 % 45 % 

Acceptabelt  1 % 2 % 

Oacceptabelt  — — 
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Figur 24 - Schema för musikgrupprum inställt i IDA. Y-axeln visar hur många andelar som är 
närvarande och x-axeln dagens timmar. 

Figur 25 visar luftflödet för musikgrupprummet i fall VAV, även detta rum är käns-

ligt för utomhustemperaturen.    

 

Figur 25-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i musikgrupprummet. Y-axeln 
visar luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

Temperatur och termisk komfort i musikgrupprummet 

Temperaturen hålls inom de önskade värdena större delen av året i fall VAV, se fi-

gur 26, dock något högre temperatur än övriga klassrum sommarmånaderna. Den 

drastiska ökningen runt juli beror på att ventilationssystemet ej är aktivt, då det är 

sommarlov.   

 

Figur 26-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i musikgrupprummet. Y-axeln 
visar temperaturen och x-axeln årets månade och timmar. 
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Den termiska komforten är aldrig oacceptabel dock så ökar kategorin best med VAV 

jämfört med CAV. Tabell 5 visar hur resultaten skiljer sig procentuellt utifrån vär-

dena i figur 27. 

 

Figur 27-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV (vänster) och CAV (höger) i 
musikgrupprummet. Den termiska komforten baserat på EN 15251:2007 

Tabell 5-Resultatet från den termiska komforten figuren omvandlat till procent. 

 

 

 

 

4.1.3.4 Klassrum 1 

Schemat för klassrummet visas i figur 28. När personbelastningen minskar så utnytt-

jas klassrummets grupprum av en fjärdedel av klassen.  

Termisk komfort 
musikgrupprum 

VAV CAV 

Bäst 59 % 47 % 

Bra 41 % 52 % 

Acceptabelt  <1 % 1 % 

Oacceptabelt  — — 
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Figur 28-Schema för klassrum 1 inställt i IDA. Y-axeln visar hur många andelar som är närvarande 
och x-axeln dagens timmar. 

Luftflödet i klassrum 1 i fall VAV ligger till större del över minflödet på 40 l/s och 

utnyttjar maxflödet på 280 l/s när värmetopparna inträffar i utomhustemperaturen, 

se figur 29.  

 

Figur 29-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i klassrum 1. Y-axeln visar 
luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

Temperatur och termisk komfort i klassrum 1 

Temperaturen i fall VAV hålls inom de önskade värdena större delen av året och den 

drastiska ökningen runt juli beror på att ventilationssystemet ej är aktivt, då det är 

sommarlov. De övriga loven syns också tydligt i figur 30.   

 

Figur30- Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i klassrum 1. Y-axeln visar 
temperaturen och x-axeln årets månade och timmar. 
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Den termiska komforten är aldrig oacceptabel dock så ökar kategorin best med VAV 

jämfört med CAV. Tabell 6 visar hur resultaten skiljer sig procentuellt utifrån vär-

dena i figur 31. 

 

Figur 31-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV (vänster) och CAV (höger) i 
klassrum 1. Den termiska komforten baserat på EN 15251:2007. 

Tabell 6-Resultatet från den termiska komforten figuren omvandlat till procent. 

 

 

 

 

 

4.1.3.5 Grupprum 1 

Grupprummets schema är baserat på klassrummets schema, se figur 32. När närva-

ron i klassrummet sänks utnyttjas detta rum. 

Termisk komfort 
klassrum1 VAV CAV 

Bäst 54 % 43 % 

Bra 44 % 57 % 

Acceptabelt  1 % <1 % 

Oacceptabelt  — — 



 

33 

 

Figur 32-Schema för grupprum 1 inställt i IDA. Y-axeln visar hur många andelar som är närvarande 
och x-axeln dagens timmar. 

Luftflödet i fall VAV varierar kraftigt för detta rum då det är korta och få belastnings 

tillfällen. Grundflödet ligger på 20 l/s vilket går att urskilja ur figur 33.  

 

Figur 33-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i grupprum 1. Y-axeln visar 
luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

Temperatur och termisk komfort i grupprum 1 

Temperaturen i grupprum 1 i fall VAV hålls inom de önskade värdena större delen 

av året och den drastiska ökningen runt juli beror på att ventilationssystemet ej är 

aktivt, då det är sommarlov, se figur 34. 

