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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att skapa en beräkningsmodell för energiförluster 

och total livscykelkostnad för klimatsystem. Ett delmål var att testa denna modell på 

befintliga installerade system i VIDEUMs byggnadsbestånd, samt presentera dessa 

resultat.   

Undersökningen baserar sig på rent tekniska lösningar och deras utformning. Den 

berör inte användarens känsla av komfort samt kostnader till följd av orsaker som 

nedsatt arbetsförmåga eller ökad sjukskrivningsgrad.  

En litteraturstudie genomfördes, bakomliggande teori presenterades, 

beräkningsmodell skapades och jämförelse på VIDEUM genomfördes. 

Beräkningsmodellen utvecklades i programmet Excell och bygger på att det matas in 

ett antal ”indata” vilka modellen sedan använder för beräkning. Den behandlar tre 

olika styrtekniker, koldioxidstyrning, temperturstyrning och timerstyrning. De olika 

styrteknikerna resulterar i olika flödesfall med relativ driftstid.  Beräkning sker sedan 

efter fallens respektive gränstemperaturer och gradtimmar. Årlig förbrukning 

summeras för totalkostnad.  

Underlag om investerings- och underhållskostnader sakndes, varför LCC-analysen 

endast omfattade energikostnader under den antagna ekonomiska livslängden, 30 år. 

Två kontor ställdes mot varandra i jämförelsen och två lärosalar lika så. Resultatet 

från jämförelsen visar att kontoret i B-huset hade 24 % lägre energiförbrukning än 

kontoret i K-huset. LCC-kostnaden var 35 % lägre vilket motsvarade 3157 SEK . 

Lärosalen i B-huset hade 8,4 % lägre energiförbrukning och LCC-kostnaden var 13 

% lägre, 6800 SEK, än för lärosalen i K-huset. 

Den i båda fall högre energiförbrukningen för K-huset berodde troligen till stor del 

på längre driftstid hos ventilationsfläktarna under helgerna. Kontoret i K-huset var 

utrustat med ett konstantflödessystem vilket medförde högre ventilationsförluster vid 

frånvaro än i det andra kontoret.  

Huruvida systemen styrdes enligt koldioxidkoncentration eller temperaturstyrning 

verkade vara av mindre betydelse.  

Smarta klimatsystem har en potential att vidare sänka energiförbrukningen för 

byggnader. Vid fortsatt utveckling skall det inte glömmas att användarna är en 

integrerad del av systemet och dessa går inte att programmera.  
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Summary 

The purpose of this study was to create a calculation model over energy losses and 

total life cycle cost, LCC. An intermediate target was to use this model to compare 

two different installed systems, at buildings owned by VIDEUM AB in Växjö, and to 

present these results.  

The survey is based on purely technical solutions and their design. It does not cover 

the users opinion about comfort, neither does it cover costs due to decrease in work 

capacity or increased absence from illness.  

A literature study was conducted, relevant theory presented, calculation model 

created and the comparison at VIDEM  implemented.  

The calculation model was set up in Excell and uses input data entered by user to 

calculate results. It handles three different kinds of regulating systems, regulation by 

carbon dioxide concentrations, regulation by temperature and by timer. The different 

techniques results in different cases of flow and relative operating time. The model 

computes the different cases individually and sums the results for total costs.  

During the comparison of systems the data needed was compiled. No information 

was found regarding investment, nor maintenance costs. Therefore the LCC analysis 

did only include energy costs during the estimated economical lifetime, 30 years.  

Two offices was compared and likewise two lecture halls. Results from the 

comparison shows that the office in building B had 24 % lower energy usage than the 

office in building K. The LCC-cost was 35 % lower which corresponded to 3157 

SEK.  

The lecture hall in house B had 8,4 % lower energy usage and the LCC-cost was 13 

% , 6800 SEK, lower, than the lecture hall in house K.  

The in average greater energy usage in house K was probably due to longer operating 

time of ventilation fans during weekends. The office in house K was equipped with a 

constant flow system which resulted in higher ventilation losses during human 

absence than the other office.  

Whether the systems were controlled by carbon dioxide concentrations or 

temperature seemed to have minor impact on the result.  

In future development of indoor climate systems, it’s important to remember that the 

users are an integrated factor in the system and they are a factor that cannot be 

programmed.  
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Abstract  

Syftet med arbetet var att framställa en beräkningsmodell som behärskar att beräkna 

ett klimatsystems energiförluster samt livscykelanalys, LCC. Samt att använda denna 

modell vid jämförelse av två befintliga system. 

Modellen skapades i programmet Excell och använder sig av angiven indata för att 

beräkna resultat. Den användes för jämförelse av fyra lokaler i VIDEUM ABs 

byggnader. Två kontor och två föreläsningssalar jämfördes. Den beräknade 

skillnaden i energiförbrukning kunde i huvudsak härledas till det ena systemets 

längre drifttid över helgen samt att ett av kontoren drevs med högt konstantflöde hos 

ventilation även under frånvaro.  

Huruvida styrning av system sker efter koldioxidkoncentration eller temperatur 

verkar spela mindre roll för systemets förluster. Dock påverkar onödigt högt ställda 

flöden samt för långa driftstider energibehovet desto mer.  

Nyckelord: Klimatsystem, ventilationssystem, CAV, VAV, DCV, 

ventilationsstyrning, koldioxidkoncentration, temperaturstyrning, 

energieffektivisering, energiförbrukning,  

 

 

The thesis focused on compiling a calculation model suitable for calculating an 

indoor climate system energy demand and life cycle cost, LCC. The model was 

created in Excell and uses given input data to calculate the results.  

The model was used to compare four different premises located in buildings owned 

by VIDEUM AB in Växjö. Two offices and two lecture halls was compared. The 

calculated differences in energy demand could be derived to longer operating times 

during weekends for one system. One office had a large constant air flow even during 

absence which also led to a greater energy demand.  

Whether the system was regulated by using carbon dioxide concentrations or 

temperature as indicators on air quality didn’t seem to affect the energy demand 

significantly. Unnecessary high flow rates and operating times affects the premises 

energy demand the more.    

Keywords: Indoor climate system, ventilating system, CAV, VAV, DCV, carbon 

dioxide concentration, temperature controlling, energy demand,  
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Förord 

 

Denna rapport har delvis skrivits på initiativ av VIDEUM AB i Växjö. Vi vill passa 

på att tacka inblandad personal på företaget. De har varit oss behjälpliga med 

allehanda frågor och funderingar.  

Även ett stort tack till Björn Z som trots sina många och tidskrävande åliggande 

kommit med insiktsgivande stöttning. Inte bara i denna rapport utan under hela vår 

studietid.  

Arbetet har gett mycken lärdom om än stundtals mest huvudbry och skrivkramp. Vi 

ser fram mot andra sidan som färdiga ingenjörer!  
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1. Introduktion 

Människans framgångsrikedom som art grundar sig till stor del på förmågan 

att utvinna och använda energi från jordens resurser. Denna energi, i nuläget 

främst från fossila källor, tillsammans med en tvåhundra år lång teknisk 

revolution, har medfört att befolkningen ökat med en faktor 10 sedan år 

1800. Nyttjandet av dessa fossila resurser kommer dock med en kostnad. 

Koldioxid som miljontals år varit exkluderad från jordens atmosfär återförs 

och rubbar strålningsbalansen mellan inkommande solljus och utgående 

värmestrålning – växthuseffekten. I dagsläget är det få experter som inte tar 

detta hot på allvar och styrande samhällsorgan världen över jobbar mot en 

mer hållbar utveckling (World Energy Council, 2007). Bland annat har detta 

lett till stora förändringar i hur byggnader utformas och drivs, en utveckling 

som säkert kommer fortsätta. 

FN har gjort en bedömning som säger att den globala uppvärmningen ej får 

överskida 2 grader Celsius för att undvika farliga konsekvenser. 2009 

fattades i EU ett beslut om att utsläppen av växthusgaser skall minskas med 

20 % jämfört med utsläppen år 1990. Medlemsländerna kom 2012 överens 

om ett nytt direktiv om energieffektivisering. Målet med direktivet är att 

minska energianvändningen med 17 %, relativt år 2008.   För att nå målen 

har EU-kommissionen angivit fem prioriterade områden. Bland annat skall 

potentialen för energieffektivisering inom byggsektorn realiseras.  

Bostad- och servicesektorn i Sverige stod 2011 för 147 TWh vilket 

motsvarade 40 % av landets energianvändning. Uppvärmning och 

varmvattenberedning utgjorde 60 % av denna slutanvändning 

(Energimyndigheten 2012).   

Boverkets byggnadsregler (Boverket 2011) har satt upp krav som gäller vid 

nybyggnation och tillbyggnad av befintliga byggnader. Kraven syftar till att 

möta EU-direktiven och nå de uppsatta målen.   

BBR Ställer krav på: 

 byggnadens energianvändning 

 värmeisolering för byggnaden 

 värme- kyl-, och luftbehandlingsinstallationer 

 effektiv elanvändning 

 installation av mätsystem för uppföljning av byggnadens 

energianvändning. 

Kraven medför bland annat att hänsyn måste tas till transmissions- och 

ventilationsförluster.  
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Historiskt har ventilationssystem varit, styrtekniskt sett, relativt simpelt 

utformade, med stora energiförluster som följd. Ett ökande energipris, 

hårdare myndighetskrav och högre miljömedvetenhet har medfört att det nu 

finns attraktivare lösningar.  Dessa system använder sig av sensorer som 

läser av det aktuella tillståndet i lokalen. Informationen behandlas av en 

mjukvara som till exempel kan styra flödet från en varvtalsreglerad fläkt. På 

detta sätt kan överventilation undvikas, värme- eller kylbehovet minskas och 

driftsel besparas. Systemen kan också designas för att styra belysning, 

solavskärmning, med mera. 

En förutsättning för att byggnadsbranschen skall välja dessa system är att de 

högre investerings- och underhållskostnaderna på sikt vägs upp av besparing 

i form av energikostnader. 

   

1.1 Bakgrund 

VIDEUM AB är ett kommunägt företag som förvaltar flertalet lokaler på 

universitetsområdet campus i Växjö. Samtliga Linnéuniversitetets lokaler 

förvaltas av VIDEUM.  De klimatsystem som finns installerade i företagets 

lokaler består i huvudsak av två olika system. Båda är DCV-system, men det 

ena är uppbyggt enligt KNX-standard och det andra med styrning och 

komponenter från Lindinvent AB. VIDEUM är intresserade av att undersöka 

vilket av dessa två system som är mest kostnadseffektivt. 

 

1.2 Syfte och mål 
 

1.2.1 Syfte:  

Det huvudsakliga syftet med den här rapporten är att ta fram en 

beräkningsmodell som beräknar energiförbrukning och livscykelkostnad för 

klimatsystem. Beräkningsmodellen syftar till att underlätta beslutsfattande 

kring investeringar av klimatsystem vid ny- och ombyggnation. 

 
1.2.2 Mål:  

 Att leverera en beräkningsmodell för kostnadsjämförelse av olika 

klimatsystem. Modellen skall klara att beräkna energiförbrukning per år samt 

energikostnader för hela den ekonomiska livslängden.  

 Att redovisa modellerat resultat och beräknade energikostnader för två 

klimatsystem som finns installerade på VIDEUM AB i Växjö. 
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1.3 Avgränsningar 

Modellen beräknar endast direkta kostnader och behandlar inte sådant som 

t.ex. eventuell ökad arbetsförmåga eller minskad sjukskrivning till följ av 

bättre inomhusklimat.  

Användares uppfattning om komfort eller funktion behandlas inte. 

 

1.4 Metod 

En litteraturstudie inom ämnesområdet genomfördes för att få en bred 

teoretisk bakgrund. Delar av insamlad teori applicerades sedan för 

uppförande av beräkningsmodell och slutligen genomfördes en beräkning på 

utvalda lokaler hos VIDEUM. 
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2. Teori för inomhusklimat 

Inomhusklimatet brukar delas in i fyra delar:  

 luftkvalitet 

 termiskt inneklimat 

 ljudklimat 

 ljusklimat. 

Dessa fyra delar är det som påverkar och formar klimatet i en byggnad. Ett 

väl anpassat inneklimat skapar god komfort, hög prestation och god hälsa 

(Svensk ventilation 2006). Något som på senare år blivit mer aktuellt är 

elektroklimatet i en byggnad, vilket skulle kunna ligga som en femte punkt. 

Elektroklimatet handlar om förekomsten av elektriska och magnetiska fält 

samt förekomsten av statisk elektricitet. (Bokalders & Block 2009). 

Inomhusklimatet och dess parametrar kan styras och regleras på ett mer eller 

mindre avancerat sätt. Allt från att manuellt öppna ett fönster, eller släcka 

lampan, till helautomatiserade system som styr alla olika delar av 

klimatanläggningen synkroniserat. I takt med utvecklingen av datoriserad 

reglering har fler och fler så kallade intelligenta klimatsystem kommit ut på 

marknaden. Många av dessa erbjuder möjlighet till ökad komfort och 

reglerbarhet samtidigt som energikonsumtionen kan sänkas.   

 

2.1 Luftklimat och ventilation  
 

2.1.1 Luftkvalitet 

Luften i en byggnad kan ha flera belastningsfaktorer. Människor som vistats 

i en lokal bidrar till förhöjda halter av koldioxid, luftfuktighet samt ökad 

partikelkoncentration i luften. Utöver detta kan byggnadsmaterial eller 

inredning ge upphov till emissioner som måste ventileras bort. Luften som 

tas utifrån kan innehålla föroreningar från trafik, industri eller andra källor. 

