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Sammanfattning 

Denna rapport är ett examensarbete på C-nivå som görs i sammarbete med teknikkonsulten Ramböll.  

 

Det vanligaste sättet att ventilera en byggnad idag är med så kallad CAV-ventilation (Constant Air 

Volume). Denna metod bygger på att ett luftflöde bestäms för rummet och upprätthålls med konstant 

flöde. En annan metod är så kallad VAV (Variable Air Volume) som bygger på att flödet varierar efter 

behovet. Anledningen till varför man väljer VAV istället för CAV är att med CAV finns det ofta en 

stor risk att man överventilerar ett rum eller byggnad, just på grund av att flödet är konstant. Problemet 

med VAV är att det är en högre investeringskostnad än för CAV så metoden lämpar sig bara där 

energibesparingen är så stor så den täcker mellanskillnaden i pris. Denna utredning visar i vilka typer 

av rum som det kan löna sig att installera VAV istället för det traditionella CAV-systemet. För att 

undersöka detta sker simuleringar av fiktiva modeller i programmet IDA Indoor Climate & Energy 

(IDA). IDA är ett simuleringsverktyg som används till att simulera den termiska komforten i 

byggnader samt byggnadens energianvändning. De olika rumstyperna som simuleras är: klassrummet, 

kontoret och mötesrummet. De olika fallen är utformade så att de liknar så som de ser ut i verkligheten 

både till geometri och nyttjandegrad. Om något av fallen visade sig vara en bra kandidat för att förse 

med VAV fortsätter utredningen med att fastställa hur stort bör flödet vara för att energibesparingen 

ska bli så stor så att det täcker investeringskostnaden. Den ekonomiska kalkyleringen sker både med 

en livscykelkostnadsanalys och med en enklare återbetalningstidskalkyl. 

 

Resultatet för simuleringarna visade att den enda rumstypen i denna utredning som var lönsam var 

mötesrummet. Klassrummet och kontoret visade sig båda ge en förlust. Detta var eftersom 

nyttjandegraden för dessa rum var så pass hög så att ventilationen med VAV var igång nästan lika 

mycket som för CAV. För mötesrummet var nyttjandegraden betydligt lägre vilket innebar att 

energibesparingen blev så pass hög att den täckte den höga investeringskostnaden. 

 

För mötesrummet gjordes sedan en flödesanalys som visade att rummets luftflöde bör vara 

dimensionerat för mellan omkring 20 – 30 personer för att vara en lönsam investering.   
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Abstract 

This report is a thesis work done in collaboration with the technology consultant Ramböll. 

 

The most common way to ventilate a building is by using CAV-ventilation (Constant Air Volume). 

This method depends on a designed flow rate that is calculated and maintained constant. Another way 

to ventilate buildings is by using VAV (Variable Air Volume) which regulates the air flow rate for the 

demand. The reason why VAV is preferred is because with CAV there is often a big risk to ventilate a 

room or a building more than is needed, just because the flow rate is constant. The problem with VAV 

is that the investment cost is higher than it is for CAV; this makes VAV only suitable for situations 

where the energy saved covers the increased price. This study shows for which types of rooms that 

could benefit from VAV instead of the more traditional CAV-system. To investigate this, simulations 

of fictive models are simulated in IDA Indoor Climate & Energy (IDA). IDA is a simulation software 

that are used to simulate the thermal comfort in buildings as well as the energy use of the building. 

The types of rooms that are investigated are: the classroom, the office and the conference room. The 

different cases are designed so that they are similar to reality both in geometry and in schedule of 

usage. If any of the cases show to be a good candidate for VAV, the investigation continues by 

evaluating how much the flow rate should be in order for the energy saved to be big enough to cover 

the added investment cost. The economic calculation is done with both a lifecycle cost analysis and a 

simple pay-off calculation.  

 

The result of the simulations showed that the only type of room in this investigation that is profitable 

with VAV is the conference room. The classroom and the office both showed a loss. This is because 

those rooms where in use much more than the conference room for which the energy saving was high 

enough to cover the high investment cost.  

 

For the conference room a flow rate analysis showed that the minimum flow rate should be designed 

for around 20 – 30 people in order for VAV to be profitable. 
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1 Introduktion 

1.1 Historia 

Ända sedan industrialismen som startade i mitten av 1700-talet har världen varit beroende av fossila 

bränslen för att kunna försörja sig med energi. Den brittiska industrialismen berodde till stor del på att 

Storbritannien använde trä som bränsle och detta tillsammans med husbyggen och skeppbyggen ledde 

till avskogning. Alternativt bränsle upptäcktes i form av stenkol och användes flitigt i den då nya 

uppfinningen ångmaskinen som James Watt fick patent på. 100 år senare hade ångmaskinen utvecklats 

och var nu 10 gånger så effektiv som James Watts maskiner. (Smil, 2004) 

 

I slutet av 1800-talet börjades olja användas som huvudresurs istället för stenkol. Mellan 1949-1972 

tredubblades världens energianvändning samtidigt som oljeanvändningen femdubblades. I Japan till 

exempel ökade oljeanvändningen från ca 4500 ton olja per dag till häpnadsväckande 615 600 ton olja 

per dag. Anledningen till denna ökning beror på den snabba ekonomiska tillväxten samt att olja var så 

billigt. I början av 1970-talet började man inse att efterfrågan var för hög vilket ledde till ökade priser 

och man var tvungen att effektivisera och hitta andra energikällor. (Salameh, 2004) 

 

1.2 Bakgrund 

Idag är energieffektiviseringar av olika slag mer regel än undantag både i företag och för 

privatpersoner. Med det stigande energipriset är det en nödvändighet för företag att ha koll på deras 

energianvändning och aktivt jobba för att hålla den nere. Vissa företag sträcker sig till och med så 

långt att göra energieffektiviseringar som inte direkt betalar tillbaka sig utan ser på det hela som ett 

sätt att marknadsföra sig som ett miljömedvetet företag och på så sätt dra till sig kunder. Men den 

största drivkraften till dessa effektiviseringar är ändå att det ofta finns pengar att hämta. 

Energieffektiviseringar kan ske både i stor skala, till exempel i ett kommunalt fjärrvärmenät, och i 

liten skala, exempelvis i en bostad eller lokal. 

 

Nybyggnationer och renoveringar av bostäder och lokaler är ett utmärkt tillfälle för en fastighetsägare 

att byta ut äldre, mer energiintensiva lösningar till ett nyare, mer effektivt system. I byggnader är 

ventilationen en stor del av energianvändningen och denna är en av de första sakerna man kollar på när 

man vill energieffektivisera en byggnad. Men byggnader som är avsedd för människor är ett relativt 

känsligt energisystem att göra effektiviseringar i på grund av att vi som vistas i byggnaden har höga 

krav på inomhusluften. (Fanger, 2006). 
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Det vanligaste sättet att ventilera en byggnad på är med CAV-ventilation (Constant Air Volume) där 

ett grundflöde bestäms och sedan hålls konstant. Nackdelen med denna typ av ventilation är att man 

ofta ventilerar för mycket. Ett exempel är när ingen befinner sig i rummet så går ventilationen 

fortfarande för fullt. För att inte tumma på kraven på inomhusmiljön i byggnaden och ändå 

effektivisera så finns en lösning som heter VAV-ventilation (Variable Air Volume), vilket innebär att 

flödet regleras beroende på behov. Effektiviseringen av denna installation kommer från att då ingen 

vistas i utrymmet som ventileras så kan man minska luftflödet och på så sätt spara energi. Nackdelen 

med VAV är det är en betydligt dyrare investering än det lite mer traditionella CAV-systemet. Ett stort 

problem med VAV är att man måste uppskatta hur mycket ett rum används och av hur många. (Nassif, 

2012) 

 

1.3 Syfte 

I denna rapport utreds för vilka verksamheter och typer av rum det kan vara lönsamt att installera ett 

VAV-system. För de typer av rum som det är lönsamt ekonomiskt kommer en luftflödesanalys göras 

som bestämmer hur stort luftflödet bör vara för att investeringen ska löna sig. Diskussioner om 

huruvida en eventuell investering skulle påverka miljön kommer också göras. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport kommer inte behandla huruvida den ena lösningen har högre termisk komfort än den 

andra men detta kan vara något att fortsätta studera. 

 

Någon mer ingående jämförelse mellan olika styrmetoder för VAV har inte gjorts. 

 

Kanalsystemet fram till rummet har inte tagits hänsyn till. Tryckfallet i denna är därför inte med i 

beräkningen. En kortare diskussion om hur detta skulle påverka resultatet görs dock i 

diskussionsdelen. 