 

Figur 34-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i grupprum 1. Y-axeln visar 
temperaturen och x-axeln årets månade och timmar. 

Den termiska komforten är aldrig oacceptabel dock så ökar kategorin best med VAV 

jämfört med CAV. Tabell 7 visar hur resultaten skiljer sig procentuellt utifrån vär-

dena i figur 35. 
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Figur 35-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV (vänster) och CAV (höger) i 
grupprum 1. Den termiska komforten baserat på EN 15251:2007 

Tabell 7-Resultatet från den termiska komforten figuren omvandlat till procent. 

 

 

 

 

 

4.1.3.6 Fritidsområde 

Fritidsområdet är ett intressant fall då det utnyttjas på raster mellan lektionerna och 

sedan på eftermiddagen av fritidsverksamheten på totalt 70 barn som trappas av efter 

tiden, se figur 36.  

 

Figur 36-Schema för fritidsområde inställt i IDA. Y-axeln visar hur många andelar som är närvarande 
och x-axeln dagens timmar. 

Luftflödet i fall VAV är väldigt varierande och visar att maxflödet utnyttjas varje 

månad på året. Men även grundflödet på 80 l/s går att urskilja i figur 37.    

Termisk komfort 
grupprum1 

VAV CAV 

Bäst 50% 38% 

Bra 42% 62% 

Acceptabelt  8% <1% 

Oacceptabelt  — — 
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Figur 37-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i fritidsområdet. Y-axeln 
visar luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

Temperatur och termisk komfort i fritidsområdet 

Temperaturen i fall VAV ligger inom de önskade värdena större delen av året och den 

drastiska ökningen runt juli beror på att ventilationssystemet ej är aktivt, då det är 

sommarlov, temperaturen ökar hastigt när den höga personbelastningen inträffar, se 

figur 38. 

 

 

Figur 38-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i fritidsområdet. Y-axeln 
visar temperaturen och x-axeln årets månade och timmar. 

Den termiska komforten är aldrig oacceptabel dock så ökar kategorin best med VAV 

jämfört med CAV. Tabell 8 visar hur resultaten skiljer sig procentuellt utifrån vär-

dena i figur 39. 

 

Figur 39-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV (vänster) och CAV (höger)i 
fritidsområdet. Den termiska komforten baserat på EN 15251:2007. 
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Tabell 8-Resultatet från den termiska komforten figuren omvandlat till procent. 

 

 

 

 

4.2 Total skillnad mellan Fall 2 (VAV) och Fall 3 (VAV 

Ökad)  

Fall 3: Är döpt till VAV Ökad och är med byggnadens projekterade fall med både 

CAV- och VAV-system med ökad personbelastning i ämnessalarna. De ämnessalar 

som har ställts in med ökad personbelastning är, konferensrummet, slöjdsalarna, 

musiksalarna och hemkunskapssalarna. Systemet har även ett installerat kylbatteri 

som ska förhindra eventuella värmetoppar. 

Eftersom ventilationen styrs på temperatur och CO2 -halt så är det av intresse att se 

hur stor påverkan de blir med ökad personbelastning. Kylning av tilluften finns 

också tillgängligt i simuleringen. Behovet visas med blå färg i figur 40 nedan.   

 

Termisk komfort 
fritidsområde 

VAV CAV 

Bäst 81% 76% 

Bra 19% 24% 

Acceptabelt  <1% <1% 

Oacceptabelt  — — 
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Figur 40-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december i fall VAV Ökad. Totala värme- och 
kylbehovet för byggnaden 

Det kylbehov som finns är väldigt knappt o mäter upp till 0,2 kWh/m2. Energin i 

ventilationen har ökat med 2 MWh vid jämförelse av VAV och VAV Ökad. I sam-

band med det så ökar även fjärrvärmeproduktionen då mer tilluft ska värmas upp, se 

tabell 9.  

Tabell 9-Resultat från simulering 7 januari -20 december. Skillnaden mellan VAV och VAV Ökad på 
den totala inköpta energin. 
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4.2.1 Fläktar 

Som förväntat ökar energin till fläktarna med VAV Ökad, se figur 41. Det är dock 

fortfarande betydligt lägre än vid CAV fallet.  