Ventilationssystem som ej fått rätt underhåll kan p.g.a. förorenade kanaler 

eller filter bidra till försämrad luftkvalité, således ett kontraproduktivt 

system. Det är ventilationens uppgift att hålla alla dessa faktorer på en 

acceptabel nivå. 

 
Luftfuktighet 

Den vanligaste orsaken till dålig luftkvalité är en hög luftfuktighet som i 

förlängningen kan ge upphov till många problem såsom mögel, sjukdomar 



  
 

5 

 

och allergi. Enligt figur 2.1.1-1 ligger en optimal luftfuktighet inomhus 

mellan 40-60% relativ luftfuktighet. På vintern kan denna dock hållas något 

lägre, runt 30-40% (Bokalders & Block 2009).   

 

 
Figur 2.1.1-1. Optimal luftfuktighet i inomhusluft (Warfvinge & Dahlblom 

2010).  

 
Koldioxidkoncentration som luftkvalitéindikator 

Ett vanligt förekommande påstående när luftkvalitéen upplevs som 

otillräcklig är att det är för lite syre i luften. I själva verket är det istället 

koldioxidnivån som blivit för hög. En för hög halt av koldioxid i 

inandningsluften hämmar blodets syreupptagningsförmåga. Det hygieniska 

gränsvärdet är därför satt till 5000 ppm (Socialstyrelsen 2012).  Denna nivå 

anger dock ett gränsvärde för just koldioxiden. I praktiken mäts koldioxiden 

som en indikator på föroreningar som anses öka linjärt med koldioxidhalten. 

Dessa föroreningar utsöndras från andningsorgan, hud och 

matsmältningsorgan. Flera av dessa föroreningar har ingen egentlig 

giftpåverkan i de koncentrationer de vanligtvis finns i, men en känsla av 

obehag vid inandning leder till att andningsfrekvens minskar, vilket leder till 

en lägre syresättning av blodet och därav negativ inverkan på allmänhälsa 

och prestationsförmåga. Teknik för att mäta dessa parametrar på ett 

tillförlitligt sätt saknas och därför används koldioxidhalten som referens 

(Warfvinge & Dahlblom 2010). Både socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2012) 
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och arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2009) sätter 1000 ppm koldioxid 

som ett mått för när luftkvaliten är undermålig.  

I dagsläget ligger koldioxidkoncentrationen i uteluften på cirka 400 ppm. 

Utandningsluften hos en människa har halter omkring 40 000 ppm 

(Warfvinge & Dahlblom 2010), eller 15 liter koldioxid per timme vid vila, 

20 liter vid stillasittande arbete och cirka 120 liter vid motion 

(Socialstyrelsen 2012). 

En lokal som saknar mänsklig närvaro under en längre tid och samtidigt har 

någon form av genomströmmande luftflöde kommer att ha samma 

koldioxidkoncentration som utomhusluften har. Så fort det finns närvaro 

kommer koncentrationen att öka. Koncentrationen ökar från grundnivå 

asymptotiskt mot jämviktskoncentration. Två fall kan över tiden illustreras, 

se figur 2.1.1-2, transienta förloppet, respektive jämviktsfallet (Holmstedt 

2012).  

 
Figur 2.1.1-2. Principfigur över hur koldioxidkoncentrationen i en lokal 

ändras över tiden när det finns en konstant närvaro av människor. 

Ventilationsflödet förutsätts här vara konstant. 

En lokal med konstant luftflöde och koldioxidbelastning kommer alltid 

asymptotiskt närma sig jämviktsläge Cj vid koncentrationen enligt: 
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   koldioxidkoncentrationen i tilluften, oftast densamma 

som uteluften [ppm]. 

Koncentrationen vid varje tidpunkt kan för samma exempel beskrivas enligt: 

     

     
                                                                                                                  

    koncentrationen efter tiden t har passerat [ppm]. 

    jämviktskoncentrationen [ppm]. 

    koncentrationen vid t = 0 [ppm]. 

   luftomsättningen [oms/h]. 

   tiden [h]. 

Ekvation 1 och 2 förutsätter omedelbar och fullständig omblandning. 
 

Föroreningar från övriga källor   

DCV-system som styrs på CO2-koncentration har visat sig fungera väl för att 

hålla den på önskade nivåer, och således även föroreningar som människor 

avger enligt tidigare resonemang. Detta medför inte nödvändigtvis att 

luftkvalitén hålls önskvärd gällandes andra föroreningar. Radon och VOC 

(flyktiga organiska föreningar) tillförs luften i lokalen från byggnadsmaterial 

och inredning, tillförseln kan alltså ses som mer eller mindre konstant över 

tiden för en given lokal. I ett CO2-reglerat ventilationssystem har det visat 

sig att radon- och VOC halter kunnat bli för höga. Vid frånvaro reglerar 

VAV-systemet ner ventilationsflödet till ett lågt frånvaroflöde. Detta låga 

flöde ger en låg omsättning som kan medföra att koncentrationer av t.ex. 

VOC och radon når oacceptabla nivåer innan jämvikt för dessa uppnås. 

Risken för oacceptabla nivåer är större vid lång frånvaro och låg 

närvarograd. Vid hög personbelastning ventileras lokalen snabbt, vilket 

medför att exponeringstiden för de för höga koncentrationerna kan hållas 

acceptabelt korta. Koncentrationen Ci(t) av radon i en lokal vid varje given 

tid t beskrivas enligt (Chao & Hu 2004): 

 

      
      

    
 (     

 ⁄ )         
 ⁄                            [    ]⁄          

   koncentrationen av radon i utomhusluften [Bq/m
3
]. 

             genomsnittlig avsöndring från byggnadsmaterialen[Bq/m
3·h]. 
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  ytan hos de avsöndrande materialen [m
2
]. 

  ventilationshastigheten [m
3
/h].  

              sönderfallskonstanten per timma för radon (= 7,553585·10
-3

). 

  lokalens volym [m
3
]. 

  tiden [h]. 

  tidskonstant,            [h]. 

 

  
 2.1.2 Ventilation 

Ventilationen i ett utrymme har till uppgift att tillföra frisk luft och 

transportera bort dålig luft eller föroreningar. Många studier har gjorts 

angående ventilation som påvisar dess stora inverkan på vår hälsa och 

prestation. Ventilation har därmed blivit en viktig faktor att ta hänsyn till vid 

byggnads- och driftsplanering.  Människor i Skandinavien tillbringar 

dessutom nära 90 % av sin tid inomhus vilket medför att adekvat ventilation 

i våra länder kan anses vara extra viktigt (Svensk ventilation 2006). Det 

finns flertalet regler och rekommendationer gällande vad som menas med 

adekvat ventilation, en sammanställning ses nedan i tabell 2.1.2-1. 
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Tabell 2.1.2-1. Kravsammanställning på ventilation från tre olika organ (Gullin 

2012)

 

Ventilationen kan även användas för att styra den termiska komforten i en 

byggnad genom tillsats av värme eller kyla med tilluften. Mer om termiskt 

klimat under avsnitt 2.2. 

  
Systemtyper 

De systemvarianter av ventilation som finns kan delas in i fem grupper 

enligt:  

• självdragssystem, S-system 

• fläktförstärkt självdrag, FFS-system 

• mekanisk Frånluftssystem, F-system 

• mekanisk Från- och tilluftssystem, FT-system 
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• mekanisk Från- och tilluftssystem med värmeväxlare, FTX-system. 

S-system använder sig av naturliga skillnader mellan ute- och 

innetemperatur för att få luften att förflytta sig, så kallad skorstenseffekt. 

Detta är ett enkelt system som ofta är praxis i bostadshus byggda före 1970 

men numera sällan används. Uppvärmning av tilluft är energikrävande och 

energiförluster i frånluft kan vara betydande. Under sommarmånader med 

låg temperaturskillnad mellan utomhus- och innetemperaturen kan 

funktionen stundtals avstanna helt. På vintern kan höga temperaturskillnader 

samt stark vind leda till överventilation med stora värmeförluster som följd. 

För att öka funktionen under sommaren kan en fläkt monteras på 

frånluftskanalen vilket ger ett FFS-system (Fläktförstärkt Självdragssystem). 

I ett FFS-system används fläkten endast på sommaren då 

temperaturdifferensen är låg (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

För att få ökad kontroll på ventilationsflödet kan en frånluftfläkt installeras, 

detta kallas F-system (Frånluftssystem). Tilluftinflödet sker i dessa fall 

fortfarande genom otätheter eller uteluftventiler. 

FT-system (Från- och tilluft) styrs helt av fläktar och möjliggör god 

ventilation även i mycket täta byggnader. Tilluft- och frånluftsdon kan 

placeras utan att hänsyn måste tas till de drivande termiska krafterna i 

skorstensprincipen vilket underlättar konstruktion. Med FT-system kan man 

styra ventilationen någorlunda precist och ventilation kan anpassas efter 

användandegrad. Ofta kombinerar man FT-system med en värmeväxlare i 

det utgående luftflödet för att återvinna värme. Sådana system kallas FTX-

system och är idag vanliga i de flesta byggnader och helt dominerande i de 

typer av lokaler som kräver högre ventilation än bostadshus (Afram 2011). 

FTX-system kan minska energibehovet för uppvärmning med upp till 80 %, 

men har högre elkonsumtion och ställer större krav på underhåll och 

installation (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

 
Luftflöden 

Har man ett system som ej är av S-typ kan luftflödet styras med de fläktar 

som finns installerade. Vilken typ av styrning man har brukar betecknas 

enligt CAV-, VAV- och DCV- system. Illustration till de olika typerna av 

luftflöden synes i figur 2.1.2-1.  

CAV står för Constant Air Volume och betyder att luftflödet är konstant och 

dimensionerat för att föra bort föroreningar och värme vid högsta planerade 

belastningsgrad. Uppvärmning sker normalt externt ventilationen, t.ex. med 

radiatorer. Systemet är billigt att installera och har låga underhållskostnader, 

men leder ofta till onödiga energiförluster då överventilering sker vid andra 

laster än full last. CAV-system kan kombineras med timer för frånslag då 

lokaler står tomma, t.ex. ett kontor över natten.  
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VAV står för Variable Air Volume och betyder att luftflödet kan varieras 

från ett grundläge till ett maxläge. Ofta sker detta med variabla spjäll, som 

kan styras automatiskt eller manuellt, eller med fläktstyrning där fläktens 

varvtal eller skovelvinkel kan styras för att ge önskat luftflöde.  

DCV står för Demand Controled Ventilation vilket innebär att 

ventilationssystemet anpassas efter behov. Ett DCV-system är således ett 

VAV-system som anpassas efter faktiskt belastning. Ett DCV-system skall 

klara att förändra det lokala inomhusklimatet snabbt för att tillmötesgå 

behovet. Systemet kan styras efter faktorer såsom luftkvalité, temperatur och 

brandskydd. Ofta sker detta med sensorer såsom temperaturgivare, CO2-

givare och/eller närvarogivare. Det är den specifika verksamheten som avgör 

vad som bör styra behovet. Systemet kan vara antingen automatiskt eller 

manuellt styrt. (Larsson och Al-Tayyar 2012)  

 
Figur2.1.2-1. Princip över ventilationsflödet hos CAV-system över ett dygn 

(Farhang-Azad & Nuñez 2008)  

 

 
Figur2.1.2-2. Princip över ventilationsflödet hos VAV-system över ett dygn 

(Farhang-Azad & Nuñez 2008) 
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Figur2.1.2-2. Princip över ventilationsflödet hos DCV-styrt VAV-system 

över ett dygn (Farhang-Azad & Nuñez 2008) 

 

2.2 Termiskt klimat och värme-/kylsystem. 

Det termiska klimatet påverkar starkt hur vi uppfattar komforten i ett rum.  

För kontor är en lämplig inomhustemperatur 20-24  C på vintern och 20-

26  C på sommaren (Arbetsmiljöverket 2009). Den högre temperaturen på 

sommaren beror på att brukare generellt använder sig av tunnare klädesplagg 

under sommaren. De krav som ställs enligt BBR (Boverkets byggnadsregler) 

är minst 18  C för bostäder och arbetslokaler och 20  C i vårdlokaler och rum 

för barn och äldre (Boverket 2008). Av hälsoskäl bör temperaturen aldrig 

överstiga 30  C (Gullin 2012). Hur vi upplever komforten i ett rum beror inte 

enbart på temperaturen utan också värmestrålning, luftrörelser och drag 

spelar in. Oavsett systemstyrning finns alltid individuella skillnader 

angående hur den termiska komforten uppfattas, således kan möjlighet till 

självreglering vara ett stort plus (Svensk ventilation 2006). 

En byggnad kan värmas på flera olika sätt. I Sverige rör det sig oftast om 

olika former av vattenburen värme, strålningsvärme från t.ex. eldstad, eller 

luftburen värme. Hur värmen fördelas i byggnaden kan skilja sig åt, men 

vanligast är någon form av radiatorer eller att värmen fördelas med 

ventilationen. Val av värmesystem ger olika möjligheter och ställer olika 

krav. T.ex. kan ett system med stor relativ värmeavgivande yta, såsom 

golvvärme eller luftburen värme, dimensioneras så att värmebäraren har en 

lägre temperatur än t.ex. ett system med konventionella radiatorer. Lägre 

temperatur på värmebäraren möjliggör i sin tur högre verkningsgrad vid 

värmeproduktion och minskade transmissionsförluster vid överföring. Dessa 

parametrar beror båda av skillnaden mellan ingående och utgående 

temperatur vilket kan ses i nedanstående ekvationer beskrivande 

Carnotverkningsgrad och rörförluster (Alvarez 2006). 