 

Ljudnivå och buller är inget som tas hänsyn till i denna utredning. Modellerna är uppbyggda för att 

motverka för hög ljudnivå men någon jämförelse mellan olika system kommer inte göras. 
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2 Teori 

2.1 Energi 

Energi i denna utredning syftar till antingen termisk energi eller elektrisk energi. Den termiska energin 

används i sammanhanget värmeenergi och kyla. Dessa energiformer har enheten kilowattimmar (kWh) 

och kommer skiljas från varandra med beteckningarna kWhvärme, kWhkyla och kWhel. 

2.2 Termisk komfort 

Den termiska komforten är ett krav man ställer på en byggnad som definierar hur de som använder 

byggnaden upplever komforten. Saker som påverkar den termiska komforten för en byggnad är hur tät 

den är. Är byggnaden otät så kommer kall luft utifrån in och skapar så kallat drag. Är temperaturen för 

hög eller låg så är inte det heller bra. För att uppnå en hög nivå på den termiska komforten krävs att 

man konstruerar byggnaden på ett sådant sätt så att dessa parametrar uppnås. Detta kostar mer pengar 

och kräver mer av den som bygger. Det som bestämmer vilken standard man ska på den termiska 

komforten i byggnad är främst vad den ska användas till. Till exempel är det ingen större idé försöka 

göra en lagerlokal för trävaror där man sällan vistas jättetät med hög komfort för människor. Den 

termiska komforten mäts enligt Ole Fangers komfort index där man mäter den termiska komfort på en 

skala från -3 till 3, där -3 är jättekallt, 0 är varken kallt eller varmt och 3 är jättevarmt. Denna skala 

kallas PMV-skalan där PMV står för Predicted Mean Vote.  

 

2.3 Energiförluster 

I en byggnad avsedd för människor ställs höga krav på innemiljön. Temperaturen ska vara omkring 

21°C för att vi ska trivas, varken mer eller mindre. Luften i byggnaden ska vara fräsch och behaglig. 

När en temperaturskillnad uppstår mellan två källor, startas en värmeöverföring mellan de två ända 

tills de båda källorna uppnått temperaturbalans. Eftersom temperaturen utomhus ofta är lägre än 21°C 

i Sverige förlorar byggnaden sin värme till utomhusmiljön. I tropiska klimat är problemet istället att 

man förlorar den svala innetemperaturen mot det varma och fuktiga uteklimatet. I båda dessa fall 

behöver man tillföra energi i form av värme respektive kyla för att upprätthålla ett acceptabelt 

inneklimat. För att upprätthålla fräsch och behaglig luft i byggnaden krävs att man ventilerar 

byggnaden. När man ventilerar byter man ut inneluften mot uteluften och på så sätt ventileras även den 

värme eller kyla som man tillfört byggnaden bort. Detta påskyndar således energiförlusterna för 

byggnaden då den nya uteluften måste tillföras energi för att inte skapa obehag för de som vistas i 

byggnaden. 
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2.4 Uppvärmning 

Värme kan tillföras byggnaden med radiatorer, slingor i golvet, ventilationen eller konvektorer. 

Värmen som tillförs kan antingen produceras lokalt i en panna i byggnaden, värmepump, solfångare 

eller via direktverkande elektricitet. Värmen kan även vara centralt producerad av kommunens 

värmeverk, eller spillvärme från industrin som distribueras ut till byggnaden via fjärrvärmenätet. 

 

För att ta reda på hur mycket värme som behövs tillföras byggnaden för att upprätthålla den 

temperatur man vill måste man kartlägga hur mycket värmeförluster som byggnaden har. 

Värmeförlusterna genom en byggnadskonstruktion är beroende av hur bra de olika byggnadsdelarna är 

på att leda värme, hur tjockt materialskiktet är samt hur stor temperaturskillnaden är mellan inneluften 

och uteluften. 

 

2.5 Kyla 

I vissa fall behöver en byggnad kylas, detta kan bero på att utetemperaturen är så hög så att värme 

transmitteras in genom byggnadsskalet eller på att aktiviteten inomhus producerar mycket värme som 

ökar temperaturen i byggnaden. För att förse byggnaden med kyla används kylbafflar, ventilation, 

kylmaskiner av olika varianter samt fjärrkyla. Dimensioneringen av kylbehovet för att byggnad sker 

på samma sätt som värmebehovsberäkningen. 

2.6 Ventilation 

Syftet med ventilationssystemet är att förse byggnaden men ny luft och ventilera bort de föroreningar 

som finns. Ventilationssystemet kan även som tidigare nämnts användas till att värma eller kyla 

byggnaden vid behov. Ventilationen kan antingen ske passivt med så kallat självdrag eller aktivt med 

hjälp av fläktar. Det finns olika sätt att aktivt ventilera en byggnad. Den enklaste är att använda sig av 

en frånluftsfläkt, så kallad F-ventilation. Denna metod tar in luft via otätheter och tar ut luften i 

frånluftskanaler med en fläkt som drivkraft. Nästa steg är så kallad FT-ventilation som tar in luft i 

tilluftskanaler med fläkt och bortför luften på samma sätt som F-ventilation. Sedan finns det FTX-

ventilation som har samma princip som FT-ventilation men med en värmeväxlare som förvärmer 

uteluften som tas in med hjälp av rumsluften. På så sätt återvinner man värmeenergin som tillförts 

rumsluften. 
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2.6.1 Luftflödet 

Luftflödet som behövs för att ventilera en byggnad är olika beroende på vad det är för typ av byggnad, 

hur många personer som vistas där och om det förekommer föroreningar utöver de som kommer från 

människor och byggnadsmaterial. Krav på minsta luftflödet ställs av Boverkets Byggregler (BBR). 

Det finns två sätt att ventilera en byggnad, CAV och VAV. Vid CAV-ventilation hålls luftflödet 

konstant oberoende av faktorer som påverkar inneklimatet. VAV däremot kan reglera luftflödet efter 

utrymmets behov. Regleringen av VAV kan ske med CO2-styrning där CO2-givare känner av 

koldioxidhalten i utrymmet och ökar luftflödet vid överstiget börvärde. Temperaturstyrning är en 

annan vanlig metod att reglera luftflödet. Då lufttemperaturen överstiger inställt börvärde ökar 

luftflödet för att sänka temperaturen. Det finns även kombinationer av dessa två där luftflödet regleras 

beroende på både temperatur och CO2 för ett ännu bättre inneklimat. Reglering av VAV med 

fuktgivare förekommer också, då ofta i våtutrymmen som duschrum och badrum. Närvarostyrning är 

också ett vanligt förekommande sätt att styra luftflödet på, det bygger på att man med en 

närvarodetektor känner av när någon använder utrymmet och då ökar luftflödet. 

 

2.6.2 SFP 

SFP står för Specific Fan Power och är ett sätt att beskriva en fläkts effektivitet. Enheten för SFP 

betecknas kW/(m
3
/s), alltså hur många kilowatt som krävs för att upprätthålla ett visst flöde. Boverket 

har satt regler som beskriver vissa restriktioner till fläkteffektiviteten. För FTX-ventilation får det 

sammanlagda SFP-värdet för aggregatet inte överstiga 2,0 kW/(m
3
/s). För FT-ventilation får värdet 

inte överstiga 1,5 kW/(m
3
/s). F-ventilation med återvinning måste understiga 1,0 kW/(m

3
/s). För F-

ventilation utan återvinning får SFP vara som mest 0,6 kW/(m
3
/s). (Boverket, 2008) 
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2.7 Energipriset 

Priset på energi varierar kraftigt mellan olika verksamheter, avtal, tid och energiformer. Priset för 

elektricitet ligger vanligtvis högre än för värme och kyla. Detta beroende på att elektricitet anses vara 

av en högvärdig energiform. Anledningen till detta är att elektricitet kan användas med väldigt hög 

verkningsgrad till att producera värme och kyla, till exempel du kan få upp till 4 kWh värme från en 

värmepump av 1 kWh elektrisk energi. Vill man däremot använda till exempel värme till att skapa 

elektricitet är verkningsgraden väldigt låg, exempelvis när man producerar elektrisk energi genom att 

elda i ett kondenskraftverk så är verkningsgraden endast omkring 30-35 % av energin i bränslet. 

Energipriset varierar även mycket med tiden. Dels finns en prisökande trend som till stor del beror på 

att de fossila bränslena håller på att ta slut vilket gör att tillgången blir mindre och priset ökar. Olja till 

exempel beräknas ta slut inom 40 års tid (Shafiee & Topal, 2009). Ett annat exempel på hur priset 

ändras med tiden är att när det är vinter och kallt är energibehovet mycket högre än under sommaren 

då ingen uppvärmning av byggnader behövs. Detta leder till att energibolagen som använder sig av 

biobränsle och andra bränslen med lågt energiinnehåll måste börja använda alternativa bränslen med 

högt energiinnehåll, till exempel olja. Eftersom olja är betydligt dyrare än biobränsle stiger 

energipriset. 