 

Figur 41-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december. Hur mycket energi i kWh fläktarna gör 
av med i fall VAV och fall VAV Ökad. 

4.2.2 Uppvärmning 

Det som ökar mest är uppvärmningen av ventilationssystemets tilluft, se figur 42. 

Detta beror att en större mängd luft används i systemet. 

 

Figur 42-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december. Visar hur mycket energi som används 
till uppvärmning. 



 

39 

4.2.3 Simuleringsresultat för utvalda rum  

4.2.3.1 Konferensrum 

Schemat för konferensrummet i fall VAV Ökad visas i figur 43. 

 

Figur 43-Schema för konferensrum utökat inställt i IDA. Y-axeln visar hur många andelar som är 
närvarande och x-axeln dagens timmar. 

Luftflödet i fall VAV ökad varierar fortfarande mycket men ligger något högre än vid 

VAV fallet. Flödet för VAV Ökad visas i figur 44. 

 

Figur 44-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV Ökad i konferensrummet. Y-
axeln visar luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

Temperaturen i fall VAV Ökad ligger fortfarande inom de önskade värdena största 

delen av året, se figur 45.  

 

Figur 45-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV Ökad i konferensrummet. Y-
axeln visar temperaturen och x-axeln årets månader och timmar. 

Komforten ökar vid fall VAV Ökad, se tabell 10. Detta tros bero på att temperatu-

ren ligger på något högre nivå vinterhalvåret då det tidigare upplevdes som lite kallt 

för de som vistades i lokalen.  
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Tabell 10-Resultatet från den termiska komforten figuren omvandlat till procent. 

 

 

4.2.3.2 Musiksal 

Musiksalens utökade schema i fall VAV Ökad visar att de nu är färre tillfällen där lo-

kalen står tomt. När personbelastningen minskar utnyttjas musiksalens grupprum av 

tre fjärdedelar av klassen, se figur 46. 

 

Figur 46-Schema för musiksal utökad inställt i IDA. Y-axeln visar hur många andelar som är 
närvarande och x-axeln dagens timmar. 

Musiksalen luftflöde ökar något med VAV Ökad jämfört med fall VAV. Det går 

fortfarande att se att systemet inte går på maxflöde större delen av året, se figur 47.  

 

Figur 47-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i musiksalen. Y-axeln visar 
luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

Temperaturen i fall VAV Ökad hålls inom de önskade värdena större delen av året 

och den drastiska ökningen runt juli beror på att ventilationssystemet ej är aktivt, då 

det är sommarlov. De övriga loven syns också tydligt i figur 48.   

Termisk komfort VAV Ökad VAV 

Bäst 78% 65% 

Bra 20% 35% 

Acceptabelt  2% <1% 

Oacceptabelt  — — 
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Figur 48-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV Ökad i konferensrummet. Y-
axeln visar temperaturen och x-axeln årets månader och timmar. 

I det här fallet visar tabell 11 att det är bättre termisk komfort i VAV fallet än i fall 

VAV Ökad vilket tros bero på att det kan upplevas som något för varm vissa peri-

oder jämfört med tidigare rum. Men det är fortfarande en väldigt hög grad av ter-

misk komfort.  

Tabell 11-Resultatet från den termiska komforten figuren omvandlat till procent 

 

 

 

4.3 Ekonomisk lönsamhet  

Den totala besparingen baseras på energivinsten som blir med ett VAV- kontra ett 

CAV-system. Det vill sägs om Fall 2 (CAV) ska byta till Fall 1 (VAV). Merkostna-

derna baseras endast på den dyrare utrustning som krävs för ett VAV-system, se bi-

laga C. Kostnaden för utrustningen inkluderar, installationskostnader, driftsättning, 

deltagande av besiktningar samt resor. Återbetalningstiden för investeringen blir 11 

år, se tabell 12.  

Tabell 12-Baseras på energibesparingen med VAV- kontra CAV-system. Merkostnaden baseras på den 
dyrare utrustningen som krävs för ett VAV-system.    