Carnotverkningsgraden ηc beskriver högsta teoretiska verkningsgraden för 

en värmeprocess enligt: 

     
  
  

                                                                                        [ ]                   

0

15

0 24

F
lö

d
e 

Tid 

DCV 



  
 

13 

 

    utgående temperatur [K]. 

     ingående temperatur [K]. 

Effektförluster från rör Pcyl definieras såsom:  

         
     

  
  
  

                                                                        [ ]                   

      effektförlust i rör [W]. 

   rörets mantelarea [m
2
]. 

       temperaturdifferens rörets utsida och insida [K]. 

    rörets ytterradie [m]. 

    rörets innerradie [m]. 

 

Dock kan lågvärmesystem med möjlighet till hög verkningsgrad påverka 

bygg- och/eller underhållskostnader och val av system måste således 

planeras med tanke på dessa faktorer.   

Värme som inte tillförs genom installerat värmesystem men ändå påverkar 

byggnadens värmebalans brukar kallas gratisvärme. Exempel på gratisvärme 

är värmealstring från de personer som vistas i lokalen. Personeffekt vid olika 

aktivitetsnivå anges i tabell 2.2-1. 

 

Tabell 2.2-1. Värmealstring per person och aktivitet (Hansen  m.fl. 1997). 

Aktivitet 
Metabolism 

[MET] 

Värmealstring 

[W/m
2
] 

Liggande 0,8 46 

Sittande, avslappnad 1,0 58 

Kontorsarbete, sittande 1,2 70 

Hushållsarbete, stående 2 116 

Verkstadsarbete 2,8 165 

Vanligen brukar man använda 100 W/person som riktvärde. Värme från 

olika elektriska installationer såsom datorer eller belysning är också 

gratisvärme. Belysningen avger den effekt som anges på produkten vilket 

kan skilja stort mellan olika typer av ljuskälla, se avsnitt 2.4. Även övrig 

elektrisk utrustning kan skilja stort beroende på användningsområde eller 

ålder. En uppskattning är att apparatur i en modern kontorslokal samt 

belysning avger cirka 50 W vardera (Jonsson 2008). Solinstrålning är den 
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gratisvärme som är svårast att uppskatta och som beror på faktorer såsom 

storlek på fönster, fönsters g-värde, vilket är ett mått på hur mycket 

solstrålning som släpps igenom, vilket väderstreck fönstret vetter mot samt 

om det finns någon typ av avskärmning såsom persienner eller markiser. En 

solig dag kan det under optimala förhållanden stråla upp emot 700W på ett 

kvadratmeter stort fönster (Warfvinge & Dahlblom 2010), alltså ett 

betydande effekttillskott. Denna gratisvärme kan utnyttjas i olika mån och i 

t.ex. passivhus kan gratisvärmen utgöra större delen av byggnadens totala 

värmebehov. Gratisvärmen medför ofta även ett ökat kylbehov, detta gäller 

särskilt för solinstrålning då denna är störst under årets varmare del 

samtidigt som värmebehovet är som minst. Mer om gratisvärmeeffekt i 

avsnitt 3.3. 

Kylbehov kan ofta uppstå hastigt genom stor solinstrålning eller då flera 

personer kommer in i ett rum, därför ställs ofta högre krav på att kylsystem 

skall klara snabba förändringar, i motsättning till värmesystem som över lag 

hanterar mer långsamma lastsvängningar. Detta ger olika förutsättningar vid 

systemens utformande. Kyla brukar i allmänhet vara luftburen, men 

vätskekylda bafflar, liknande radiatorer, samt golvkyla används också till 

viss del. (Persson 2000). Luftburen kyla kan distribueras med installerat 

ventilationssystem medan kylbafflar kräver ett separat vätskeburet 

kylsystem. Kyla kan produceras enligt flera tekniker antingen på plats i 

byggnader, eller levererat som fjärrkyla. Utbyggnaden av fjärrkyla i Sverige 

är för tillfället hög och fler och fler kunder ansluter sig till olika typer av 

kylsystem (Persson 2012). Risker vid kylning av lokaler är kallras och drag. 

Systemen måste därför anpassas med tanke på detta och tillufttemperatur 

under 15  C är ej tillrådligt med tanke på komforten.  

Med intelligenta klimatsystem kan flera olika värmekällor medverka för ett 

optimalt klimat. T.ex. kan ett rum värmas av både installerade elektriska 

apparater, personer som vistas i rummet, solinstrålning, radiator och 

ventilation, allting synkroniserat. I takt med att byggnader får tillgång till 

både värme och kyla kan optimal komfort hållas året runt, men ökade krav 

ställs också för att undvika kylning och värmning av byggnaden simultant, 

vilket är slöseri med pengar såväl som energi.  

 

2.3 Ljudklimat 

Enligt många undersökningar är det ofta buller som stör användaren mest 

gällande inomhusklimatet (Svensk ventilation 2006). Buller kan komma 

utifrån, från t.ex. trafiken, eller inifrån från installerade system såsom värme, 

ventilation eller mindre elektriska produkter, men även från de aktiviteter 

som sker inuti byggnaden. Ljud som uppfattas av människan har frekvens 

mellan 20-20000 Hz och dess styrka mäts i decibel (dB), vilket har en 

logaritmisk skala. Ljud med lägre frekvens än 20 Hz kallas för infraljud och 

kan uppstå från fläktar, pumpar eller ventilation. Sådant ljud kan framkalla 
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trötthet och koncentrationssvårigheter. Ultraljud, ljud med högre frekvens än 

20000 Hz, har ingen känd påverkan på människan.   

Buller kan förebyggas genom ljudisolerande byggteknik, men också genom 

att välja rätt komponenter till de system man installerar. Det finns flera krav 

en byggnad måste uppfylla angående buller. Kraven specificeras till olika 

sorters buller, såsom ljud från trafik, till ljudnivå mellan grannar eller inom 

kontorslokaler (Gullin, Å 2012). 

 

2.4 Ljusklimat  

Ljusklimatet är den del av inomhusklimatet som är lättast att åtgärda om 

något felar. Ljussättningen är viktig för vår prestationsförmåga vid arbete 

och kräver både rätt typ av ljus, rätt ljusstyrka och rätt riktning på ljuset. Vi 

mår även bättre av att ha tillgång till dagsljus och en möjlighet att se ut från 

byggnaden (Svensk ventilation 2006).  

Ljus är en form av energi som i slutändan blir till värme. Således påverkar 

ljuskällor (både installerade lampor och instrålande dagsljus) värmebehovet 

för en byggnad och dess energiförbrukning. Klimatsystem kan användas för 

att reglera ljuset i en byggnad efter det behov som finns och således spara el- 

och i vissa fall kylenergi.  

Ljusstyrka mäts i enheten lumen. Olika lampor levererar olika ljusstyrka och 

det finns även det som kallas ljusverkningsgrad vilket beskriver hur många 

lumen som avges per förbrukad effektenhet. Installeras lampor med hög 

ljusverkningsgrad kan man alltså få en god belysning utan alltför stort 

värmetillskott och elförbrukning. Exempel på ljusverkningsgrad hos olika 

ljuskällor redovisas i figur 2.4-1. 
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Figur 2.4-1. Olika ljuskällor och dess verkningsgrad, samt hur denna 

utvecklats under de senaste åren (Ljuskultur 2009). 

 

2.5  Hela klimatsystemet 

Klimatsystem är en byggnads sammantagna utformning av de olika 

klimattyper beskrivna ovan. I takt med övergång från enkla självdragssystem 

till mer avancerade fläktstyrda system har möjligheterna att integrera de 

olika systemen med varandra ökat, högre krav har också ställts på att minska 

buller från ventilation och fläktar. Värmeåtervinning i ventilationen samt 

luftburen värme/kyla har i många fall sammafört värme och ventilation till 

ett system. Dagens DCV-system som primärt utvecklades för att få optimal 

styrning av ventilation har mer och mer utvecklats till att även inbegripa det 

termiska klimatet och ofta även ljussättning. 

 
2.5.1 Styrning av klimatsystem 

Som nämnt ovan kan klimatsystem styras och regleras på olika sätt. 

Gemensamt för alla typer av intelligenta system är att de använder sig av 

sensorer och aktorer. Det finns således givare som registrerar ett visst 

tillstånd och aktorer som utför en handling då en sensor överskrider ett visst 

värde eller ändras från ”på” till ”av”. Ett enkelt exempel på detta kan vara en 

närvarosensor som registrerar närvaro i ett rum och således ger signal till ett 

relä (aktor) som tänder lampan.  

Signalerna mellan aktorer och sensorer kan ske med hjälp av dragna 

starkströmsledningar som då används både till framledning av ström och för 

kommunikation. Svagströmsledningar endast avsedda för kommunikation är 

vanligt och minskar elförluster då starkström endast krävs fram till de 
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aktorer som använder sig av detta. Även trådlös kommunikation är möjlig, 

men används vanligen endast i mindre byggnader såsom villor eller mindre 

flerbostadshus p.g.a. risk för driftstörningar i större system. (Väljamets & 

Yngvesson 2012) 

 
Timerstyrning:  

Styrning i form av timer används i flera fall då man har fasta tider att 

anpassa sig efter. Det kan vara ett elsystem som kopplas ifrån helt under 

natten eller ett ventilationssystem i en undervisningslokal som endast är i 

drift under tänkt undervisningstid. Timerstyrning är en enkel och funktionell 

åtgärd för att minska energiförluster, men ofta ett trubbigt verktyg för mer 

användaranpassad styrning. Om undervisning i en stor sal t.ex. endast sker 

med 5 elever så sker en stor överventilation då systemet är igång och 

dimensionerat för 30 pers.  

 
Närvarostyrning: 

Många klimatsystem använder sig av närvarosensorer. En närvarosensor kan 

ha flera olika utseenden men är utformad för att uppfatta någon form av 

rörelse. Utformningen kan skilja beroende på syfte. Vissa sensorer utvecklas 

för att upptäcka närvaro i ett rum och måste registrera även mycket små 

rörelser från t.ex. kontorsarbete medan andra endast utformas för att 

registrera handens rörelse framför en vattenkran.  

Närvarosensorer kan användas dels för styrning av ljus eller eluttag i en 

lokal. De kan även användas för styrning av ventilation som vid närvaro kan 

frångå frånvaroflöde och tillämpa närvaroflöde.  

 
Temperaturstyrning: 

De allra flesta klimatsystem har någon form av temperaturstyrning. Det kan 

vara allt från termostat på radiatorerna som stänger av vid önskad temperatur 

till mer avancerad styrning som integrerar kylning och värme samt 

ventilation. Dagens byggnader är ofta kraftigt isolerade och det faktum att vi 

människor alstrar värme i de lokaler vi vistas i ger möjlighet att styra 

ventilationen efter temperatur. Då temperaturen stiger över ett visst börvärde 

kan undertempererad luft tillföras via ventilationen för att få önskad 

komfort. System men temperaturstyrd ventilation är vanligen kombinerad 

med någon form av närvarostyrning för att säkra ventilation även då den 

närvaro som råder inte alstrar tillräckligt mycket värmeeffekt, men ändå 

kräver ett högre flöde än frånvaroflödet. Vid denna typ av system finns risk 

för att man värmer och kyler samtidigt varför kommunikation mellan värme- 

och ventilationssystem är en fördel.  
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CO2-styrning: 

Då koldioxidhalten är något som är relativt lätt att mäta och även står i direkt 

relation till hur många personer som vistas (och andas) i rummet används 

denna faktor ofta för styrning av ventilationssystemet. Genom att ange ett 

börvärde som ej får överstigas kan ventilationen ökas om koldioxidnivån 

överstiger detta värde. Detta kallas ofta luftkvalitéstyrning och är något som 

används främst i lokaler avsedda för flertalet personer såsom 

föreläsningssalar eller konferenslokaler. Precis som vid temperaturstyrning 

kan styrning efter CO2 ske i kombination med närvarostyrning för att få ett 

garanterat lägsta flöde vid närvaro. Mer om koldioxidkoncentration i avsnitt 

2.1.1 luftkvalitet.  
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3 Teori för en byggnads effektbehov 

De ytor hos en byggnad som gränsar mot den omgivande atmosfären kallas 

sammantaget för husets klimatskal – väggar, tak, golv, fönster och dörrar. 

Klimatskalet och ventilationens utformning är direkt avgörande för 

byggnadens värmebalans och bestämmer tillsammans med ventilationen 

byggnadens energibehov för uppvärmning (Warfvinge och Dahlblom 2010). 
 

3.1 Specifikt effektbehov för transmission 

Då två kroppar i kontakt har olika temperatur kommer dessa alltid sträva 

efter att uppnå termisk jämvikt (termodynamikens nollte lag). 

Värmeöverföringen sker via strålning, konvektion och konduktion. I en 

byggnadsdel vars olika sidor har olika temperatur leder detta till en transport 

av värmeenergi. Energin går alltid från varmt till kallt och vid en 

utomhustemperatur som är lägre än den aktuella inomhustemperaturen 

bortföres önskad värmeenergi genom klimatskalet. Då det motsatta råder 

kommer utomhusluften tillföra värmeenergi genom klimatskalet, vilket kan 

leda till ett ökat kylbehov. 