 

2.8 Byggnadssimulering 

Byggnadssimulering, eller BEM (Building Energy Modelling), används som ett matematiskt 

modelleringsverktyg vid beräkning av en byggnads olika egenskaper. Byggnadens energisystem kan 

vara väldigt komplext med alla parametrar som inverkar på det. För att på ett enkelt sätt kunna hålla 

reda på och ta med alla dessa parametrar kan BEM vara till stor hjälp. Genom att med BEM bygga upp 

ett system med med alla viktiga data kan man på ett enkelt sätt sedan köra känslighetsanalyser av 

byggnaden och undersöka hur hela systemet påverkas av att utföra en ändring av något slag. Eftersom 

alla delar av energisystemet räknas med är det även enkelt att ställa data mot varandra och se vilken 

del av totala systemet som kan behöva förbättras för att skapa ett bättre presterande energisystem. 

Detta gör att BEM är ett vanligt hjälpmedel vid olika typer av energieffektiviseringar på byggnader 

(Estébanez & Qi). Precis som vid annan typ av modellering gäller att ju exaktare datan man matar in är 

desto exaktare data får man ut. Det är därför viktigt att lägga stor vikt vid att samla så bra information 

som möjligt om de delar man vill undersöka. Med BEM kan man även undersöka hur bra en byggnads 

inneklimat är. Till exempel föroreningsgraden i luften (Milner, Vardoulakis, Chalabi, & Wilkinson, 

2011). Detta kräver då att man har tillgång till rätt information om vilka föroreningskällor som finns i 

byggnaden. 
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3 Metod 

För att utreda eventuell lönsamhet vid olika luftmängder och verksamheter vid VAV-ventilation har 

tre olika fall tillämpats: klassrummet, kontoret och mötesrummet/konferensrummet. Dessa fall har 

valts på grund av att dessa är de fall där det är mest trolig att VAV brukas. De tre fallen utvärderas 

utifrån ekonomisk lönsamhet och om något av fallen visar att en installation av VAV är lönsam 

fortsätter en utredning som visar minsta flödet som bör vara för att VAV ska löna sig i det specifika 

rummet och verksamheten. Den styrningsmetod som valts är koldioxidstyrning. Denna typ av styrning 

valdes eftersom om man skulle använda till exempel temperaturstyrning så skulle VAV-ventilationen 

användas till att kyla zonen vilket skulle resultera i att luftbehandlingsaggregatet använde mer energi i 

form av kyla än vad som skulle använts i CAV. Simuleringar med endast CAV kommer också göras 

för att kunna jämföra energianvändningen för att studera eventuell lönsamhet. 

3.1 Programvara 

Simuleringsverktyget IDA Climate and Energy användes för att studera de olika fallen, IDA är 

utvecklat av EQUA Simulation AB i Sverige. Programmet används till att undersöka den termiska 

komforten samt energianvändningen i byggnader. Användaren bygger upp eller importerar modeller 

som sedan definieras med byggmaterial för att skapa ett byggnadsskal som stämmer överens med 

verkligheten. Därefter kan användaren definiera de olika energisystemen i byggnaden, till exempel 

värmesystemet och ventilationssystemet. 

3.1.1 Funktionsöversikt 

3.1.1.1 Beräkningsfunktioner 

I simuleringsverktyget IDA ICE defineras de olika systemen i byggnaden var för sig för att sedan 

sammanställas i det resultat som man har efterfrågat. De två huvudsakliga systemen i byggnaden är 

själva värmesystemet samt ventilationssystemet. Till dessa finns flera olika parametrar kopllade, 

exempel på sådana är typ av bränsle, värmepris och elpris. På rumsnivå finns sedan en rad övriga 

funktioner som påverkar energisystemet. Till exempel hushållsel, antal personer i rummet och 

belysning. 
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3.1.1.2 Analytiska funktioner 

När de delar av byggnaden man vill undersöka är defininerade så sammanställs all data man matat in 

genom att man simulerar hur alla delar beter sig över en viss tid. Denna tidsperiod defnineras av 

användaren tillsammans med vad man vill ha ut för resultat samt för vilket väderklimat som 

byggnaden ska utsättas för. Om man matat in elpris och värmepris kan man till exempel undersöka hur 

mycket en byggnad kostar i drift under ett år. Eller om man matar in alla parametrar som påverkar 

inneklimatet i byggnaden så kan man få ut den termiska komforten i byggnaden enligt till exempel 

PMV-skalan. 

 

3.2 Klimat 

Simuleringarna som görs är över ett helt år och under ett helt år sker många klimatförändringar, 

speciellt i ett land som Sverige som har fyra årstider. När man utför energiberäkningar är det viktigt att 

man använder sig av någon form av profil över hur klimatet ändras över tiden. I denna utredning 

används en klimatprofil som består av klimatdata insamlat av SMHI:s (Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut) väderstation som är placerad på Bromma flygplats i Stockholm. 

Varaktighetsdiagrammet visar hur många timmar om året som en viss temperatur uppstår. Dessa 

sorteras sedan från lägsta temperatur till högsta. Temperaturen som angivits är lufttemperaturen 

oberoende av strålning och fukt. 

 

Figur 1: Varaktighetsdiagram över Bromma flygplats. 
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3.3 Livscykelkostnad 

En livscykelkostnad beskriver hur stor kostnaden är för en produkt eller ett system under hela dess 

livslängd. De parametrar som styr hur mycket slutkostnaden för ett system är investeringskostnad, 

räntekostnader, driftkostnad, teknisk livslängd och eventuella prisförändringar under den tekniska 

livslängden. I denna utredning antags den tekniska livslängden till 20 år och att det inte sker några 

prisförändringar under denna period. 

 

Driftkostnaden kan bestå av flera olika delar. En del är underhållskostnader och reparationskostander. 

En annan del är energikostnaden. Till exempel om en produkt behöver mindre energi för att uppfylla 

samma krav som den andra produkten så genererar det en lägre driftkostnad. 

 

Investeringskostnaderna för de olika fallen är uppskattade utifrån de sammanställningar som är gjorda 

i Wikells sektionsfakta – VVS 11/12. Dessa kostnader består av flera á-priser sammansatta så att de 

tillsammans utgör ett färdigt system med en generell praktisk lösning. De priser som redovisas för 

varje fall är inklusive arbetstid för montage. Kostnaden för systemen är på rumsnivå, det vill säga att 

det inte tas hänsyn till kanaldragning fram till rummet och inte heller priset på själva 

luftbehandlingsaggregatet. (Wikells, 2011) 

Komponenterna för klassrummet och mötesrummet är dimensionerat för 30 personer med en 

dimensionerad kapacitet på ca 321 l/s. 

 

Tabell 1: Materialspecifikation för VAV för klassrum/mötesrum. 

VAV klassrum/mötesrum Antal Pris (kr) Monteringstid (timmar)

Swegon Colibri 250-600 (Tilluftsdon) 3 2545 0,24

Swegon ALS 200-250 (Anslutningslåda) 3 1339 1,04

Swegon Pelican CS 315-600 (Frånluftsdon) 2 1447 0,24

Swegon ALS 250-315 (Anslutningslåda) 2 1899 1,08

Swegon Adapt 315 CAC (Spjäll) 1 12832 0,28

Swegon Adapt 315-S Default (Spjäll) 1 9546 0,28

Spirokanal 1 6174 4,68  

 

Tabell 2: Total kostnad för VAV i klassrum och mötesrum. 

Materialkostnad (kr) 46896

Arbetskostnad (139kr/tim) 1629

Omkostnad lön (294% av arbetskostnad) 4789

Total kostnad (kr) 53315  

 



18 

 

Nedan följer komponenterna för CAV-systemet. Tilluftsdonen och frånluftsdonen kostar ungefär lika 

mycket, det som skiljer de båda fallen åt är spjället för VAV är motorstyrt vilket gör att flödet kan 

regleras steglöst. Denna skillnad innebär en prisökning på ca 20 000 kr. 

 

Tabell 3: Materialspecifikation för CAV för mötesrum/klassrum. 

CAV klassrum/mötesrum Antal Pris (kr) Monteringstid (timmar)

Swegon Eagle C 200-600 (Tilluftsdon) 4 1948 0,2

Swegon ALS 125-200 (Anslutningslåda) 4 1063 0,96

Swegon GRL 500-200 (Gallerdon) 1 758 0,33

Swegon TRG 500-200-315-B (Gallerdon) 1 2163 1,12

Fläktwoods IRIS-315 (Spjäll) 1 1010 0,28

Veloduct BDER-30-031-090 (Ljuddämpare) 1 2140 0,54

Spirokanal 1 5189 4,54  

 

Tabell 4: Materialkostand och kostnad för montage för CAV. 