Energibesparing VAV-system kWh 
 El 14 181 

 Fjärrvärme 8787 
 Kostnad kr/kWh 

 El  0,7 
 Fjärrvärme 0,79 
 Total besparing 17 000 kr/år 

   Merkostnad för VAV-system   193 900 kr 

   

Termisk komfort VAV Ökad VAV 

Bäst 67 % 73 % 

Bra 31 % 26 % 

Acceptabelt  2 % 1 % 

Oacceptabelt  — — 
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Återbetalningstid 11 år 

 

När en beräkning av samma slag görs vid jämförelse av CAV och VAV Ökad så ham-

nar återbetalningstiden på 30 år, se bilaga C. Det som ska förtydligas är att detta 

endast baseras på merkostnaden av produkterna för VAV-systemet och kostnaden av 

energin som besparas och inte för hela systemet.  
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5 Diskussion 

Jämförelsen mellan VAV och CAV visar tydligt att det går att spara mycket energi på 

fläktenergi, uppvärmning av tilluft och fjärrvärme när skolans VAV-system används. 

Fläktenergin blir lägre då systemet kan varvar ned när rumsbehovet minskar då det 

inte krävs samma tryck i luftkanalerna. Uppvärmningssystemet behöver inte värma 

upp onödigt mycket luft och på så sätt minskar energin även där. Ytterligare bespa-

ring i forma av att ändra luftaggregatets drifttider anses inte nödvändigt då aggrega-

tet redan är bra inställt. Det dimensionerade fläktsystemet klarar av att hålla sig 

inom komfortparametrarna för behovet i rummen. Temperaturen i rummen håller 

sig på komfortabla nivåer under hela skolåret. Speciellt i rummen på våning 1. Kon-

ferensrummet och syslöjden har sällan temperaturer över 23°C. Det beror på att 

våningen delvis är under mark och har lägre temperatur i väggarna. Det syns tydligt 

att ventilationssystemet går efter det inlagda schemat. Det som också syns i luftflö-

des figurerna är när det blir högre temperatur utomhus. Då ökar ventilationsflödet 

trots att den interna belastningen är densamma. Det är en aning förvånande att tem-

peraturen inte ökar mer i klassrum 1. Klassrummet har en sida åt nordost och den 

andra sidan åt söder där värmestrålningen från solen förväntas vara hög. Däremot 

har musiksalen en väldigt hög fläktanvändning sommarmånaderna. Detta kan bero 

på att musiksalen har något högre U-värde i ytterväggarna än vad klassrummen har. 

Trots detta så hålls temperaturen på en komfortabel nivå hela skolåret. Kylbehovet 

är så pass litet att ventilationssystemet klara av att hålla nere temperaturerna. Den 

termiska komforten är överlag väldigt bra. Med noll timmar i kategorin oaccepta-

belt. Trots det så går det att öka den termiska komforten vid jämförelse av VAV och 

CAV. En större procent går över till kategorin bäst när VAV används. Det har med 

största sannolikhet att göra med att temperaturerna hålls lägre när CAV överventile-

rar byggnaden. Personerna i rummet upplever då klimatet som något kallt vilket ger 

ett lägre komfortvärde.  

Vid jämförelse av VAV och VAV Ökad har personbelastningen ökat i ämnessalarna. 

Ämnessalarna förväntas användas mer i framtiden. Då den interna belastningen ökar 

installerades också kylare i rummen för att se och parera ett eventuellt kylbehov. 

Kylbehovet är minimalt trots ökningen. I slutet på augusti är det största kylbehovet. 

Kylbehovet kan eventuellt täckas av nattkylan som inte simuleras i denna byggnad 

men som används i verkligheten. Energin till ventilationen och fjärrvärmen ökar när 

lokalerna används i större utsträckning. Användningen av fjärrvärme ökar så pass 

mycket i VAV Ökad att den ligger högre än vid CAV fallet. Detta borde inte vara 

möjligt men eftersom en förenkling har gjort i denna modell med att hemkunskaps-

fläktarna går på eget frånluftsaggregat med ett väldigt högt luftflöde som sätts igång 

då lektionen börjar så blir detta resultatet när lektionstillfällena ökar i fall VAV 

Ökad. Dock så är fortfarande den totala energianvändningen lägre vid VAV Ökad än 
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vid CAV. Den termiska komforten ligger även den på bättre nivåer än vid fall CAV 

vilket ytterligare motiverar att systemet är hållbart. 