Transmissionsförlusterna kan begränsas genom ökad tjocklek hos 

byggmaterialet och genom att välja ett material med låg värmekonduktivitet, 

vilket ger ett högt värmemotstånd hos konstruktionen. Det inverterade värdet 

hos värmemotståndet ger byggnadsdelens U-värde. U-värdet anger 

värmegenomgångstalet, dvs den värmeeffekt som vinkelrätt transmitteras 

genom byggnadsdelen per kvadratmeter och gradskillnad och anges i 

enheten W/K·m
2
 (Hamrin 1994).  

En köldbrygga är en byggnadsdel som går delvis eller tvärs igenom 

klimatskalets isolerande skikt. Materialet hos köldbryggan har en högre 

värmekonduktivitet än den vägg som den angränsar till. Värmeledningen blir 

därför högre vid köldbryggan. Man brukar dela upp köldbryggorna i två 

kategorier, linjära- och punktformiga köldbryggor.  

De linjära köldbryggorna uppstår till exempel vid infästning mellan 

yttervägg/tak, yttervägg/golv och yttervägg/bärande innervägg, 

fönsternischer och kantbalken hos en platta på mark. Till de linjära 

köldbryggorna räknas även geometriska köldbryggor. Geometriska 

köldbryggor uppstår vid varje hörn av byggnaden. Köldbryggornas 

värmegenomgångstal brukar anges med ψ-värden (psi-värden).    

De punktformiga köldbryggorna utgörs främst av fästanordningar som t.ex. 

tegelkramlor och dylika genomföringar i konstruktionen. De punktformiga 

köldbryggorna är relativt små, varför dessa ofta exkluderas från beräkningar.  

Sammantaget kan köldbryggorna ofta svara mot 20-30 % av 

värmeförlusterna genom klimatskalet (Isover 2007). 
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När värmegenomgångskoefficienter för samtliga byggnadsdelar och 

köldbryggor beräknats - i enlighet med standard SS-EN ISO 13789:2007 

och SS 02 42 30 (2) – kan värmeförlustfaktorn, Qt  på grund av transmission 

beräknas (Warfvinge och Dahlblom 2010): 

 

   ∑     

 

   

 ∑       ∑  

 

   

 

   

                                       [   ]               

   byggnadsdelens värmegenomgångskoefficient [W/m
2·K]. 

   byggnadsdelarnas invändiga yttermått mot uppvärmd luft [m
2
]. 

   köldbryggans värmegenomgångskoefficient [W/m·K].  

   den linjära köldbryggans längd mot uppvärmd inneluft [m]. 

    punktformig köldbryggas värmegenomgångskoefficient [W/m·K]. 

 
 

3.2 Specifikt effektbehov för ventilation 

Den mängd luft som tillförs en byggnad måste värmas/ kylas till den nivå 

som önskas. Oavsett om denna uppvärmning/kylning sker i eller utanför 

ventilationssystemet ser specifika effektbehovet Qv ut enligt följande:  
 

                                                       [    ]             

   luftens densitet [kg/m
3
]. 

    luftens specifika värmekapacitet [J/kg·K]. 

       ventilationsflödet [m
3
/s]. 

   värmeväxlarens verkningsgrad [-]. 

   faktor för relativ årsdriftstid [-]. 

          luftflödet från otätheter i byggnaden [m
3
/s]. 
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3.3 Effekttillskott från gratisvärme 

Energiförlusterna från transmisson och ventilation skall balanseras av den 

totalt tillförda energin. Förutom tillförd energi från värmesystemet 

tillkommer även solinstrålning och internvärme. Dessa poster definieras som 

gratisvärme och kan ha stor inverkan på byggnadens energibehov. 

Gratiseffekten Pg beskrivs av:  
 

                                                                                                [ ]                   

    solinstrålad värmeeffekt [W]. 

    internvärmeeffekt [W]. 

Där solinstrålad värmeeffekt Ps kan uppskattas med: 

   
         

    
                                                                           [ ]                   

   fönstrets g-faktor [-]. 

   dygnssumma solinstrålning [Wh/(m
2
·dygn)] 

   area hos fönster [m
2
] 

   molnfaktor [-] 

   antal soldygn per år [st]. 

Internvärmeeffekten kan uppskattas genom beräkning med 

personvärmeeffekt och avgiven effekt från installerad apparatur. Antingen 

genom en elkartläggning eller beräkning och uppskattning enligt avsnitt 2.2.  

 

3.4 Totalt effektbehov 
 

När de specifika förlusterna från transmission och ventilation, samt tillförd 

gratiseffekt beräknats, kan konstruktionens effektbehov P vid varje 

temperaturdifferens beskrivas som: 

                                                                            [ ]                 

     momentan effekt vid gällande temperaturdifferens [W]. 

          , summan av specifika transmissions- och 

ventilationsförluster [W/K].  
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      aktuell inomhustemperatur [⁰C]. 

     aktuell utomhustemperatur [⁰C]. 

   gratiseffekt enligt ekvation 8 [⁰C]. 
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4 Teori för en byggnads årsenergibehov 

I boverkets byggregler finns flera specifikationer angående en byggnads 

energiförbrukning. Kraven skiljer sig år beroende på klimatzon och typ av 

byggnad. Måttet specifik energianvändning definieras som en byggnads 

totala energianvändning på ett år (hushållsenergi exkluderat), dividerat med 

golvareans totalt uppvärmd yta. Enheten är kWh/m
2 

och år. Detta mått 

används ofta vid jämförelse av byggnaders energiprestanda. Krav vid 

nybyggnation - se tabell 4-1 (Boverket 2008).  

 

Tabell 4-1. Krav på specifik energianvändning för lokaler som har annat 

uppvärmningssätt än elvärme.  

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika  
energianvändning  
[kWh/m

2
 och år] 

140 120 100 

 
 

4.1 Gränstemperatur 

Gratiseffekten från interna laster och solinstrålning medför uppvärmning av 

inneluften. Tilluften behöver således inte värmas ända upp till den önskade 

inomhustemperaturen, vilket annars skulle leda till en för hög 

innetemperatur. Temperaturintervallet som värmesystemet måste värma 

luften mellan minskar därför. Streckad area i figur 4.1-1 visar det mindre 

värmebehovet. 
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Figur 4.1-1. Principfigur över hur den nödvändiga uppvärmningen minskar 

på grund av gratiseffekten. 

Det lägre värdet kallas gränstemperatur, Tg. Gränstemperaturen i äldre 

bostäder brukar sättas till +17 ⁰C, men kan i dagens läge ofta bli negativa. 

Skillnaden beror främst på att dagens byggnader är bättre isolerade, tätare 

och har bättre utformade ventilationssystem (Warfvinge och Dahlblom, 

2010). 

Gränstemperturen kan användas för att beräkna byggnadens totala 

energibehov för uppvärmning och kyla under ett år. Vid de tillfällen som 

utetemperaturen underskrider gränstemperaturen finns ett värmebehov, 

respektive ett kylbehov då utetemperaturen överskrider densamma.  

Värmeenergibehovet beräknas: 

      

{
 
 

 
 
                    ∫ (       )    

    

 

                                                           
                                          

                  [  ]                

Kylenergibehovet beräknas: 

     

{
 
 

 
 
                    ∫ (       )    

    

 

                                                           
                                          

                     [  ]                  

Rent teoretiskt stämmer beräkningen för årsenergibehovet för värme och 

kyla enligt ovan bra. Problem uppstår dock då temperaturdata för varje ort 

och timma saknas. Temperaturdata som finns är ofta från föregående år 

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Tu 

Tg 

Ti 



  
 

25 

 

vilket inte kan anses som representativt ur ett längre tidsperspektiv. 

Lösningen blir att angripa beräkningen med hjälp av gradtimmar.  

 

4.2 Gradtimmar och årsenergibehov 

För att illustrera hur temperaturen för en viss ort varierar under ett normalår 

kan det vara av intresse att upprätta ett varaktighetsdiagram. Diagrammet 

beskriver summan av tiden då olika temperaturer råder under ett år, se figur 

4.2-1. 

 
Figur 4.2-1. Principfall för temperaturens varaktighet under ett år.  

Om man sedan i samma diagram lägger in gränstemperaturen och 

innetemperaturen kan det se ut som i figur 4.2-2.. 

 
Figur 4.2-2. Principfigur över värme- och kylbehov i förhållande till 

gränstemperaturen. 
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I figuren presenteras främst två saker: 

 Temperaturskillnaden som råder mellan utetemperaturen och 

gränstemperaturen. 

 Tiden som varje enskild temperaturdifferens råder under ett 

normalår. 

Summan av produkten av dessa två över ett år är inget mindre än den nedan 

visade delen i ekvation 11 och 12 och anger gradtimmar för en viss 

gränstemperatur och år: 

∫ (       )    

    

   

 

Och: 

∫ (       )    

    

   

 

  

För         finns dessa summor presenterade i så kallade 

gradtimmetabeller och anger gradtimmarna för årets värmebehov, se bilaga 

1. För avläsning av gradtimmarna    måste normalårstemperaturen     för 

orten och gränstemperaturen    för det aktuella fallet bestämmas. 

Gradtimmarna är presenterade för olika gränstemperaturers heltal, men vid 

behov ger interpolering god noggrannhet (Jensen 2008). 

Normalårstemperaturen går att avläsa i tabellform för orten i bilaga 2, och 

den senare beräknas enligt: 

      
  

    
                                                                                   [  ]                 

   önskad innetemperatur [⁰C]. 

   gratisvärmeeffekt enligt ekvation 8 [W]. 

     totalt effektbehov, se ekvation 10 [W/⁰C]. 

För        måste beräkning av gradtimmarna ske annorlunda. 

Gradtimmarna för kylbehovet Gt- beräknas som skillnaden mellan 

gradtimmarna för den högsta tabellerade temperaturen hos Tg minus 

gradtimmarna för värmebehovet. Gradtimmarna är tabellerade upp till 25 

⁰C, varför svaret blir något felaktigt. Den tiden under ett normalår som 
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temperaturen överskrider 25 ⁰C är dock inte lång och därför blir felet litet. 

Gradtimmarna för kylbehovet ser ut enligt: 

              (  )                                                               [
  ]                 

        gradtimmetabellens högsta tabellerade 

gränstemperatur för aktuell Tun. 

  (  )  gradtimmar för aktuell Tg. 

 

Fall 1. Årsvärmeenergibehov för normalår Env då          : 

 

           (  )                                                                          [   ]             

 

Fall 2. Årskylenergibehov för normalår Enk då      : 

 

            (  )                                                                        [  ]               

 

Gradtimmar och normalårstemperatur är framtagna enligt en 

normalårsperiod. Normalårsperioder omfattar vanligen 30 år och är fastsatta 

av WMO (Världsmeteoroligiska organisationen) för att kunna jämföra 

klimatdata under samma förutsättningar. Nu gällande normalårsperiod är 

mellan 1961-1991.  

 

4.3 Nödvändig uppvärmning av ventilationsflöden 

Beräkningsmetoden för kyl- och värmebehov under året enligt ovan 

stämmer dock bara då Tg ses som konstant oavsett utomhustemperatur. I 

själva verket varierar gränstemperaturen med utomhustemperaturen och 

även den önskade inomhustemperaturen kan variera med 

utomhustemperaturen. Om Tg istället beskrivs som en linjär funktion av 

utomhustemperaturen kommer skärningspunkten mellan Tg och denna 

ändras, vilket medför en förändring i kyl- respektive värmebehov (Jensen 

2008). 
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Värmebehov för ventilationsluften 

I följande teori förutsätts följande: 

 Temperaturen i lokalen är densamma som frånluftstemperaturen. 

 Ventilationsflödet är konstant. 

 Återvinningen i värmeväxlaren sker utan kondensering. 

 Temperaturverkningsgraden är konstant. 

 Från- och tilluftstemperaturen är linjära funktioner av 

utetemperaturen. 

Under dessa förutsättningar går samtliga ventilationsflöden beskriva linjärt. 

Ventilationsflödenas benämningar visas i figur 4.3-1 och tabell 4.3-1. 

 

Figur 4.3-1. Principskiss över ett ventilationssystem med återvinning, FTX-

system och flödenas benämningar vid olika punkter (Jensen 2008). 
 

Tabell 4.3-1. Benämning på ventilationssystemets luftflöden och deras 

linjära funktioner. 

Beteckning  Förklaring Funktion 

Tu uteluftens temperatur  

 Tf frånluftens temperatur (=inneluften) Tf  = Tf0 + gfTu  

Tt tilluft Tt  = Tt0 + gtTu  

Ta avluft efter värmeåtervinning Ta = Tu + (Tf - Tu)*(1 - ηvvx) 

Tå uteluft efter värmeåtervinning Tå = Tu + (Tf - Tu)*ηvvx 

Tab begränsad Ta pga påfrysning 

 Tåb begränsad Tå pga påfrysning Tåb = Tå - (Tab - Ta) 

 

I tabell 4.3-2 beskrivs hur flödenas temperaturer ändrar sig som funktion av 

utomhustemperaturen. För att erhålla funktionsvärdena för dessa måste 
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lutningskoefficienter och grundvärden för från- och tilluften bestämmas, se 

tabell 4.3-1 för benämningar. 
 

Tabell 4.3-2. Nödvändiga indata för beräkning av årsenergiförbrukningen 

för ventilationen. 