Materialkostnad (kr) 23304

Arbetskostnad (139kr/tim) 1592

Omkostnad lön (294% av arbetskostnad) 4679

Total kostnad (kr) 29575  

 

 

 

För kontoret där endast en person ska vistas åt gången valdes en annan lösning. Här används ett aktivt 

tilluftsdon som har inbyggd givare och själv reglerar luftflödet. I kontorsfallet antags att rummet inte 

har frånluftsdon utan att luften går via ett överluftsdon istället. 

 

Tabell 5: Materialspecifikation för VAV i kontoret- 

VAV kontor Antal Pris (kr) Monteringstid (timmar)

Swegon Adapt Cb 160-M (Tilluftsdon) 1 12210 1,18

Swegon Actuator (Ställdon) 1 542

Swegon RGVb (Överluftsdon) 1 529 0,56

Spirokanal 1 881 0,46  

 

Tabell 6: Priset för VAV-installationen i kontoret. 

Materialkostnad (kr) 14162

Arbetskostnad (139kr/tim) 306

Omkostnad lön (294% av arbetskostnad) 899

Total kostnad (kr) 15367  

 



19 

 

Här skiljer priset ca 10 000 kr och detta beror till största delen på att det aktiva tilluftsdonet är 

betydligt dyrare än ett vanligt tilluftsdon 

. 

Tabell 7: Materialspecifikation för CAV i kontoret. 

CAV kontor Antal Pris (kr) Monteringstid (timmar)

Tilluftsdon undertak 1 2307 1,79

Överluftsdon 1 515 0,46

Spirokanal 1 529 0,56
 

Tabell 8: Kostnaden för CAV-installationen i kontoret. 

Materialkostnad (kr) 3351

Arbetskostnad (139kr/tim) 391

Omkostnad lön (294% av arbetskostnad) 1148

Total kostnad (kr) 4890  
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Då energipriser ofta skiljer sig mycket mellan olika företag är det mer eller mindre omöjligt att veta 

helt säkert vilka energipriser som gäller i dessa generella fall. På grund av detta har erfarenhetsvärden 

använts och dessa priser exklusive moms är: 

 

Elpris:    75 öre/kWhel 

Fjärrvärme/fjärrkyla:   60 öre/kWhvärme,kyla 

 

Dessa priser inkluderar inte de fasta kostnader som finns utan representerar endast det rörliga 

energipriset. 

 

Den totala livscykelkostnaden bestäms med nuvärdesmetoden. Nuvärdet (NV) är det beräknade värdet 

av en investerings framtida kassaflöde. Den totala kostnaden bestäms av: 

 

                                                             

 

För att beräkna detta har en beräkningsmodell vid namn Edkalkyl använts. Modellen är 

utvecklad för att kunna användas som kalkyleringshjälpmedel av energisparåtgärder i 

anslutning till energideklarationer. Ett räkneexempel kan ses i bilaga A. (www.edkalkyl.se) 

 

I denna utredning är kalkyleringen något förenklad och underhållskostnad samt energiprisutveckling 

har därför inte angetts. 

 

En enklare återbetalningskalkyl görs även för att utreda eventuell lönsamhet om CAV redan är 

installerat och undersöker när en ny investering blir lönsam. Här antas skillnaden i investeringskostnad 

vara den totala investeringskostnaden för att förse ett CAV-system med VAV. 

 

                  
                             

                                             
 

 

  

http://www.edkalkyl.se/
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3.4 Simuleringsmodellerna 

För att kunna jämföra de olika ventilationssystemen har fiktiva modeller av hur det kan se ut i 

verkligheten byggts. Modellerna är byggda så att endast en vägg är yttervägg medan resten är 

innerväggar, detta för att efterlikna hur det ofta ser ut i verkligheten. Modellerna är uppdelade i två 

zoner där en är själva rummet av intresse och den andra är till för att upprätthålla ett verklighetstroget 

omgivande inomhusklimat på andra sidan innerväggarna. Konstruktionen av byggnaden beskrivs i 

tabell 9. För att lättare kunna utvärdera simuleringsresultatet endast för rumszonen, betjänas 

omgivande zon av ett eget luftbehandlingsaggregat. Båda aggregaten är av typen FTX med roterande 

värmeväxlare med en värmeåtervinningsgrad på 80 %. Luftflödet i rummen dimensionerades enligt 

0,35 l/s, m
2
 + 10 l/s, person och grundhalten av koldioxid uppskattas vara 400 ppm. Drifttiden för 

luftbehandlingsaggregatets fläktar antags vara mellan 7:00 – 17:00 för alla fallen. Övrig tid är 

fläktarna helt avstängd. Under drifttiden är minimumflödet 10 % av det dimensionerade luftflödet. 

Inblåsningstemperaturen varierar från sommartid till uppvärmningssäsongen. Under sommartid är 

tilluftstemperaturen 16°C medan den under uppvärmningssäsongen är 20°C. Uppvärmningssäsongen 

antags vara mellan 16:e september och 14:e maj. Tilluftstemperaturen värms och kyls med fjärrvärme 

respektive fjärrkyla i värmebatteri och kylbatteri. 

 

Tabell 9: Modellernas konstruktion. 

Byggnadsdel Konstruktion U-värde (W/m2, K) 

Yttervägg 10 mm puts + 250 mm lättbetong + 10 mm puts 0,5372 

Innervägg 26 mm gips + 30 mm mineralull + 26 mm gips 0,6187 

Dörr 27 mm gips + 30 mm mineralull + 26 mm gips 0,6187 

Tak 200 mm mineralull + 150 mm lättbetong 0,172 

Golv 0,5 mm färg + 20 mm lättbetong + 150 mm betong 2,385 

Fönster 3-glas, klar 1,9 

 

I varje rum vistas olika antal personer enligt tidsschema uppskattat efter verksamheten. Utöver 

personerna i rummet finns även i varje rum en värmelast på 150 W i klassrumsfallet och 

mötesrumsfallet och på 300 W i kontorsfallet från elektronisk utrustning samt belysning motsvarande 

10 W/m
2
. Ytterväggen är riktad åt söder och försedd med fönsteryta med en sammanlagd area på 10 % 

av golvarean. Dörren antags vara av samma konstruktion som innervägg. 
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3.4.1 Klassrummet 

Modellen föreställande ett klassrum är uppbyggt att användas av en medelstor klass och luftflödet 

dimensionerat åt 30 personer. Klassrummet är tänkt vara i bruk av samma klass både på förmiddagen 

och eftermiddagen. Fönsterarean är 6 m
2
 totalt och uppdelat på två fönster. För klassrummet sker 

ingen kylning av tilluften på sommaren. 

Tabell 10: Allmän beskrivning av klassrummet. 

Rumsbeskrivning 

Area (m2) 60 

Mått (bxlxh, m) 6x10x2,7 

Antal personer 30 

Fönsterarea (m2) 6 

Dörrarea (m2) 2 

Intern värmelast (W) 300 

Belysning (W/m2) 10 

 

Nedan visas rummets planlösning inklusive zonen utanför rummet. Zonen utanför rummet är 1 meter 

in från rummets innerväggar. Detta ger en total area på 24 m
2
. 

 

 

Figur 2: Planlösning för klassrum samt mötesrum.  

 

Rummet antags vara i bruk på förmiddagen mellan 8:00 – 12:00 och mellan 13:00 – 16:00 på 

eftermiddagen. Den elektroniska utrustningen samt belysningen antags också vara på under denna tid. 

 

Tabell 11: Driftinformation för luftbehandling. 

Dimensionerat luftflöde (m3/s) 0,321

Inblåsningstemperatur sommar/vinter (°C) 16/20

SFP (kW/(m3/s)) 2,0

Drifttid 7:00 - 17:00

Återvinningsgrad (%) 80

Luftbehandling
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Styrningen sker enligt tabell 12. 

 

Tabell 12: Styrning av ventilation. 

Styrning Min Max 

Temperatur (°C) 19 23 

Koldioxidhalt (ppm) 700 1100 

Relativ luftfuktighet (%) 20 80 

Luftflödesgräns VAV (m3/s) 0,036 0,321 

 

 

3.4.2 Kontoret 

Modellen föreställande ett kontor är dimensionerad för en person. Rummets fönsterarea är fördelat på 

ett fönster riktat åt söder. 

 

Tabell 13: Översikt av kontorsmodellen. 

Rumsbeskrivning 

Area (m2) 15 

Mått (bxlxh, m) 3x5x2,7 

Antal personer 1 

Fönsterarea (m2) 1,5 

Dörrarea (m2) 2 

Intern värmelast (W) 300 

Belysning (W/m2) 10 

 

Nedan visas rummets planlösning inklusive zonen utanför rummet. Zonen utanför rummet är 1 meter 

in från rummets innerväggar. Detta ger en total area av yttre zonen på 15 m
2
. 