I båda fallen (VAV och VAV Ökad) ligger luftflödena under maxvärde större delen 

av skolåret. Antagligen på grund utav att simuleringen baseras på ett verkligt fall uti-

från klasstorlekar salsscheman och förflyttningar mellan klassrum och grupprum fö-

rekommer. Detta tas inte i beaktning vid projektering av ventilationssystemet, då 

utgår man ifrån det antal personer som rummet är dimensionerat för och rummets 

storlek. Men i ett verkligt fall så är det orimligt att säga att maxbelastning kommer 

ske i alla rum samtidigt alla dagar. På grund utav rädslan att projektera ett otillräck-

ligt ventilationssystem så finns det istället en risk att de flesta rummen blir överdi-

mensionerade. Om man studerar ett verkligt fall som denna studie gör så finns det 

en möjlighet att spara ännu mer pengar och även energi i dimensioneringen av venti-

lationssystemet. Det kan visa sig att eventuellt ett mindre luftaggregat klarar av att 

utföra jobbet och det i sin tur kan resultera i att mindre luftkanaler kan användas vil-

ket är två komponenter som kostar ganska mycket pengar. Då kan även en mindre 

yta för fläktrum projekteras vilket även de drar ner kostnaderna. 

Genom att beräkna merkostnaden för ventilationssystemet med VAV-system så vi-

sade det sig att investeringen har en återbetalningstid på cirka 11 år. Det beror på att 

utrustningen för ett VAV-system är mer än dubbelt så dyrt som för ett CAV-system. 

Och när samma beräkning gjordes för VAV Ökad, VAV-systemet med ökad person-

belastning så resulterade det i en återbetalningstid på 30 år. Det börjar då bli intres-

sant att se om det finns några ytterligare förbättringar att göra för att minska återbe-

talningstiden.  Kanske finns det en hel del att vinna på att fortsätta studera hur loka-

lerna används i verkligheten så att ett billigare system som är bättre lämpat för det 

verkliga fallet kan projekteras. Det får dock inte ske på bekostnad av den termiska 

komforten eller människors hälsa. En svaghet med beräkningen är att den baserar sig 

på dagens energipriser. Det finns en risk att priserna ökar under de aktuella åren och 

då blir vinsten större och återbetalningstiden kortare. Det som dock inte tas med i 

beräkningen av återbetalningstiden är lånekostnader och underhållskostnaderna för 

systemet. Det är inte helt orimligt att anta att ett mer avancerat system kräver mer 

underhåll för att fungera optimalt.    

För att förbättra denna studie bör lovskolan simuleras. Det kan visa sig att kylbeho-

vet finns för denna aktivitet och i så fall så kan det vara av intresse att projektera för 

kyla i framtiden.  

En kritik mot metoden är att simuleringsprogrammet baserar sig på matematiska be-

räkningar. För att säkerhetsställa dessa resultat behövs kompletterande mätningar 

utföras. 
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Resultatet stämmer överens med det artiklar som tas upp i kapitel 1.2 litteraturstu-

dien att det är möjligt att sänka energianvändningen med VAV-system och att kravet 

från det som vistas i byggnaden och hur byggnaden används spelar stor roll. Och ge-

nom att se till att bra termisk komfort hålls kan elevernas inlärningsförmåga gynnas. 
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6 Slutsatser  

Ventilationssystemet som efterliknar det projekterade systemet för Stigslundsskolan, 

fall 1 VAV, täcker väl behovet av att skapa ett bra inneklimat. Det klarade av att 

hålla den termiska komforten på en hög nivå. Det är viktigt både för hälsan och in-

lärningsförmågan.  

Fall 1 med VAV- systemet använder även mindre energi än vad ett traditionellt 

CAV-system hade gjort och det visade sig tydligt i resultatet att systemet hade möj-

lighet att gå ner på grundflödet vid flera olika scenarion. Utrustningen för ett VAV-

system är dyrare än för ett CAV-system och återbetalningstiden för den merkostna-

den ligger på cirka 11 år. Men med dagens intresse för att minska energianvändning-

en kan det anses vara ett nödvändigt ont att installera VAV-system.  

Personbelastningen visade sig ha en stor påverkan på systemet. Det kan vara av in-

tresse att följa upp hur personbelastningen ändrats under åren framöver. Om det 

finns möjligheter att projektera för ett mindre luftaggregat i framtiden på grund utav 

minskat ventilationsbehov så finns det ekonomiska fördelar att utvinna. Vilket borde 

vara av stor vikt inte minst på grund utav att återbetalningstiden för ventilationssy-

stemet VAV-Ökad ligger på 30 år.  