Beteckning  Förklaring 

gf lutningskoefficient för frånluft/inneluft 

Tf0 frånluftstemp vid Tu = 0 ⁰C 

gt lutningskoefficient för tilluft 

Tt0 tilluftstemp vid Tu = 0  C 

ηvvx värmeväxlarens temperaturverkningsgrad 

K 

 

eventuell kvot mellan 

frånluftsflöde/tilluftsflöde 

 

Ekvationerna kan sedan användas för att illustrera värmebehovet. Dessa 

presenteras som fall a till e och beskriver värmehovet för ventilationsluft. 

Fall a beskriver temperaturdifferensen mellan frånluften/inneluften och 

utetemperaturen. Funktionsdiagrammet ser ut enligt figur 4.3-2. 
 

 
Figur 4.3-2. Fall a. Funktionsdiagam där frånluftstemperaturen 

(=innetemperaturen) visas som funktion av Utomhustemperaturen. 
 

Fall b tar hänsyn till gratisenergi som tillförs lokalen via solinstrålning och 

interna laster. Gratisenergin medför som tidigare nämnts att tilluften inte 

behöver värmas hela vägen upp till den önskade innetemperatursnivån, se 

figur 4.3-3. 
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Figur 4.3-3. Fall b. Tilluftens lägre temperaturdifferens ner till 

utetemperaturen på grund av gratisenergin. 

I dagsläget är det mer regel än undantag att använda sig av värmeåtervinning 

vid större ventilationssystem. Värmeväxlaren överför större delen av 

frånluftens värmeenergi till uteluften. Efter växlingen har avluften kylts och 

återluften värmts. Figur 4.3-4 visar hur temperaturerna för återluften och 

avluften ändras som funktion av utetemperaturen efter värmeväxlaren. 

 

 
Figur 4.3-4. Fall c. Värmeväxlarens uppvärmning av återluften, respektive 

kylning av avluften. 

Figuren stämmer i teorin då frånluften är torr, men i praktiken ser fallet 

annorlunda ut. Fukten i luften riskerar att frysa ventilationssystemet. 

Lösningen är vanligen att begränsa verkningsgraden vid kalla 

utetemperaturer så att avluften ej underskrider 0  . Den förlorade 
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energimängden måste istället tillföras av värmesystemet. Figur 4.3-5 visar 

vad detta innebär för avluftens temperatur i förhållande till tilluftens. 

 
Figur 4.3-5. Fall d. Variationer i av- och återluftens temperatur på grund av 

risken för påfrysning i värmeväxlaren. 

Diagrammen i sig beskriver endast temperaturdifferenser vid olika 

utomhustemperaturer. För att få värmeenergibehovet för de olika fallen Ex 

sker beräkning enligt: 

                  (   )                                                   [   ]            

        luftens specifika värmebehov [W/ ]. 

   relativ årsdriftstid [-]. 

    korrektionsfaktor för fall x [-]. 

     gränstemperatur för fall x [ ].  

         gradtimmar för fall x [  ]. 

   fall a-h. 
 

Korrektionsfaktorn anger skillnaden i lutning mellan de aktuella linjerna och 

gränstemperaturen skärningspunkterna. Tabell 4.3-3 visar hur dessa 

beräknas.  
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Tabell 4.3-3. Förklaring av hur gränstemperaturer och lutningskoefficienter 

mellan linjerna beräknas för att sedan användas i ekvation 17.  

Fall   Årsenergibehov för Δt  gx Tgx 

a Ea värme frånluft Tf - Tu 1 - gf Tf0 / ga 

b Eb värme tilluften Tt - Tu 1 - gt Tt0 / gb 

c Ec tillsatsvärme efter vvx när Tgc > Tgd Tt - Tå 1 - ηvvx - gt + vtgf (Tt0 - vtTf0) / gc 

d Ed tillsats pga påfrysning i vvx när Tgc > Tgd Tå - Tåb ηvvx + (k - vt)gf (kTab - (k - vt) Tf0) / gd 

e Ee total tillsats när Tgc < Tgd Tt - Tåb 1 + kgf - gt (Tt0 - kTf0 + kTab) / ge 

g Eg kyla tilluft Tu - Tt gt - 1  - Tt0 / gg 

h Eh återvunnen kyla tilluft Tu - Tå ηvvx (gf - 1)  - ηvvxTf0 / gh 

 

Årsenergibehovet för värme kan delas i två fall. Då        beräknas det 

som summan av fall a och b med ekvation 17. Om         beräknas det 

istället som fall e med samma ekvation. 

 
Kylbehov för ventilationsluften 

 

Fall g och h i tabell 4.3-3 beskriver energimängder för kylbehovet. Med fall 

g beräknas den energimängd som krävs för att kyla uteluften till den önskade 

innetemperaturen. Fall h beräknar den energibesparing i kylbehov som 

värmeväxlaren ger. Fall g minus h ger årsenergibehovet för kyla och 

beräknas enligt ekvation 17, där gradtimmarna för respektive fall fås med 

hjälp av ekvation 14.  

 

4.4 Elenergibehov 

I en byggnad finns flertalet elektriska anordningar som drar ström. Allt från 

kontorslampan på någon enstaka watt till ventilationsfläktar med 

effektbehov på flertalet kilowatt i större byggnader. Förluster i ledningar och 

i reaktiv effekt tillkommer också. För att kunna göra en elkartläggning 

undersöks ett genomsnittligt effektbehov hos varje komponent inom det 

system som skall kartläggas samt den tid som respektive komponent är i 

drift. Ofta finns uppgifter från tillverkare till komponenter hur mycket dessa 

är i drift per år och vad de förbrukar i drift- respektive standby-läge.  

För fläktar anges ofta SFP (specifik fan power) vilket anger fläktens 

elförbrukning per levererad luftmängd i kW/(m
3
/s). Det blir således ett mått 

på fläktens effektivitet och definieras: ”Summan av eleffekten för samtliga 

fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med det största av 

tilluftsflödet eller frånluftsflödet” (Boverket 2008). BBR anger också råd om 

vilken SFP man bör uppnå vid olika typer av ventilationssystem, se tabell 

4.4-1. Dock att högre värden kan accepteras vid system med mycket låga 
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flöden eller variabelt luftflöde.  SFP kan användas för beräkning av 

energiåtgång för ett känt luftflöde under en viss tid.  

Tabell 4.4-1. Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande 

luftflöde, inte överskrida följande värden på specifik fläkteffekt, SFP 

(Boverket 2008).  

Systemtyp      SFP [kW/(m
3
/s)] 

Från- och tilluft med värmeåtervinning: 2 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning: 1,5 

Frånluft med återvinning: 1 

Frånluft: 0,6 

Motsvarande effektivitetsmått finns på pumpar och betecknas SPP (specific 

pump power). SPP anges såsom SFP i kW/(m
3
/s) och beräknas på samma 

sätt.  

Den allra största delen av elenergin som förbrukas i en byggnad kommer ge 

någon form av arbete såtillvida att de inte är förluster. Oavsett arbete 

kommer dock all levererad energi i form av elektricitet enligt 

termodynamikens första lag i slutändan tillföra byggnaden värme. Denna har 

enligt tidigare definierats gratisvärme men är alltså någon man i allra högsta 

grad får betala för. 

 

 

  



  
 

34 

 

5 Teori kostnad 

Olika energislag kostar olika mycket och kostander för en investering ser 

olika ut beroende på när i tiden de skall erläggas. En teknik som främjar 

miljön behöver därför inte enbart analyseras ur energisynpunkt, utan även 

dess ekonomiska förutsättningar bör vara goda för att tekniken skall 

implementeras på bredare front.  
 

5.1 Livscykelkostnad LCC 

Livscykelkostnaden är den kostnad ett system bidrar med under hela sin 

livstid. En livscykelkostnadsberäkning tar hänsyn till alla de olika kostnader 

som kan uppstå under systemets livslängd inklusive demontering efteråt. På 

detta sätt kan en rättvis bild tas fram för vilket system som blir billigast ”i 

längden”. När det gäller energislukande teknik, såsom klimatsystem, är ofta 

energikostnaden en stor post och en LCC är därför att föredra vid jämförelse 

av dessa. (Energimyndigheten 2011) 

 
Nuvärde 

Vid beräkning av LCC använder man sig av nuvärden. Nuvärde är ett mått 

på vad den tänkta framtida kostnaden skulle innebära om den betalades idag. 

Att betala hundra kronor i dag motsvarar inte samma ekonomiska belastning 

som att betala dem om tio år. Inflation gör att de 10 kronor som betalas idag 

om tio år kanske bara motsvarar åtta kronor i dagens pengavärde. De pengar 

man lånar till betalningen skulle innebära en ränta under 10 år, medan 

betalning längre fram medför att räntekostnaden blir lägre. Om man inte 

behöver låna pengar utan istället har dessa i hand innebär en tidig 

investering att dessa pengar låses från andra investeringar vilka kunde 

genererat avkastning (man hade kunnat sätta in sina pengar på banken och 

fått ut mer efter tio år). Ur investeringssynpunkt kan alltså ett system som 

har höga kostnader i slutet av sin livslängd vara mer konkurrenskraftigt än 

ett system med höga kostnader i inledningsskedet.  

 
Kalkylränta 

Man räknar således om den totala kostnaden för systemets livslängd till vad 

det skulle kosta att betala hela denna kostnad idag. För att beräkna dessa 

kostnader måste man uppskatta en kalkylränta. Denna beror till stor del på 

hur investeringen finansierats. Det som påverkar är i huvudsak låneränta på 

lånat kapital eller avkastningskrav på satsat kapital, men kalkylräntan kan 

även ta hänsyn till den risk investeringen innebär. Beräkning av kalkylränta 

kan göras med eller utan avseende på inflation. En real kalkylränta är en 

kalkylränta framtagen med hänsyn tagen till inflation. Där har alltså 

förväntad årlig inflation dragits av från nominell kalkylränta. Ofta finns det 
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på företag eller organisationer en fastsatt kalkylränta som skall användas vid 

all form av nuvärdesberäkning inför investeringar.  

Om man har en förväntad energiprisökning med en viss procentsats per år 

kan denna tas i beaktande genom att minska kalkylräntan med motsvarande 

procentsats vid beräkning av nuvärdesfaktor för energikostnaderna 

(Jernkontorets energihandbok 2007).  

 
Ekonomisk livslängd 

För att beräkna nuvärdet av investeringen behöver man utöver kalkylräntan 

sätta en ekonomisk livstid för systemet vilket kan vara svårt. Den tekniska 

livslängden motsvarar den tid ett system kan verka utan att anses vara 

tekniskt uttjänt, denna är generellt längre än den ekonomiska. Den 

ekonomiska livslängden anger den tid som systemet anses vara driftmässigt 

konkurrenskraftigt, således den tid systemet kan användas innan det skulle 

löna sig att byta ut mot ett nytt. Vanligen används förenklade värden om 20, 

30 eller 40år.  

 
Total LCC 

Då man har uppgifter på dessa värden kan man beräkna nuvärdesfaktorn för 

investeringen enligt:  

               
             

  

         
                                [ ]                  

   real kalkylränta [%]. 

  ekonomisk livslängd [år]. 

Nuvärdesfaktorn multipliceras sedan med de totala årliga kostnader som 

förväntas för systemet för att få dessa omräknade till ett totalt nuvärde för de 

sammanlagda årliga kostnaderna. Dessa kostnader ihop med 

investeringskostnad motsvarar systemets LCC-kostnad enligt 

nuvärdesprincip och visas enligt:   

         ∑              ∑   
      

   ∑   
         

  [   ]           

           årlig energikostnad · nuvärdesfaktorn  

             årlig underhållskostnad · nuvärdesfaktorn 
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Avgränsningar 

Då LCC-analys används för att jämföra kostnaderna för olika system är det 

viktigt att få översiktliga beräkningar. Därför kan man med fördel bortse 

från kostnader under en viss nivå då dessa endast påverkar marginellt, 

översikten ökar drastiskt och indatabehovet minskas. Då system jämförs 

sinsemellan kan även kostnader som är likvärdiga för de båda systemen 

likställas och därmed hållas utanför beräkningen. Genom att fokusera på de 

kostnader som särskiljer systemen kan överskådligheten ökas (Wååk 1992). 

 

5.2 Kostnader för klimatsystem 
 

Investeringskostnader 

Investeringskostnaderna för ett klimatsystem kan beräknas på olika sätt. Då 

hela byggnaden och dess struktur påverkar dess klimat kan 

byggnadsparametrar såsom val av fönster, isolering, solavskärmning kopplas 

samman med klimatsystemet. Vanligen brukar dock systemspecifika delar 

såsom ventilationssystem och värmesystem vara de investeringar som tas 

med i beräkning. I investeringskostnaden ingår alla de komponenter och 

material som behövs för systemets funktion samt den totala arbetskostnad 

som uppförande och programmering innebär.  

 
Driftkostnader 

De kostnader som tillskrivs för att driva systemet är dels alla 

energikostnader. Systemet kan använda sig av olika typer av energi såsom 

kyla, värme och elektricitet. De olika energisorterna har olika pris och 

beräknas således för sig.  

Utöver energikostnader tillkommer underhållskostnader. Dessa kan vara 

svåra att uppskatta men system kan ha fastställda underhållsintervall eller 

byten av delar efter en viss drifttid. Kostnad för arbete är ofta den största 

posten i underhåll.  