 

 

Figur 3: Planlösning för kontor. 
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Kontoret används 7:00 – 17:00 och då är även elektronisk utrustning samt belysning igång. 

Nyttjandegraden anses vara 80 % av tiden. Så den beräknade närvarotiden uppgår till 8 timmar per 

dag. 

 

Tabell 14: Driftinformation för luftbehandling i kontoret. 

Dimensionerat luftflöde (m3/s) 0,0153

Inblåsningstemperatur sommar/vinter (°C) 16/20

SFP (kW/(m3/s)) 2,0

Drifttid 7:00 - 17:00

Återvinningsgrad (%) 80

Luftbehandling

 

 

Styrningen av kontoret sker enligt tabell 15. 

 

Tabell 15: Styrning i kontoret. 

Styrning Min Max 

Temperatur (°C) 19 23 

Koldioxidhalt (ppm) 700 1100 

Relativ luftfuktighet (%) 20 80 

Luftflödesgräns VAV (m3/s) 0,0015 0,0153 

 

3.4.3 Mötesrum/konferensrum 

Modellen föreställande ett mötesrum är uppbyggt att användas som del av en verksamhet. Rummet är 

inte tänkt föreställa ett rum som ingår i en konferensverksamhet där rummet används oftare än 4 

timmar per dag. Luftflödet är dimensionerat åt 30 personer. Fönsterarean är 6 m
2
 totalt och uppdelat på 

två fönster. 

 

Tabell 16: Allmän beskrivning av mötesrummet. 

Rumsbeskrivning 

Area (m2) 60 

Mått (bxlxh, m) 6x10x2,7 

Antal personer 30 

Fönsterarea (m2) 6 

Dörrarea (m2) 2 

Intern värmelast (W) 300 

Belysning (W/m2) 10 
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Nedan visas rummets planlösning inklusive zonen utanför rummet. Zonen utanför rummet är 1 meter 

in från rummets innerväggar. Detta ger en total area av yttre zonen på 24 m
2
. 

 

Figur 4: Planlösning för mötesrum. 

 

Mötesrummet antags vara i bruk två gånger om dagen. En gång på förmiddagen mellan 10:00 – 12:00 

och en gång på eftermiddagen mellan 14:00 – 16:00 

 
Tabell 17: Driftinformation för luftbehandling i mötesrummet. 

Luftbehandling 

Dimensionerat luftflöde (m3/s) 0,321 

Inblåsningstemperatur 

sommar/vinter (°C)  16/20 

SFP (kW/(m3/s)) 2,0 

Drifttid 7:00 - 17:00 

Återvinningsgrad (%) 80 

 

Styrning i mötesrummet sker enligt tabell 18. 

 

Tabell 18: Styrning i mötesrummet. 

Styrning Min Max 

Temperatur (°C) 19 23 

Koldioxidhalt (ppm) 700 1100 

Relativ luftfuktighet (%) 20 80 

Luftflödesgräns VAV (m3/s) 0,036 0,321 
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3.5 Luftflödesanalys 

Vid lönsamhet av något av VAV-systemet görs nya simuleringar där luftflödet dimensioneras efter 

färre personer vilket leder till att luftflödet i rummet minskar. Nya livscykelkostnader bestäms utifrån 

de nya resultaten. Detta för att se hur litet systemet kan vara och ändå vara en lönsam investering. 

Modellerna dimensioneras för 30, 20 och 10 personer för att kunna se en trend när ungefär som 

luftflödet blir för litet och investeringskostnad för hög. Investeringskostnaden för systemen minskar 

även den vid lägre dimensionerat luftflöde. Detta eftersom färre tilluftsdon och frånluftsdon behövs för 

att leverera samt bortföra den luftmängd som är dimensionerad för rummet. 

 

3.5.1 20 personer 

För klassrum samt mötesrum dimensionerat för 20 personer behövdes endast två till – och frånluftsdon 

för att leverera ett flöde på 221 l/s som är det dimensionerade luftflödet. Detta ledde till att det 

behövdes färre Swegon ALS 200-250 som är en anslutningslåda med ljuddämpare. Detta gjorde att 

materialkostnaden och monteringskostnaden minskade med ca 5000 kr. 

 

Tabell 19: Materialspecifikation för klassrum/mötesrum dimensionerat för 20 personer. 

VAV klassrum/mötesrum Antal Pris (kr) Monteringstid (timmar)

Swegon Colibri 250-600 (Tilluftsdon) 2 2545 0,24

Swegon ALS 200-250 (Anslutningslåda) 2 1339 1,04

Swegon Pelican CS 315-600 (Frånluftsdon) 2 1447 0,24

Swegon ALS 250-315 (Anslutningslåda) 2 1899 1,08

Swegon Adapt 315 CAC (Spjäll) 1 12832 0,28

Swegon Adapt 315-S Default (Spjäll) 1 9546 0,28

Spirokanal 1 6174 4,68
 

Tabell 20: Kostnaden för VAV för 20 personer. 

Materialkostnad (kr) 43012

Arbetskostnad (139kr/tim) 1451

Omkostnad lön (294% av arbetskostnad) 4266

Total kostnad (kr) 48730  

 

CAV-systemet kunde även det plocka på ett tilluftsdon och ett frånluftsdon. Detta innebar en 

kostnadsminskning på ca 3000 kr. 
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Tabell 21: Materialspecifikation för CAV i klassrum/mötesrum. 

CAV klassrum/mötesrum Antal Pris (kr) Monteringstid (timmar)

Swegon Eagle C 200-600 (Tilluftsdon) 3 1948 0,2

Swegon ALS 125-200 (Anslutningslåda) 3 1063 0,96

Swegon GRL 500-200 (Gallerdon) 1 758 0,33

Swegon TRG 500-200-315-B (Gallerdon) 1 2163 1,12

Fläktwoods IRIS-315 (Spjäll) 1 1010 0,28

Veloduct BDER-30-031-090 (Ljuddämpare) 1 2140 0,54

Spirokanal 1 5189 4,54  

 

Tabell 22: Kostnaden av CAV-installationen i klassrum/mötesrum. 

Materialkostnad (kr) 20293

Arbetskostnad (139kr/tim) 1430

Omkostnad lön (294% av arbetskostnad) 4205

Total kostnad (kr) 25928  

 

3.5.2 10 personer 

Vid dimensionering av rummen för 10 personer uppgick luftflödet till 121 l/s. Detta ledde till att 

ytterligare komponenter kunde plockas bort. Den nya materialspecifikationen för VAV kan ses här 

nedan i tabell 23. 

 

Tabell 23: Materialspecifikation för VAV dimensionerat för 10 personer i klassrum/mötesrum. 

VAV klassrum/mötesrum Antal Pris (kr) Monteringstid (timmar)

Swegon Colibri 250-600 (Tilluftsdon) 1 2545 0,24

Swegon ALS 200-250 (Anslutningslåda) 1 1339 1,04

Swegon Pelican CS 315-600 (Frånluftsdon) 1 1447 0,24

Swegon ALS 250-315 (Anslutningslåda) 1 1899 1,08

Swegon Adapt 315 CAC (Spjäll) 1 12832 0,28

Swegon Adapt 315-S Default (Spjäll) 1 9546 0,28

Spirokanal 1 6174 4,68
 

 

Minskningen av komponenterna innebar en minskning av priset på ca 8000kr. 

 

Tabell 24: Kostnad för VAV dimensionerat för 10 personer. 

Materialkostnad (kr) 35782

Arbetskostnad (139kr/tim) 1090

Omkostnad lön (294% av arbetskostnad) 3204

Total kostnad (kr) 40076  
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Kostnaden för CAV-installationen minskade också av samma anledning som för VAV-systemet. Färre 

luftdon behövdes vid mindre luftflöde. Minskningen i kostnad uppgår till ca 4000 kr. 

 

Tabell 25: Materialspecifikation för CAV dimensionerat för 10 personer. 

CAV klassrum/mötesrum Antal Pris (kr) Monteringstid (timmar)

Swegon Eagle C 200-600 (Tilluftsdon) 2 1948 0,2

Swegon ALS 125-200 (Anslutningslåda) 2 1063 0,96

Swegon GRL 500-200 (Gallerdon) 1 758 0,33

Swegon TRG 500-200-315-B (Gallerdon) 1 2163 1,12

Fläktwoods IRIS-315 (Spjäll) 1 1010 0,28

Veloduct BDER-30-031-090 (Ljuddämpare) 1 2140 0,54

Spirokanal 1 5189 4,54  

 

Tabell 26: Kostnaden för CAV dimensionerat för 10 personer. 