Återbetalningstiden för merkostnaderna är beräknade utan att ta hänsyn till varken 

underhållskostnader eller lånekostnader vilket också kommer förlänga återbetal-

ningstiden.  

Det är inte säkert att dess resultat upprepar sig vid studier av en annan skola. För att 

ytterligare säkerhetsställa påverkan av ventilationssystemet bör olika typer av bygg-

nader simuleras. Byggnader med lättare klimatskal och vid olika utomhusklimat 

olika solskydd samt högre och lägre internbelastning. Resultatet lämpar sig för 

grundskoleverksamhet i termisk tunga byggnader placerade i mellersta Sverige. 

6.1 Förslag på fortsatta studier 

Projektet kan ligga till grund för vidarestudier på skolan som uppföljning av hur sy-

stemet fungerar efter ett års användning samt med simulering av lovskola och natt-

kyla. 

Utforskandet av olika styrmetoder för VAV-system. Att se vilken skillnad det gör att 

styra ventilationen på andra ämnen än CO2 kan visa sig vara intressant då skolan är 

en nybyggnation.  

Att jämföra simuleringen med faktiska mätningar kan ge ytterligare djup till studien. 

Att ta reda på hur stor påverkan ventilationsaggregatets verkningsgrad har på resul-

tatet och även byggnadsskalets påverkan kan vara intressanta studieförslag.  

Att utföra en livscykelkostnad (LCC), på investeringskostnaden för VAV-systemet 

kan också vara en intressant uppföljning.  
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6.2 Perspektiv 

Genom att välja ett system som använder mindre energi så bidrar det till effektivise-

ringen av energianvändningen. Vilket bidrar till det 7e globala målet och till det 

svenska målet att effektivisera energianvändningen med 20 % fram till år 2020. 

Detta är viktigt då efterfrågan på energi ökar och om behovet inte möts av bra och 

ren omvandlad energi så kan exempelvis kolkraftverk bli allt mer attraktivt vilket 

har höga utsläppshalter. Det är viktigt att alla länder hjälper till med detta arbetet 

och inte minst Sverige som har stora möjligheter att använda förnybar energi och bra 

ekonomi jämfört med stora delar av världen. 
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A1 

Bilaga A – Ritningar Stigslundsskolan 

Ritning plan 1,2 och 3 

  

 



 

A2 

Vägguppgyggnad

 

 

 



 

B1 

Bilaga B – Salsscheman 

Klassrum 1 
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Klassrum 2 
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Klassrum 3 



 

B4 

Klassrum 4 

 



 

B5 

Hemkunskap 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B6 

Hemkunskap 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B7 

Musik 

 

 

 

 

 

 

 



 

B8 

Textil slöjd 



 

B9 

Trä/metall slöjd 

 



 

C1 

Bilaga C – Indata 

Byggnadens U-värden morr, väster. 

 

 

 

  

 



 

C2 

Byggnadens U-värde syd, öster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C3 

Indata för byggnaden. 

 



 

C4 

Beräkning av merkostnaden för VAV utrustning.  

 

 



 

C5 

Beräkning av återbetalningstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C6 

IDA indata. 

 

  



 

D1 

Bilaga D – Simuleringsresultat 

Syslöjdssalen 

Schemat för syslöjdssalen presenteras i figur 1. Alla veckodagar har olika verksam-

hetstider. 

 

Figur 1-Schemat för syslöjdssalen inställd I IDA. Y-axeln visar hur många andelar som är närvarande 
och x-axeln dagens timmar. 

Luftflödet har ett lägsta flöde på strax över 25 l/s och ett maxflöde på 175 l/s, se 

figur 2. De maxflödes toppar som visas är starkt kopplat till utomhustemperaturen.   

 

Figur 2 – Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i syslöjdssalen. Y-axeln visar 
luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

Temperatur och termisk komfort syslöjdssal 

Temperaturen håller sig inom de önskade värdarna störta delen av året, se figur 3. 

Den drastiska ökningen runt juli beror på att ventilationssystemet ej är aktivt, då det 

är sommarlov. De övriga loven syns också tydligt i figuren.   
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Figur 3- Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i syslöjdssalen. Y-axeln visar 
temperaturen och x-axeln årets månade och timmar. 