 
Demonteringskostnader 

 

Då demonteringskostnader är kända eller anses vara betydande kan dessa tas 

med i beräkning. Demonteringskostnad består till stor del av arbetskostnad 

men kan även medföra en negativ post vid förväntat restvärde. Då 

demontering ligger i framtiden beräknas denna kostnad enligt nuvärde. 
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6 Metod 

Den litteraturstudie som genomfördes mynnade fram i att merparten av 

ventilationssystem i större byggnader använder sig av en styrning baserad på 

timer, koldioxidnivå eller temperatur. Målet med rapporten var att ta fram en 

modell som kunde beräkna skillnader mellan olika klimatsystem där 

ventilationen och dess styrning har en betydande påverkan.  Fokus lades 

därför på att skapa en matematisk modell som behärskar att beräkna 

energibehovet vid de olika styrningstyperna. Modellen använder sig av 

utvalda formler från framkommen teori, men är även kompletterad med eget 

formulerade formler. Modellens uppbyggnad presenteras i kapitel 6.1 

”Metod för beräkningsmodell”.  

Modellen användes vid en jämförelse på ett antal lokaler i fastighetsbolaget 

VIDEUMs byggnader.  
 

6.1 Metod för Beräkningsmodell 

En beräkningsmodell utformades för beräkning av årsenergibehov samt 

kostnad. Modellen uppfördes i Excell och använder sig av olika flikar för 

beräkning och sortering av data och resultat. Flikarna som upprättades var:  

 Indata 

 Koldioxidstyrning 

 Temperaturstyrning 

 Årsenergi koldioxid 

 Årsenergi temperatur 

 Årsenergi timer 

 LCC-kostnad 

Innehåll och beräkningar i dessa förklaras löpande i kommande text. 

 
6.1.1 Indata 

Modellen bygger på att användaren fyller i ett antal olika indata som är 

specifika för den lokal som skall undersökas. I fliken indata efterfrågas 

samtliga data som behövs för en beräkning av lokalens årsenergibehov. 

Fliken kan ses i sin helhet i bilaga 4 och innehåller följande:  
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Lokalegenskaper 

Lokalegenskaper såsom mått, U-värden och ψ-värden. Dessa används för 

beräkning av transmissionsförluster och erforderliga ventilationsflöden.  

 
Användandegrad 

Här anges hur verksamheten i lokalen normalt bedrivs. Värdena blir 

genomsnittliga och anpassas för att på bästa sätt beskriva verkligheten. Den 

mänskliga belastningen skall alltså uppskattas efter bästa förmåga och 

fördelas över ventilationens driftstid i ett visst antal tillfällen och tid per 

tillfälle. 

 
Effektlaster i lokal 

Här anges den installerade eleffekt som finns i lokalen vid närvaro 

respektive frånvaro. Specifik värmealstring, d.v.s. vilken effekt som avges 

per person fylls också i här. Detta beror på aktivitetsnivån hos personerna i 

lokalen. Även effekt från solinstrålning kan anges om denna finns 

uppskattad.  

 
Förutsättningar ventilation 

Här anges max- min- och börvärde för inomhustemperaturen. Max och 

minvärdet anger vilka temperaturer inomhustemperaturen tillåts variera 

mellan. Här anges även tilluftens temperatur och årsmedeltemperaturen.  

Ventilationssystemets styrteknik – förekomst av närvarogivare, 

koldioxidgivare, temperaturstyrning - anges digitalt. Här anges även 

nödvändiga max-/minvärden för dessa typer av styrning.  

Ventilationssystemets inställda flöden såsom närvaroflöde, frånvaroflöde 

och nattflöde anges också här. 

Driftstider för ventilationen, fläktens SFP och värmeväxlarens 

verkningsgrad anges även de. 

 
Kostnadsuppgifter  

Här anges de uppgifter som krävs för LCC-beräkning: real kalkylränta, årlig 

energiprishöjning, prisuppgifter för värme, kyla och el, ekonomisk livslängd 

samt investeringskostnad och årlig underhållskostnad. 
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6.1.2 Koldioxidstyrning 

Modellen för koldioxidstyrning förutsätter att det finns ett inställt 

närvaroflöde som aktiveras direkt när verksamhet startar i lokalen. 

Närvaroflödet förutsätts vara konstant så länge som gränsvärdet för 

koldioxidhalten ej överskrids. Då gränsvärdet överskrids ökas flödet tills 

jämvikt nås mellan koldioxidföroreningen och ventilationsflödet.  

 
Koldioxidens jämviktskoncentration  

Jämviktskoncentrationen, alltså den koncentration varvid personerna i 

rummet tillför lika mycket koldioxid som ventilationens närvaroflöde 

bortför, beräknas enligt ekvation 1. Två fall kan här uppstå. I de fall där 

jämviktskoncentrationen är högre än den max tillåtna kommer ett ökat 

ventilationsbehov uppstå. I det andra fallet där jämvikten är lägre än max 

tillåten koncentration kommer ökad ventilation inte vara nödvändig, 

ventilationens närvaroflöde är alltså tillräckligt högt för att hålla 

föroreningsgraden på en godkänd nivå. 

 
Specifik koldioxidförorening  

Mängden koldioxid som personerna i lokalen avger måste uppskattas. I 

modellen finns tre förinställda alternativ att välja mellan som beskriver 

denna mängd vid tre olika aktivitetsnivåer. 

 
Tid tills jämviktskoncentration uppnås 

Från den tid som närvaro inträder fram tills det att koldioxidhaltens 

gränsvärde uppnås anses lokalen ventileras med närvaroflödet. Denna tid tj 

beräknas enligt ekvation 20 (omskrivning av ekvation 2) och följande 

logiska uttryck används för att beskriva de två fallen: 

            

                  : 

   

    
     
     

 

  
                                                                                [ ]                   
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Jämviktsflöde  

Om gränsvärdet för koldioxid uppnås ökas ventilationsflödet till det flöde 

som medför att koldioxidhalten hålls konstant på sitt max tillåtna värde. 

Detta jämviktsflöde qj beräknas ur ekvation 1. Här antas att flödena inte har 

någon insvängningsvariation. Flödena antas förändras momentant mellan 

närvaroflöde och jämviktsflöde. Det förutsätts vidare att lokalen vid varje ny 

närvaro har en koldioxidkoncentration densamma som uteluften.  

 
6.1.3 Temperaturstyrning 

För modellering av ett temperaturstyrt VAV-system förutsatts att det finns 

ett närvaroflöde som aktiveras direkt när verksamhet startar i lokalen. 

Närvaroflödet anses vara konstant tills dess att den högsta tillåtna 

innetemperaturen uppnåtts. Då värdet nås ökas flödet till det 

ventilationsflöde som krävs för att upprätthålla denna temperatur. 

 
Lokalens effektbalans 

Människor och elutrustning i lokalen ger en värmeeffektlast. Samtidigt 

påverkas effektbalansen av transmissionen och ventilationen. Genom att 

beräkna en effektbalans framkommer om lokalen tillförs en 

nettovärmeeffekt. Beräkningen sker i modellen enligt följande ekvation, där 

q anger närvaroflödet: 

                                                [  ]               

vilken bygger på ekvationerna 7, 8 och 10. Precis som vid koldioxidstyrning 

kan detta resultera i två fall. Nettovärmeeffekten kan bli antingen positiv 

eller negativ. Om den blir negativ råder ett värmebehov. Detta resulterar ej i 

ökad ventilation, utan möts av ökad effekt hos värmesystemet. 

Närvaroflödet är i detta fall således konstant. Då nettovärmeeffekten är 

positiv uppstår ett kylbehov, vilket uppnås med ökad ventilation. Tum anges 

för geografisk belägenhet i bilaga 3. 

  
Tid tills Tmax uppnås och ventilationen ökar 

För att beräkna den tid tj det tar innan Tmax uppnås konstruerades följande 

ekvation: 

   
                

      
                                                            [ ]                   

      högsta tillåtna innetemperatur [⁰C]. 
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    önskad innetemperatur [⁰C]. 

    luftens specifika värmekapacitet [kJ/kg·K]. 

   lokalens volym [m
3
]. 

   luftens densitet [kg/ m
3
]. 

        rådande nettovärmeeffekt [kW]. 

Denna formel beskriver den tid det tar för nettovärmeeffekten att värma upp 

luftvolymen i lokalen från önskad innetemperatur till högsta tillåtna 

temperatur. Ekvationen förutsätter att värmeeffekten fördelar sig jämt och 

omedelbart i hela lokalens volym. Under denna tid förutsätts att 

närvaroflöde råder. 

 
Jämviktsflöde 

Då den högsta innetemperaturen för lokalen uppnåtts skall ventilationsflödet 

ökas från närvaroflödet till ett flöde som balanserar värmeeffektlasten. Detta 

jämviktsflöde medför att temperaturen sedan hålls konstant så länge närvaro 

råder. För Jämviktsflödet qj konstruerades en ekvation enligt: 

   
                     

              
                                                 [   ⁄ ]           

 

         gratisvärmeeffekten i lokalen [kW]. 

    specifika transmissionsförluster [kW/K]. 

     medelårstemperatur [⁰C]. 

 

Ventilationseffekten likställs mot gratis- och transmissionseffekten, varvid 

flödet där detta råder kan lösas ut. Här antas att flödena inte har någon 

insvängningsvariation. Flödena antas förändras momentant mellan 

närvaroflöde och jämviktsflöde.  

 
6.1.4 Beräkning av årsenergibehov  

 

Värme- och kylbehov 

De olika typerna av styrning medför olika energibehov då flöden, och 

därmed ventilationsförluster, samt fläktanvändning påverkas.  
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Beräkningsmodellen mynnar för varje styrningsfunktion ut i ett antal 

flödesfall x. Energikonsumtion över året för vart och ett av dessa fall 

beräknas separat. Om flödena hade omvandlats till ett medelflöde över året 

och energibehovet sedan beräknats med ekvation 15 och 16, hade detta varit 

en grov förenkling som medfört att kylbehov vid höga gratiseffekter kvittats 

mot värmebehov vid låga sådana. De faktorer som påverkar energibehovet x 

beräknas med ett fall vid jämviktsflöde, ett vid närvaroflöde, ett vid 

frånvaroflöde samt ett fall utan flöde över huvud taget, här kallat nattflöde. 

Gränstemperatur för respektive fall beräknas och gradtimmar avläses i 

tabell. Årsenergibehovet för kyla respektive värme beräknas för varje fall 

separat. Dessa fyra årsenergibehov summeras sedan och representerar hela 

systemets värme respektive kylbehov per år.  

Beräkning av årsenergiförbrukning bygger således på ekvation 15 och 16 där 

dx har fördelats mellan olika fall. Denna teori valdes framför teorin om 

utomhustemperaturberoende gränstemperatur i avsnitt 4.3. Denna teori 

skulle möjligen varit applicerbar, men då uppskattning av det linjära 

sambandet mellan utomhustemperatur och frånluft respektive tilluft endast 

kunde göras approximativt ansågs denna metod ej tillförlitlig. Den valda 

metoden för årsenergibehov beräknar dock inte förluster i form av missad 

värmeåtervinning vid påfrysning i värmeväxlaren.  

 
Beräkningsmetod fall x 

Den tid tx som fall x gäller under ett år beräknas enligt:  

   (     )                                                                              [ ]                   

    närvarotid per tillfälle [h]. 

    tid tills jämvikt råder [h], enligt ekvation 20 eller 22. 

   närvarotillfällen per dag [st]. 

   antal arbetsdagar per år [st]. 

Fallets relativa årsdriftstid dx, alltså hur stor andel av året aktuellt flödesfall 

råder, beräknas med:  

   
  

    
                                                                                         [ ]                   

Ventilationsförluster för fall x beräknas enligt ekvation 7 för aktuellt 

flödesfall qx..  

Gränstemperatur Tgx beräknas med ekvation 13 där Pg och Qtot beräknas för 

fall x. Eftersom temperaturen tillåts variera mellan Tmax och Tmin beräknas 
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två gränstemperaturer för respektive fall. För värmebehov beräknas Tgxv 

enligt:  

          (
   

     
)                                                                    [  ]                 

och för kylbehov Tgxk enligt: 

          (
   

     
)                                                                   [  ]                 

 

För varje fall hämtas gradtimmar för värme och kyla manuellt i bilaga 1, 

interpolation används vid behov. Som gränstemperatur vid avläsning 

används Tgxv för antalet gradtimmar med värmebehov och Tgxk för antalet 

gradtimmar med kylbehov. Därefter beräknas energibehov enligt ekvation 

15 eller 16. 

 
Elbehov 

Elen som förbrukas går i huvudsak till installerad apparatur och 

komponenter i lokalen samt till att driva fläktarna i ventilationssystemet. 

Även ledningsförluster samt systemkomponenter utanför lokalen, såsom 

t.ex. roterande motor till värmeväxlaren, förbrukar små mängder el. Dessa 

poster tas inte med i beräkning då de är små i jämförelse och det är svårt att 

fördela hur stor del av denna elförbrukning som kan tillskrivas lokalen i 

fråga.    

Den förbrukade elenergin vid närvaro beräknas utifrån total närvarotid samt 

installerad närvaroeffekt. Den förbrukade elenenergin vid frånvaro 

beräknades utifrån beräknad frånvarotid samt installerad frånvaroeffekt. För 

att beräkna förbrukad fläktel används angivet värde på SFP från ”indata” 

och multipliceras sedan med totalt beräknat ventilationsluftsvolym över året. 