Materialkostnad (kr) 17282

Arbetskostnad (139kr/tim) 1269

Omkostnad lön (294% av arbetskostnad) 3731

Total kostnad (kr) 22282  
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4 Resultat 

Här redovisas resultatet från simuleringarna. Verksamhetsanalysen visar vilka typer av rum som 

lämpar sig bra för att VAV ska användas. Luftflödesanalysen visar hur i vilken storleksordning dessa 

verksamheter bör ligga på för att det ska vara lönsamt. 

4.1 Verksamhetsanalys 

4.1.1 Klassrum 

4.1.1.1 CAV 

Simuleringen av klassrummet med ett CAV-system visar att ca 44 % av den energi krävs för att 

upprätthålla de systemparametrar som satts består av elektricitet. Den största delen består av värme. 

 

Tabell 27: Energianvändning av luftbehandlingsaggregatet för CAV i klassrummet. 

Månad
Värme 

(kWh)

Värmeåtervinning 

(kWh)

Fläktenergi 

(kWh)

1 390,5 1432 136,7

2 453,9 1487 130,1

3 256,5 1311 137

4 196,3 1084 131,2

5 16,4 582,9 145,4

6 0,1 85 134,1

7 0,3 113,6 140,3

8 0 82 146,8

9 23,4 535,7 126,4

10 133,3 871,5 144,6

11 250,9 1156 137,4

12 336,4 1324 130,6

Total 2058,1 10064,7 1640,6  
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4.1.1.2 VAV 

I fallet där VAV används har energianvändningen minskat på alla punkter. Fläktenergin minskade med 

ca 61 % i jämförelse med CAV.  Värmeenergin för att värma tilluften minskade med ca 65 % 

 

Tabell 28: Energianvändning för VAV i klassrummet. 

Månad 
Värme 
(kWh) 

Värmeåtervinning 
(kWh) 

Fläktenergi 
(kWh) 

        

1 145,6 566,7 53,6 

2 156,4 601,2 51 

3 89 521,9 53,8 

4 69,2 431,1 51,6 

5 1,8 228,3 57 

6 0 29,8 52,4 

7 0 42,8 54,9 

8 0 25,9 57,5 

9 4,4 209,6 49,5 

10 43,6 350,8 57,1 

11 92,3 458 54,1 

12 127,4 522,3 51,2 

Total 729,7 3988,4 643,6 

 

  



31 

 

4.1.1.3 Livscykelkostnad 

En livscykelanalys visar på förlust för VAV-ventilationen i klassrummet.  

 

Tabell 29: Livscykelkostnad för klassrummet. 

Livscykelkostnad Klassrum Kvantitet Enhet

Mängduppgift                           60 m2

Kalkylränta 5 %

Kalkylperiod                                        20 år

Energislag El kWh

Energipris rörligt            0,75 kr/kWh

Energislag 2 Fjärrvärme/fjärrkyla kWh

Energipris rörligt            0,60 kr/kWh

CAV VAV

Investeringskostnad 29575 53315

Energianvändning (kWhel/m
2
, år) 27,4 10,7

Energikostnad el (kr) 1230 483

Energianvändning (kWhvärme/kyla/m
2
, år) 34,3 12,2

Energikostnad värme/kyla (kr) 1235 724

Summa energikostnad (kr/per) 2465 1205

Summa energianvändning (kWh/år) 3699 1848

Summa nuvärde, investering (kr) 29575 53315

Summa nuvärde, energikostnader (kr) 30723 11472

Summa nuvärde, alla kostnader (kr) 60298 64787

Förlust (kr) -4489

 

Återbetalningstiden för klassrummet med CAV installerat blir då: 

 

                  
           

         
          

 

Ungefär 19 år tar det för systemet att betala tillbaka sig vid eventuell investering. 
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4.1.2 Kontor 

4.1.2.1 CAV 

I kontoret är fläktenergin ca 36 % av den totala tillförda energin. Även i detta rum är den största delen 

energi som tillförs värme och i kontoret så kyls även tilluften på sommaren så en liten del är kyla. 

 

Tabell 30: Energianvändningen för luftbehandlingsaggregatet som betjänar kontoret. 

Månad
Värme 

(kWh)

Kyla 

(kWh)

Värmeåtervinning 

(kWh)

Kylåtervinning 

(kWh)

Fläktenergi 

(kWh)

1 19,9 0 67,4 0 6,5

2 23,1 0 70,2 0 6,2

3 12,8 0 62,1 0 6,5

4 10,1 0 51,3 0 6,2

5 0,6 0,7 28,1 0 6,9

6 0 11,3 4 1,6 6,3

7 0 8,8 5,4 0,1 6,6

8 0 10,7 3,8 0 6,9

9 0,7 0,4 25,9 0 6

10 6,8 0 41,3 0 6,8

11 12,9 0 54,5 0 6,5

12 17,4 0 62,3 0 6,2

Total 104,4 31,9 476,3 1,8 77,7  

 

4.1.2.2 VAV 

Vid VAV så mer minskar energianvändning med nästan en tredjedel på alla punkter. 

 

Tabell 31: Energianvändningen för ventilationen uppdelat på fläktenergi, värme, kyla och återvinning. 

Månad
Värme 

(kWh)

Kyla 

(kWh)

Värmeåtervinning 

(kWh)

Kylåtervinning 

(kWh)

Fläktenergi 

(kWh)

1 6,8 0 24,8 0 2,4

2 7,1 0 25,8 0 2,2

3 4,1 0 22,6 0 2,3

4 3,3 0 19 0 2,3

5 0,2 0,2 10,4 0 2,4

6 0 3,8 1,5 0,5 2,2

7 0 2,9 2,1 0 2,4

8 0 3,3 1,6 0 2,4

9 0,3 0,1 9,8 0 2,1

10 2,1 0 15,4 0 2,5

11 4,2 0 19,9 0 2,3

12 6 0 23 0 2,3

Total 34,1 10,2 175,9 0,5 27,8  

 



33 

 

4.1.2.3 Livscykelkostnad 

VAV i kontor avsedd för en person visar sig inte vara lönsamt. Förlusten uppgår att vara strax över  

9000 kr. 

 

Tabell 32: Livscykelkostnad för kontorsfallet. 

Livscykelkostnad Kontor Kvantitet Enhet

Mängduppgift                           15 m2

Kalkylränta 5 %

Kalkylperiod                                        20 år

Energislag El kWh

Energipris rörligt            0,75 kr/kWh

Energislag 2 Fjärrvärme/fjärrkyla kWh

Energipris rörligt            0,60 kr/kWh

CAV VAV

Investeringskostnad 4890 15367

Energianvändning (kWhel/m
2
, år) 5,2 1,9

Energikostnad el (kr) 58 21

Energianvändning (kWhvärme/kyla/m
2
, år) 9,3 3

Energikostnad värme/kyla (kr) 84 27

Summa energikostnad (kr/per) 142 47

Summa energianvändning (kWh/år) 217 72

Summa nuvärde, investering (kr) 4890 15367

Summa nuvärde, energikostnader (kr) 1768 591

Summa nuvärde, alla kostnader (kr) 6658 15958

Förlust (kr) -9300  

 

Återbetalningstiden för kontoret med CAV installerat blir då: 

 

                  
          

      
           

 

Ungefär 110 år skulle det ta för en investering av VAV att vara lönsam i kontoret. 
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4.1.3 Mötesrum 

4.1.3.1 CAV 

Tabell 33 visar fördelningen av energianvändningen mellan fläkt, värme och kyla för 

luftbehandlingsaggregatet som betjänar mötesrummet. Av den totala energin står värmeenergin för den 

största delen med ca 51 % av den totala energin. Fläktenergin står för ca 36 %. 

 

Tabell 33: Energifördelning för ventilationen med CAV i mötesrummet. 

Månad
Värme 

(kWh)

Kyla 

(kWh)

Värmeåtervinning 

(kWh)

Kylåtervinning 

(kWh)
Fläktenergi (kWh)

1 423,4 0 1399 0 136,8

2 491,5 0 1449 0 130,2

3 295,6 0 1273 0 137,1

4 233,9 0 1047 0 131,3

5 30,9 14,5 568,5 0 145,5

6 0 209,1 85,2 49,5 134,2

7 0 168,7 113,9 13,6 140,4

8 0 213,9 82 7,2 146,8

9 34,5 9,3 524,5 0 126,4

10 180,7 0 823,5 0 144,7

11 290,1 0 1117 0 137,5

12 368 0 1293 0 130,7

Total 2348,6 615,5 9775,5 70,3 1641,6

 

4.1.3.2 VAV 

När man använder VAV i mötesrummet istället för CAV minskar den totala energianvändningen för 

ventilationen med ca 75 %. 

 

Tabell 34: Energifördelning för ventilationen med VAV i mötesrummet. 