 

Figur 4- Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i syslöjdssalen. Den termiska 
komforten baserat på EN 15251:2007. 

Den termiska komforten är aldrig oacceptabel dock så ökar kategorin best med VAV 

jämfört med CAV. Tabell 1 visar hur resultaten skiljer sig procentuellt utifrån vär-

dena i figur 4. 

Tabell 1- Resultatet från den termiska komforten figuren i procent. 

 

 

 

 

 

 

Hemkunskap 

Schemat för hemkunskapen. Schemat skiljer sig åt för varje veckodag vilket kan ses i 

figur 5.  

Termisk komfort 
syslöjdssal 

VAV CAV 

Bäst 42% 31% 

Bra 55% 66% 

Acceptabelt  3% 3% 

Oacceptablet  — — 
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Figur 5-Schema för hemkunskapen inställt i IDA.Y-axeln visar hur många andelar som är närvarande 
och x-axeln dagens timmar. 

Hemkunskapen är ett speciellt fall då hemkunskapens köksfläktar sätts igång när 

lektionen börjar och drar igång frånluftsventilationen till max. Därför hålls grund-

flödet när lektioner inte äger rum på strax under 50 l/s vilket svagt går att urskilja 

ur figuren 6.  

 

Figur 6-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i musikgrupprummet. Y-axeln 
visar luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

 

Temperatur och termisk komfort hemkunskap 

Temperaturen håller sig inom de önskade värdarna störta delen av året, se figur 7, 

och den drastiska ökningen runt juli beror på att ventilationssystemet ej är aktivt, då 

det är sommarlov.  
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Figur 7-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i hemkunskapen. Y-axeln visar 
temperaturen och x-axeln årets månade och timmar. 

 

Figur 8-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i hemkunskapen. Den termiska 
komforten baserat på EN 15251:2007. 

Den termiska komforten är aldrig oacceptabel dock så ökar kategorin best med VAV 

jämfört med CAV. Tabell 2 visar hur resultaten skiljer sig procentuellt utifrån vär-

dena i figur 8. 

Tabell 2-Resultatet från den termiska komforten figuren omvandlat till procent. 

 

 

 

 

 

 

Fritidsgrupprum 

Termisk komfort 
hemkunskap 

VAV CAV 

Bäst 26% 23% 

Bra 70% 74% 

Acceptabelt  3% 5% 

Oacceptabelt  — — 
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Schemat för fritidsgrupprummet är baserat på fritidsområdets schema då det är de 

barn som går på fritids som utnyttjar detta rum, se figur 9. 

 

Figur 9- Schema för fritidsgrupprum inställt i IDA. Y-axeln visar hur många andelar som är 
närvarande och x-axeln dagens timmar. 

Luftflödet har stor variation då det endast utnyttjas på eftermiddagarna så ligger luft-

flödet på grundflöde övriga timmar, se figur 10.  

 

Figur 10- Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i fritidsgrupprummet. Y-
axeln visar luftflödet i l/s och x-axeln årets timmar och månader. 

Temperatur och termisk komfort fritidsgrupprum 

Temperaturen håller sig inom de önskade värdarna störta delen av året och den dras-

tiska ökningen runt juli beror på att ventilationssystemet ej är aktivt, då det är som-

marlov, temperaturen ökar hastigt när den höga personbelastningen inträffar, se fi-

gur 11. 

 



 

D6 

 

Figur 11-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i fritidsgrupprummet. Y-axeln 
visar temperaturen och X-axeln årets månade och timmar. 

 

Figur 12-Resultat från simulering, 7 januari till 20 december, fall VAV i fritidsgrupprum. Den 
termiska komforten baserat på EN 15251:2007. 

Den termiska komforten är aldrig oacceptabel dock så ökar kategorin best med VAV 

jämfört med CAV. Tabell 3 visar hur resultaten skiljer sig procentuellt utifrån vär-

dena i figur 12. 

Tabell 3-Resultatet från den termiska komforten figuren omvandlat till procent. 

 

 

 

Termisk komfort 
fritidsgrupprum 

VAV CAV 

Bäst 57% 52% 

Bra 43% 48% 

Acceptabelt <1% <1% 

Oacceptabelt — — 
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