De tre förbrukningsposterna adderas och representerar den totala 

elförbrukningen för systemet.  

 
Lokalspecifik energianvändning 

För att lättare kunna ställa lokalers energianvändning mot varandra divideras 

det årliga energibehovet med lokalens uppvärmda golvyta. Resultatet ges då 

i enheten kWh/m
2
 och år. 
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6.1.5 Årsenergibehov CO2-styrning 

Vid beräkning av årsenergibehov för ett system med koldioxidstyrning 

utförs detta enligt fyra flödesfall: Jämviktsflöde, Närvaroflöde, 

Frånvaroflöde och Nattflöde. Beräkning av tider och flöden sker enligt 

metod i avsnitt 6.1.4.  

 
6.1.6 Årsenergibehov temperaturstyrning 

Årsenergibehov för ett VAV-system som styrs på temperatur beräknas enligt 

fyra flödesfall: Frånvaroflöde, närvaroflöde, jämviktsflöde och nattflöde. 

Tider och flöden beräknas enligt metod i avsnitt 6.1.4 

 
6.1.7 Årsenergibehov timerstyrt 

Årsenergibehov för ett timerstyrt ventilationssystem beräknas enligt två 

flödesfall: avflöde och påflöde. Flöden hämtas rakt av från ”indata”, men 

övrig beräkning sker enligt metod i avsnitt 6.1.4.  

 
6.1.8 LCC-kostnad 

Under denna flik redovisas den totala LCC-kostnad som systemet har. 

Uppgifter om priser, kalkylränta, ekonomisk livsläng, årliga 

underhållskostnader samt investeringskostnader hämtas från ”indata”. 

Kostnader för de olika energiposterna värme, kyla och el beräknas från 

årsenergibehov och en årlig energikostnad sammanställs. LCC-kostnad 

beräknas enligt ekvation 19, med nuvärdesfaktor enligt ekvation 18.   

 

6.2 Metod för jämförelse 

Då VIDEUM ville ha en jämförelse mellan de två olika systemen 

fokuserades på två byggnader, hus K och hus B, som styrdes med vardera 

klimatsystem. Klimatanläggningen i K-huset styrdes med komponenter 

enligt KNX-standard och den i B-huset med teknik från företaget Lindinvent 

AB.  

Den typ av aktivitet som i huvudsak pågår i VIDEUMS fastigheter är 

undervisning och kontorsarbete, därför valdes att en jämförelse skulle göras 

av dessa två lokaltyper. För detta syfte identifierades totalt fyra lämpliga 

lokaler för undersökningen, två kontor samt två undervisningssalar. En 

lokaltyp från respektive byggnad. Lokalerna bedömdes likvärdiga i storlek 

och utformning. 
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6.2.1 Tillvägagångssätt jämförelse 

 

För att jämföra två lokaler med varandra bör dessa vara av samma storlek 

och utförande. Det optimala vore två till mått och orientering identiska 

lokaler med olika system installerade. Lokaler med sådana förutsättningar 

fanns inte och istället valdes snarlika lokaler vars mått, värmegenomgångstal 

och övriga egenskaper likställdes på flera punkter för att i teorin vara 

identiska. Efter likställning av icke systemspecifika parametrar eftersöktes 

lokalernas förinställda flöden, inställda värden för reglering, samt vilken 

styrning som rådde i respektive lokal. De uppgifter som erhölls och/eller 

beräknades användes i framarbetad beräkningsmodell för att beräkna LCC-

kostnader och energiförbrukning för de olika systemen. Då samtliga lokaler 

ligger som delar i byggnader förutsätts i beräkningar att värmetransmission 

endast sker genom den vägg som gränsar mot utemiljö. Oavsett lokalernas 

faktiska storlek och utformning likställdes även den transmitterande arean 

(ytterväggen). 
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7 Genomförande av jämförelse 

Här .följer en beskrivning av hur beräkningsmodellen användes för att 

jämföra olika klimatsystem hos VIDEUM. 

 

7.1 Lokalerna 

Kontorslokalerna som valdes: 

 B2054 Kontor hus B, andra våningen, se bilaga 5. 

 K2112 Kontor hus K, andra våningen, se bilaga 6. 

Föreläsningssalarna som valdes: 

 B1006 Lärosal hus B, första våningen, se bilaga 7. 

 K2083 Lärosal hus K, första våningen, se bilaga 8. 

För varje lokal skapades en separat kopia av beräkningsmodellen. Beräkning 

och inmatning av data skedde därefter i respektive kopia.  

 

7.2 Indata  

De olika indata som krävdes för beräkning i modellen samlades in och 

uppskattades enligt följande: 
 

Lokalegenskaper: 

Den likställda arean enligt metodvalet sattes för kontorslokalerna till 10 m
2
 

och för lärosalarna till 62 m
2
, se tabell 7.2-1. 

Övriga mått såsom höjd, ytteväggslängd, fönsterarea och omkrets, se tabell 

7.2-1. 

Tabell 7.2-1. Mått som användes i modellen vid jämförelse.  

Lokaltyp 
Golvarea 

[m
2
] 

Höjd 

[m] 

Längd innervägg 

[m] 

Area fönster 

[m
2
] 

Omkrets fönster 

[m] 

Kontor  10 2,7 2,5 1,43 4,8 

Lärosal 62 2,7 10 5,72 19,2 

 

För likställning av transmissionen användes mått på U-värden och ψ-värden 

enligt BBR (Boverket 2008) och sattes till: 
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 Uvägg   0,18 [W/m
2
·K] 

 Ufönster  1,3 [W/m
2
·K] 

 Ψtot   0,02 [W/m·K] 

 
Användandegrad 

Närvarograd i timmar/år för de två aktuella föreläsningssalarna inhämtades 

från universitetets lokalbokning
1
 och ett medelvärde för dessa två användes 

vid jämförelse: 

 

             

 
        [    ] 

 

 En omräkning till lektionstimmar (45min) och division med antalet 

arbetsdagar (226) gjordes för att få fram antalet närvarotillfällen/dag: 

 

      

        
                         

 

För kontoren uppskattades närvarograden till 4h per dag. Den låga siffran 

valdes efter samråd med VIDEUMs personal. Exakta uppgifter på detta 

fanns ej, men man måste även betänka den låga närvarograden under 

sommaruppehåll. Beräkning sker med tre närvarotillfällen. 

Föreläsningssalarna är utformade för ca 30 personer. De är inte alltid 

fullbelagda och 20 personer användes vid beräkning. Kontoren är utformade 

för en person. 

 
Effektlaster i lokalen 

De aktiva tilluftdonens effekt sattes till 2W/tilluftdon
2
 

Aktivitetsnivån i lokalerna anses motsvara ”stillasittande arbete”, således 

100 W/pers. 

                                                 
1
 Martin Sigvardsson lokalbokningen Lnu, mailkontakt 2013-05-19 

2
 Lindinvent.se produktblad TTC-160 
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Solinstrålning är visserligen något som påverkar i högsta grad. Då lokalerna 

samtliga har någon form av avskärmning samt ligger i olika orientering var 

det svårt att uppskatta ett medelvärde. Det förutsattes därför att den likställda 

lokalen ligger i nordläge på byggnad och solinstrålning är obefintlig. 

Gratiseffekternas storlek presenteras i tabell 7.2-2 och 7.2-3 

Tabell 7.2-2. Gratiseffekt i föreläsningssalen vid närvaro respektive 

frånvaro. 

Effektlaster i föreläsningssal 
Effekt 

[W] 
Förklaring 

Personeffekt 20 x 100 Uppskattad 

Belysning närvaro 300 Uppskattad 

Belysning frånvaro 0 

 Datorer och dylikt, närvaro 200 Dator och projektor 

Datorer och dylikt, frånvaro 0 

 Övrigt, närvaro 4 x 2 Komponenter 

Övrigt, frånvaro 4 x 2 Komponenter 

Solinstrålning 0   

Summa, närvaroeffekt 2508 

 Summa, frånvaroeffekt 8   

Tabell 7.2-3. Gratiseffekt i kontorslokalen vid närvaro respektive frånvaro. 

Effektlaster i kontor 
Effekt 

[W] 
Förklaring 

Personeffekt 1 x 100 Uppskattad 

Belysning närvaro 50 Uppskattad 

Belysning frånvaro 0 

 Datorer och dylikt, närvaro 75 Dator  

Datorer och dylikt, frånvaro 0 

 Övrigt, närvaro 1 x 2 Komponenter 

Övrigt, frånvaro 1 x 2 Komponenter 

Solinstrålning 0   

Summa, närvaroeffekt 227 

 Summa, frånvaroeffekt 2   

 
Förutsättningar ventilation 

Temperaturgränser som systemen skall uppfylla enligt VIDEUMS 

överenskommelse med hyresgäster är ett minvärde på 20,5  C. Erfarenhet har 

dock visat att klagomål uppstår vid denna temperatur. Börtemperaturen är 

därför satt till 21,5 grader. Inga generella specifikationer på maxtemperatur 

fanns att finna. Ett vanligt reglersteg är  1  C varför 22,5 grader sattes till 

maxvärde.  
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Koldioxidreglering har sitt gränsvärde vid 1000 ppm, men ventilationsflödet 

i VIDEUMs lokaler ökas redan vid en koncentration på 600 ppm. Eftersom 

beräkningsmodellen inte tar hänsyn till någon insvängningstid för 

regleringen minskades därför gränsvärdet till 800 ppm. Detta för att få en 

rättvis drifttid för jämviktsflödet.  

Som frånvaroflöde användes OVKs (oberoende ventilationskontroll) mått på 

lägsta ventilationsflöde in i lokalen. 

Styrning av närvaroflöde skiljde sig åt mellan samtliga lokaler. 

 Kontor K2012 hade ett konstant flöde installerat vilket medförde att 

närvaroflöde och frånvaroflöde var lika
3
.  

 Kontor B2054 hade närvarogivare och ett ökat flöde till 10 l/s vid 

närvaro
4
, därefter temperaturstyrning. 

 Lärosal K 2083 hade inget närvaroflöde utan reglerades enbart på 

luftkvalité
5
. 

 Lärosal B1006 hade inget närvaroflöde utan reglerades på luftkvalité 

och temperatur.  

  

Utanför drifttid är ventilationsfläktarna helt avstängda, således inget 

nattflöde. 

Lokalernas olika flöden som användes vid beräkning enligt tabell 7.2-4: 

Tabell 7.2-4. Flöden som användes i beräkningsmodellen vid jämförelse.  

Lokal Lokaltyp Frånvaroflöde Närvaroflöde Nattflöde 

[l/s] [l/s] [l/s] 

B2054 kontor 5 10 0 

K2012 kontor 15 15 0 

B1006 lärosal 72 72 0 

K2083 lärosal 80 80 0 

 

I båda undersökta system sker en timerstyrd avstängning av 

ventilationssystemet utanför arbetstid. Drifttider för olika dagar och 

luftbehandlingsaggregat visas i bilaga 9. Då modellen beräknar att systemet 

                                                 
3
 Rosell Magnus VIDEUM AB, mailkontakt 2013-05-20 

4
 Jyller Martin, Lindinvent AB telefonkontakt 2013-05-20 

5
 Dan Gustavsson Eltech AB telefonkontakt 2013-05-20 
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är i drift endast arbetsdagar och att nattflöde gäller samtliga övriga dagar 

skulle detta leda till att enstaka driftstimmar under helgen ej beräknas. 

Genom att beräkna totalt antal helgdrifttimmar per år och dividera dessa 

timmar med antalet arbetsdagar fås ett ”pålägg” på drifttiden för arbetsdagar. 

Under helgens drifttimmar förutsattes därmed att frånvaroflöde gäller. 

Använd drifttid vid beräkning: 

 B-hus: 14,98 [h/arbetsdag] 

 K-hus: 20,36 [h/arbetsdag] 

Verkningsgraden för värmeväxlaren sattes till 0,735 för samtliga lokaler. 

Detta var verkningsgraden för värmeväxlaren i luftbehandlingsaggregat 

LA03 i hus K
6
 . Detta val motiverades med att luftbehandlingsaggregaten 

inte är systemspecifika utan kan kopplas samman med vilket som helst av 

systemen. Att det ena systemet har ett modernare luftbehandlingsaggregat 

skulle därmed inte påverka jämförelsen.  

Fläktens SFP sattes enligt ovanstående resonemang till 2,53 vilket liksom 

VVX-verkningsgraden gällde för luftbehandlingsaggregat LA03
3
. 

Årsmedeltemperaturen för Växjö är 6,4  C (Warfinge & Dahlblom 2010) 

vilket således användes vid beräkning.  

 
Kostnadsuppgifter: 

Ingen fastsatt kalkylränta fanns på VIDEUM. Real kalkylränta för 

kommuner och landsting sätts vanligen till 4-5 %. Här användes 4 %.  

Årlig energiprishöjning sattes till 2 % vilket är ett schablonvärde för 

energiberäkningar vid LCC-analyser (Energimyndigheten 2013). 

Den ekonomiska livslängden sattes till 30år.  

Gällande energipriser sattes till 0,167 SEK/kWh för kyla, 0,390 SEK/kWh 

för värme och 0,77 SEK/kWh för el vilket är de rörliga priser VIDEUM 

betalar
7
. Fast månadskostnad för värme och kyla samt nätavgift för el 

behandlades ej.  