Månad 
Värme 
(kWh) 

Kyla 
(kWh) 

Värmeåtervinning 
(kWh) 

Kylåtervinning 
(kWh) 

Fläktenergi (kWh) 

            

1 104,9 0 361,9 0 35,1 

2 112,4 0 381 0 33,4 

3 68,6 0 323,8 0 35,3 

4 55,9 0 265,6 0 33,8 

5 4,4 4,4 139,7 0 37,4 

6 0 65,4 15,7 10,1 34,4 

7 0 53,2 26,5 0,6 36 

8 0 65,9 12,8 0,4 37,7 

9 4,5 2,8 127,4 0 32,5 

10 42,4 0 209,8 0 37,4 

11 71,8 0 286 0 35,4 

12 92,3 0 332,2 0 33,6 

Total 557,1 191,8 2482,4 11,1 422 
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4.1.3.3 Livscykelkostnad 

Den stora energibesparingen som VAV innebär leder till en besparing på ca 4000 kr i jämförelse med 

ett traditionellt CAV-system. 

 

Tabell 35: Livscykelkostnad för mötesrummet. 

Livscykelkostnad Mötesrum Kvantitet Enhet 

Mängduppgift                            60 m2 

Kalkylränta  5 % 

Kalkylperiod                                         20 år 

Energislag  El kWh 

Energipris rörligt             0,75 kr/kWh 

Energislag 2 Fjärrvärme/fjärrkyla kWh 

Energipris rörligt             0,60 kr/kWh 

      

  CAV VAV 

Investeringskostnad 29575 53315 

Energianvändning (kWhel/m2, år) 27,4 7 

Energikostnad el (kr) 1231 317 

Energianvändning (kWhvärme/kyla/m2, år) 46,4 12,5 

Energikostnad värme/kyla (kr) 1778 449 

      

Summa energikostnad (kr/per) 3010 766 

Summa energianvändning (kWh/år) 4606 1171 

      

Summa nuvärde, investering (kr) 29575 53315 

Summa nuvärde, energikostnader (kr) 37507 9544 

Summa nuvärde, alla kostnader (kr) 67082 62859 

      

Besparing (kr)   4223 

 

Återbetalningstiden för klassrummet med CAV installerat blir då: 

 

                  
           

        
          

 

Ungefär 11 år tar det för systemet att betala tillbaka sig vid eventuell investering. 
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4.2 Luftflödesanalys 

Simuleringsresultaten samt livscykelkostnadskalkylerna för denna analys återfinns i bilagor B – I. 

Resultatet av verksamhetsanalysen i denna utredning visar att mötesrummet var det enda typrummet 

som var lönsam. Enligt denna trendlinje beräknas lönsamhet av VAV vid ett flöde dimensionerat för 

mellan 20 och 30 personer. Alltså ungefär mellan 200 och 300 l/s. 

 

 

Figur 5: Grafen visar vid vilket flöde som investeringen blir lönsam.  
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5 Diskussion 

Målet med denna utredning var att skapa en bild över var och när det kan vara lönsamt att använda sig 

av VAV-ventilation. Detta undersöktes med simuleringar av olika fall där en VAV-installation ansågs 

vara rimlig. 

 

Simuleringarna genomfördes med simuleringsverktyget IDA som visade sig vara ett väldigt 

välutformat program både sett till användarvänlighet och till vad man kan göra med programmet. 

Svårigheten som uppstod vid användandet av programmet var att förstå hur det tolkade informationen 

som matades in. Eftersom all beräkning gjordes av IDA var det viktigt att säkerställa att informationen 

tolkades på rätt sätt. Resultatet kan ändå ha en viss osäkerhet just eftersom det är väldigt svårt att 

kontrollera de beräkningar som är gjorda av programmet. Men för denna utredning är denna osäkerhet 

av mindre vikt då detta är en jämförelse mellan olika fall och samma beräkningsmetod var applicerade 

i samtliga fallen. 

 

När man utreder VAV är den största svårigheten att veta hur mycket systemet kommer vara igång. Det 

är även den parametern som styr mest huruvida investeringen är lönsam eller inte. Detta gavs ett bra 

exempel på i resultatet i denna utredning då mötesrummet hade betydligt högre lönsamhet än 

klassrummet just för att det används mer sällan. Om klassrummet hade varit av annan karaktär till 

exempel en bildsal, slöjdsal eller kemirum eller liknande där drifttiden är kortare så hade det 

förmodligen visat sig lönsamt med VAV. En annan parameter som är viktig att ha i åtanke vid denna 

typ av utredning är på vilket sätt som VAV-systemet styrs på. Hade temperaturstyrning använts till 

exempel hade även komfortkylan hanterats av VAV-ventilationen vilket innebär att 

energianvändningen hade varit högre för luftbehandlingsaggregatet men att den kyla som tillförts 

rummet på annat sätt minskat vilket i sin tur kunnat leda till minskad investering i till exempel 

kylbafflar. Vid högre flöde och längre drifttid som vid CAV-ventilation återvinns mer värme och kyla 

från värmeväxlaren vilket innebär att rummet behöver tillföras mer energi för att hålla rätt temperatur. 

Denna utredning drar systemgränsen vid luftbehandlingsaggregatet vid beräkning av 

energibesparingen vilket innebär att detta inte är medräknat. 

 

Flödesanalysen visade lönsamhet vid ett flöde dimensionerat mellan 20 till 30 personer. Viktigt att 

nämna är att investeringskostnaden för systemen inte är linjär. I denna utredning utvärderades tre olika 

flöden med tre olika investeringskostnader, dessa kostnader var inte linjär med flödet. Om analyser 

görs på fler flöden är investeringskostnaden förmodligen inte linjär med dem heller. Grafen för 

livscykelkostnaden är till för att betraktas som en trendlinje. I livscykelkostnadskalkylen antas 

underhållskostnaden vara 0 kr. I verkligheten är denna förenkling orimlig. Författaren anser även att 
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VAV-systemet är ett mer känsligt system än vad CAV är vilket leder till ökad underhållskostnad för 

VAV i verkligheten, detta tas inte hänsyn till i utredningen.  

 

Energibesparingen som blir med VAV är ungefär jämnt fördelade på värme – och kylenergi och 

fläktenergi. I utredningen användes fläktar med ett SFP på 2,0 som är det högsta tillåtna värdet enligt 

BBR. Hade mer effektiva fläktar använts hade inte energibesparingen varit lika hög eftersom det är till 

stor del hur stort flöde det är som bestämmer hur mycket fläktenergi som sparas och det innebär att 

system med lågt flöde som VAV inte påverkas lika mycket som CAV som har ett högre flöde. Höga 

tryckförluster i kanalerna ger istället motsatt effekt. Om det är höga tryckförluster i kanalsystemet på 

grund av exempelvis böjar och friktion så måste fläkten jobba hårdare som innebär att 

energianvändningen ökar under drifttiden. Detta gynnar då VAV-systemen mer då de inte är i drift lika 

mycket som CAV: 

 

Globalt sett har värmeenergibesparingen förmodligen en negativ effekt på miljön eftersom vid 

producering av värme så får man även ut elektricitet. Om värmebehovet minskar så minskar 

värmeproduktionen och då minskar även produktionen av elektricitet i svenska CO2-neutrala 

biobränsleeldade kraftvärmeverk. Detta leder i sin tur till att elektricitet måste importeras från länder 

som inte har lika stor tillgång på biobränsle och andra förnyelsebara energikällor vilket leder till att 

elen som importeras troligtvis produceras i koleldade kondenskraftverk med stora CO2-utsläpp. Ur 

fastighetsägarens ögon är värmeenergibesparingen givetvis något som innebär mindre kostnader och 

något man vill åstadkomma. 
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6 Slutsats 

Resultatet för simuleringarna samt de kostnadskalkylerna som gjorts visar att den typ av rum där VAV 

med fördel kan installeras är för mötesrum. Flödesanalysen visade att mötesrummet kan vara lönsamt 

med ett dimensionerat flöde på omkring 200 - 300 l/s. Eftersom detta rum är utformat på samma sätt 

som klassrummet som inte visade sig vara lönsamt och enda skillnaden är vistelsetiden samt att 

klassrummet inte beräknas ha någon kylning av tilluften så kan man dra slutsatsen att ju mindre 

rummet används desto mer energi går att spara. Kontorsfallet med ett flöde dimensionerat för en 

person visade sig inte vara lönsamt då energibesparingen blir för låg i förhållande till priset. 

 

Om SFP-värdet minskar blir lönsamheten svårare att räkna hem för VAV. Detta innebär att ju 

effektivare fläkten är, desto mindre energi spar man på det reducerade totalflödet. 

 

Vid högt tryckfall i kanalen blir det mycket energiförluster och det behövs således mer energi för att 

leverera det luftflöde man vill ha. Detta leder till att CAV-systemet kommer få mer förluster i 

kanalerna eftersom fläkten går oftare och går på maxflöde hela tiden. 
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Bilaga A – Edkalkyl, räkneexempel 

Mata in data i grå fält ! För känslighetsanalys tryck + ovan

Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>>>>>> Nya edkalkyl demoex

Kvantitet Enhet

Mängduppgift                           15 m2 At

Kalkylränta 5,0% nominell

Kalkylperiod                                        20 år

Unerhållskostnad prisutveckling per år 0,0% nominell

Energislag El kWh

Energipris rörligt            0,75 kr per kWh

Energiprisutveckling per år 0,0% nominell

Energislag 2 Fjärrvärme

Energipris rörligt            0,60 kr per kWh

Energiprisutveckling per år 0,0% nominell

Energislag 3 Pellets

Energipris rörligt            0,40 kr per kWh

Energiprisutveckling per år 4,0% nominell

<<<Om fler energislag: tryck +

Före åtgärd Efter åtgärd

Investeringskostnad                                 kr 4 890 15 367

Underhållskostnad                                  kr per år

<<<Om fler uh-kostnader: tryck +

Energianvändning                            kWh per mängdenhet och år 5,2 1,9

Energikostnad                                  kr per år 58 21

Energianvändning 2                         kWh per mängdenhet och år 9,3 3,0

Energikostnad 2                                kr per år 84 27

Energianvändning 3                         kWh per mängdenhet och år

Energikostnad 3                               kr per år 0 0

Summa energikostnad                    kr per år 142 47

Summa energianvändning             kWh per år 217 72

Energikostnad medelvärde             kr per kWh 0,65

<<<Om fler energislag: tryck +

Summa nuvärde, investering och underhåll 4 890 15 367

Summa nuvärde, energikostnader 1 768 591

Summa nuvärde, alla kostnader 6 658 15 958

Differens: -9 300 

Besparingskostnad                         kr per kWh 5,82 EJ LÖNSAMT
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Bilaga B – Simuleringsresultat för mötesrum, 20 pers 

20pers 

      CAV 

      kWh (sensible and latent) 

      
Month Heating Cooling 

AHU 
heat 
recovery 

AHU 
cold 
recovery 

Humidi-
fication 

Fans 

              

1 355.7 0.0 899.2 0.0 0.0 94.2 

2 382.7 0.0 952.3 0.0 0.0 89.7 

3 267.2 0.0 810.6 0.0 0.0 94.5 

4 218.0 0.0 662.8 0.0 0.0 90.5 

5 37.9 9.9 374.6 0.0 0.0 100.1 

6 0.0 152.2 58.5 27.7 0.0 92.2 

7 0.0 119.7 78.3 6.3 0.0 96.5 

8 0.0 150.2 56.4 2.6 0.0 101.0 

9 38.8 6.5 345.7 0.0 0.0 87.0 

10 175.1 0.0 515.7 0.0 0.0 99.7 

11 259.9 0.0 707.7 0.0 0.0 94.8 

12 317.2 0.0 825.5 0.0 0.0 90.0 

Total 2052.5 438.5 6287.4 36.5 0.0 1130.2 

       

       VAV 

      kWh (sensible and latent) 

      
Month Heating Cooling 

AHU 
heat 
recovery 

AHU 
cold 
recovery 

Humidi-
fication 

Fans 

              

1 86.2 0.0 223.5 0.0 0.0 23.3 

2 88.6 0.0 238.2 0.0 0.0 22.1 

3 60.9 0.0 198.0 0.0 0.0 23.3 

4 50.2 0.0 161.6 0.0 0.0 22.3 

5 6.8 3.0 88.3 0.0 0.0 24.8 

6 0.0 44.0 10.2 6.3 0.0 22.8 

7 0.0 35.5 17.5 0.4 0.0 23.9 

8 0.0 44.0 8.3 0.2 0.0 25.0 

9 5.6 1.9 81.5 0.0 0.0 21.6 

10 39.9 0.0 126.5 0.0 0.0 24.7 

11 62.3 0.0 174.7 0.0 0.0 23.4 

12 77.3 0.0 203.8 0.0 0.0 22.3 

Total 477.9 128.4 1532.2 6.9 0.0 279.5 
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Bilaga C – Livscykelkostnadskalkyl för mötesrum, 20 pers 

Livscykelkostnad Klassrum Kvantitet Enhet 

Mängduppgift                            60 m2 

Kalkylränta  5 % 

Kalkylperiod                                         20 år 

Energislag  El kWh 

Energipris rörligt             0,75 kr/kWh 

Energislag 2 Fjärrvärme/fjärrkyla kWh 

Energipris rörligt             0,60 kr/kWh 

      

  CAV VAV 

Investeringskostnad 25928 48730 

Energianvändning (kWhel/m2, år) 18,8 4,7 

Energikostnad el (kr) 848 210 
Energianvändning (kWhvärme/kyla/m2, 

år) 41,5 10,1 

Energikostnad värme/kyla (kr) 1495 364 

      

Summa energikostnad (kr/per) 2342 573 

Summa energianvändning (kWh/år) 3621 886 

      

Summa nuvärde, investering (kr) 25928 48730 

Summa nuvärde, energikostnader (kr) 29190 7146 

Summa nuvärde, alla kostnader (kr) 55118 55876 

      

Förlust (kr)   -758 
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Bilaga D – Simuleringsresultat för mötesrum, 10 pers 

10pers 

      CAV 

      kWh (sensible and latent) 

      
Month Heating Cooling 

AHU 
heat 
recovery 

AHU 
cold 
recovery 

Humidi-
fication 

Fans 

              

1 199.6 0.0 489.3 0.0 0.0 51.7 

2 216.2 0.0 517.2 0.0 0.0 49.2 

3 154.1 0.0 438.0 0.0 0.0 51.8 

4 126.9 0.0 356.4 0.0 0.0 49.7 

5 23.9 5.5 202.5 0.0 0.0 54.9 

6 0.0 86.7 32.1 12.8 0.0 50.6 

7 0.0 67.3 43.0 2.2 0.0 53.0 

8 0.0 83.8 30.9 0.5 0.0 55.4 

9 23.3 3.5 188.1 0.0 0.0 47.7 

10 105.0 0.0 274.4 0.0 0.0 54.7 

11 150.0 0.0 382.8 0.0 0.0 52.0 

12 179.0 0.0 449.2 0.0 0.0 49.4 

Total 1177.9 246.8 3404.0 15.5 0.0 620.2 

       10 pers 

      VAV 

      kWh (sensible and latent) 

      
Month Heating Cooling 

AHU 
heat 
recovery 

AHU 
cold 
recovery 

Humidi-
fication 

Fans 

              

1 44.1 0.0 110.3 0.0 0.0 11.6 

2 45.5 0.0 117.6 0.0 0.0 11.0 

3 31.7 0.0 96.7 0.0 0.0 11.6 

4 26.6 0.0 78.5 0.0 0.0 11.1 

5 4.3 1.5 42.9 0.0 0.0 12.3 

6 0.0 22.1 4.8 3.2 0.0 11.3 

7 0.0 17.9 8.6 0.2 0.0 11.9 

8 0.0 22.4 3.9 0.1 0.0 12.4 

9 3.2 0.9 39.6 0.0 0.0 10.7 

10 21.7 0.0 60.5 0.0 0.0 12.2 

11 32.7 0.0 85.2 0.0 0.0 11.6 

12 39.8 0.0 100.3 0.0 0.0 11.0 

Total 249.5 64.8 749.0 3.5 0.0 138.6 
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Bilaga E – Livscykelkostnadskalkyl mötesrum, 10 pers 

Livscykelkostnad Klassrum Kvantitet Enhet 

Mängduppgift                            60 m2 

Kalkylränta  5 % 

Kalkylperiod                                         20 år 

Energislag  El kWh 

Energipris rörligt             0,75 kr/kWh 

Energislag 2 Fjärrvärme/fjärrkyla kWh 

Energipris rörligt             0,60 kr/kWh 

      

  CAV VAV 

Investeringskostnad 22282 40076 

Energianvändning (kWhel/m2, år) 10,3 2,3 

Energikostnad el (kr) 465 104 
Energianvändning (kWhvärme/kyla/m2, 

år) 23,7 5,2 

Energikostnad värme/kyla (kr) 855 189 

      

Summa energikostnad (kr/per) 1320 293 

Summa energianvändning (kWh/år) 2045 453 

      

Summa nuvärde, investering (kr) 22282 40076 

Summa nuvärde, energikostnader (kr) 16450 3646 

Summa nuvärde, alla kostnader (kr) 38732 43722 

      

Förlust (kr)   -4990 

 