All byggnation av byggnaderna i VIDEUMS byggnadsbestånd har skett på 

totalentreprenad, därför fanns inga tillgängliga prisuppgifter angående 

investeringskostnader för just klimatsystemen. Investeringskostnaden sattes 

därför till 0 SEK.  

                                                 
6
 Rosell Magnus, VIDEUM AB mailkontakt 2013-05-07 

7
 Färdigh Tina VIDEUM AB mailkontakt 2013-05-07 
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Kostnader för underhåll i olika byggnader behandlas på VIDEUM i 

gemensamt konto, varför utredning av vilka underhållskostnader som 

tillhörde vilket system ej var möjlig. Årlig underhållskostnad sattes därför 

till 0 SEK. 

 
Årsenergibehov: 

Efter indata fyllts i beräknades flöden, driftstider och gränstemperturer 

automatiskt i modellen. Det som återstod var att avläsa gradtimmar för varje 

framräknad gränstemperatur. Då normalårstemperaturen för Växjö är 6,5  C 

och gränstemperaturerna var beräknade med decimal krävdes interpolation i 

två led på tabellens värden (bilaga 1). För detta ändamål skapades en mindre 

kalkylmodell i Excell för tidsbesparing.  

 
Sammanställning av resultat  

För att förtydliga jämförelsen över framkomna resultat skapades ett separat 

excell-dokument för sammanställning och presentation. 
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8 Resultat  

Fullständiga resultat från beräkningsmodellen för samtliga lokaler finns i 

bilaga 10. Nedan illustreras resultaten i grafer fördelat i årsenergibehov, 

energifördelning och LCC-kostnad.  
 

8.1 Lärosalarnas energibehov och LCC-kostnad 

Resultat från jämförelsen av lärosalar illustreras i figur 8.1-1 och 8.1-2. 
 

 
Figur 8.1-1. Årligt energibehov, samt dess fördelning, för lärosalarna B1006 

och K2083 beräknat med framtagen beräkningsmodell.  

 

 
Figur 8.1-2. LCC-kostnad för respektive lärosal med real kalkylränta 4 %, 

årlig energiprishöjning 2 % och ekonomisk livslängd 30 år.  
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8.2 Kontorens energibehov och LCC-kostnad 

Resultat från jämförelsen av kontor illustreras i figur 8.2-1 och 8.2-2 

 
Figur 8.2-1. Årligt energibehov, samt dess fördelning, för kontor B2054 och 

K2112 beräknat med framtagen beräkningsmodell.  

 

 
Figur 8.2-2. LCC-kostnad för respektive kontor med real kalkylränta 4 %, 

årlig energiprishöjning 2 % och ekonomisk livsläng 30 år.  

 

8.3 Lokalspecifikt energibehov 

De jämförda lokalerna specifika energibehov redovisas i tabell 8.3-1. 

Tabell 8.3-1. Lokalspecifik energianvändning för de fyra undersökta 

lokalerna.  

 Lokal B1006 K2083 B2054 K2112 

Specifik  

energianvändning 

[kWh/m
2
 och år] 

93,0 101,5 87,5 115,4 
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9 Analys av resultat 

Analysen delas in analys av resultat från jämförelse av lärosalar respektive 

kontor samt deras specifika energianvändning. Därefter följer analys av 

modellens precision. 
 

9.1Analys jämförelse 
 

Lärosalar 

Enligt resultaten visade det sig att lärosalen med temperaturstyrning, sal 

B1006, hade 8,4 % lägre energiförbrukning än lärosal K2083 med 

koldioxidstyrning. Skillnaden kan främst tillskrivas skillnaden i driftstid 

mellan salarnas ventilationssystem. K2083 ventileras med ett frånvaroflöde 

11 timmar under varje helgdag. B1006 är under helgerna endast i drift 2 

timmar per dag. Av årets 365 dagar räknas endast 226 som arbetsdagar 

varför effekten av detta blir påtaglig.  

Då det inte finns några investerings- eller underhållskostnader med i LCC-

analysen speglar denna endast energikostnaden under systemets livslängd. 

Enligt figur 8.1-2 är energikostnaden för systemet i lärosal B1006 13 % 

lägre över 30 år. Således skulle detta system kunna bära en 6800 kr dyrare 

investeringskostnad än systemet i K2083, under förutsättning att 

underhållskostnader är lika. 

 
Kontor 

Resultaten för kontorens energiförbrukning visar på en 24 % lägre 

energiförbrukning i sal B2054. Denna sals ventilationssystem reglerades på 

närvaro och temperaur. K2112 hade ett timerstyrt CAV-system, vilket också 

förklarar dess högre energiförbrukning eftersom rummet överventileras 

långa perioder då frånvaro råder. 

Även här saknades uppgifter om investerings- och underhållskostnader. 

LCC-kostnaden visar att systemet i B2054 skulle kunna bära en 3157 kr 

dyrare investering och ändå vara motiverad, så länge som 

underhållskostnader är lika. LCC-kostnaden för energianvändningen i sal 

B2054 var 35 % billigare över systemens antagna livsläng.    
 

Resultat specifik energianvändning 

Växjö ligger i klimatzon 3 och de lokaler som undersöktes var ej uppvärmda 

med elvärme. Därmed gäller Boverkets krav om en specifik 

energianvändning under 100 kWh/m
2
 och år. Även om dessa krav gäller 

fullskaliga byggnader kan det ändå användas för jämförelse. Kontoren 

kommer under detta värde och lärosalarna hamnar något över. Dock faller 

lokalerna inom kraven då det anses att skolor kräver ”högre uteluftsflöden 
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pga. utökade hygieniska skäl” (Boverket 2008). Därmed ökas acceptansen 

till 145 kWh/m
2
 och år. Även om värdena alltså är något höga får det 

betänkas att gränserna vid tiden dessa byggnader byggdes troligen var lägre.  

 

9.2 Analys beräkningsmodell 

Angående hur trovärdiga resultaten från modellen är kan det göras vissa 

mindre jämförelser. I energimyndighetens rapport över energistatistik för 

lokaler (Energimyndigheten 2007) redovisas medeltalet för 

energianvändning i kontorsbyggnader. En jämförelse med resultat från 

beräkningsmodellen redovisas i tabell 9.2-1 Då de 123 byggnaderna 

undersökta i energimyndighetens rapport omfattade byggnader från 1900 

och framåt borde energibehovet bli något lägre än medel, framförallt för 

värme. Tabellen visar att beräkningsmodellen tog fram trovärdiga resultat 

och att fördelningen av beräknad årsenergi motsvarar faktiska 

undersökningar. Den antagna elanvändningen för belysningen var möjligen 

något lågt antagen. 

Tabell 9.2-1. Beräknade resultat jämförda med statistiska värden på 

specifikt energibehov. 

Energiform 
[kWh/m

2
 och år]   Rapport         Kontor             Lärosal 

Värme 72         41 50 

Kyla 34         26 31 

Belysning 23         5 5 

Fläktar 18         13 18 

 

LCC-analysen i modellen bekräftar att de lokaler med högst 

energianvändning också får högst energikostnad. Dock synes att 

energianvändning inte är direkt proportionell mot kostnaden då kostnaden 

för de olika energislagen skiljer sig. Alltså beror också kostnadsanalysen av 

vilken sorts energi som förbrukas.  
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10 Diskussion och slutsatser 

Diskussion och slutsatser delas in i tre avsnitt. Ett avsnitt gällande den 

beräkningsmodell som uppförts, avsnitt10.1. Ett annat gällande den 

jämförelse som genomfördes, avsnitt 10.2. Slutligen en diskussion gällande 

klimatsystem i allmänhet och tankar kring funktion och framtid, 10.3.  

 

10.1 Beräkningsmodell 

Under skrivandet av teoriavsnittet visade det sig att många befintliga 

beräkningsmetoder vi stötte på innehöll förenklingar av verkligheten. I de 

flesta arbeten beräknades transmissions- och ventilationsförluster för endast 

en uppskattad gränstemperatur och konstant ventilationsflöde, med en 

beräknad genomsnittlig årsdriftstid. Detta kan nog stämma tillräckligt väl för 

bostäder, eller lokaler med en jämn tillförsel av gratiseffekt och CAV-flöde, 

men bör enligt oss inte tillämpas på beräkningsfall då gratiseffekten skiljer 

sig mycket över dagen. Vi anser att vår beräkningsmodell ger ett bättre 

resultat än ovan beskrivna eftersom den tar hänsyn till hur flöden, 

gränstemperaturer och tidsintervall varierar beroende av den verksamhet 

som antas råda och även beräknar enligt gradtimmar istället för graddagar.   

Givetvis finns redan idag ett flertal beprövade professionella 

beräkningsprogram på marknaden som beräknar allehanda aspekter för 

byggnader och klimatsystem. Ett sådant program ger säkert mer tillförlitliga 

resultat, men bevisar lite om vår kunskap och förmåga som ingenjörer. En 

jämförelse där beräkning skett enligt ett simuleringsprogram hade således 

inte mött de krav som högskoleförordningen ställer på en högskoleingenjör: 

”visa förmåga att kritiskt och systematisk använda kunskap samt modellera, 

simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant 

information”.  

Därför valdes att skapa en egen modell. Modellen har fått minst lika stort 

fokus som jämförelsen. 

 
10.1.1 Förenklingar och felkällor 

 
Torr luft förutsattes 

Luften som tillförs innehåller alltid en viss mängd vatten. Då vattnets 

specifika värmekapacitet och densitet skiljer sig markant från luftens krävs 

det mer värme att värma upp fuktig luft än torr per kubikmeter ventilerad 

luftvolym. När utomhustemperaturen är låg är fuktinnehållet dock också 

lågt, varför detta ansågs påverka resultatet marginellt 
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Risk för påfrysning i VVX 

Det ökade värmeenergibehovet på grund påfrysningsrisken i värmeväxlaren, 

se Figur 4.3-5, har inte tagits med i beräkningsmodellen. Vid en 

inomhustemperatur på cirka 21 grader, och VVX med 80 % 

temperaturverkningsgrad, startar denna begränsade återvinning vid en 

utomhustemperatur på -5 ⁰C. Vid vidareutveckling av beräkningsmodellen 

bör dettas tas med, men då gradtimmarna minskar med minskad 

utetemperatur anses detta inte ge några större skillnader i beräknat 

årsvärmebehov. 

 
Utvädring mellan närvarotillfällen 

Vid koldioxidstyrda system räknar modellen med att rummen vid varje nytt 

närvarotillfälle, i startögonblick, återgått till samma koncentration som 

uteluften har. Detta behöver naturligvis inte vara sant. Vid vidarebearbetning 

av beräkningsmodellen borde detta utvecklas genom att beräkna den nivån 

som koldioxidhalten hinner falla tillbaka till under ”pauserna”. En sådan 

beräkning skulle i så fall ske med samma ekvationer som använts innan och 

vore fullt möjligt att implementera.  

Motsvarande sak gäller även för system som styr på temperaturen. 

 
Luftläckage  

Enligt ekvation 7 skall luftläckageflödet adderas till ventilationsflödet. Vi 

missade att ta med detta i modellen, vilket bör diskuteras. Moderna 

byggnader är ofta mycket bra isolerade och bör inte påverkas i stor 

utsträckning av denna faktor. I äldre byggnader med sämre täthet kan detta 

däremot vara en viktig parameter och något schablonmässigt påslag bör 

eftersökas för dessa fall. 

 
Transmissionsförluster  

I modellen ifylls information om lokalens mått och värmegenomgångstal 

under ”Lokalegenskaper”. Här menas att lokalen som beräknas ligger 

placerad så att den bara har en yttervägg som tillhör klimatskalet. Resterande 

ytor är tänkta att gränsa mot rum med samma temperatur som råder i 

beräknat rum och således inte ha något utbyte av värmeeffekt i dessa 

riktningar. Om användaren önskar beräkna årsenergibehovet för en 

inneslutning vars samtliga omslutande ytor tillhör klimatskalet kan detta 

istället direkt fyllas i fältet ”Specifik transmissionsförlust Qt”. Således kan 

även kända Um-värden för byggnader användas i modellen.  
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kostnadsmodell 

LCC-analys är ett bra verktyg vid jämförelse utav olika system. Dock blev 

verktyget i denna rapport något trubbigt då korrekt information angående 

installationskostnader och underhåll ej gick att finna. Sett i backspegeln 

skulle fokus möjligen lagts endast på energiförbrukning. Dock möjliggör 

omskrivning till kostnad en möjlighet att nå ut med resultatet till fler åhörare 

då många har en större förståelse för enheten SEK än kWh.  

Om modellen däremot används som utvärdering av ett färdigt offertförslag 

skulle kostnadsanalysen ge ett gott underlag för beslutsfattande vilket också 

var ett syfte vid arbetets inledningsskede.  

 
Noggrannhet  

Angående modellens precision är det svårt att göra några generella 

uttalanden. Flera förenklingar är gjorda vilket naturligtvis påverkar 

resultatens exakthet. Dock sker beräkning med gradtimmar vilket torde 

medföra en bättre beskrivning av det verkliga fallet än äldre metoder med 

graddagar. Beräkningarna har delats upp i flera olika flödesfall och även 

detta medför en bättre precision jämfört med medelfördelning över året.  

Beräknade resultat är inte på något sätt orimliga utan ser ut att stämma mot 

de krav som finns. Dock skulle en jämförelse med andra 

energiberäkningsprogram och ett typfall kunna ge bättre insikt om 

modellens exakthet. Detta borde utföras vid vidareutveckling och 

förbättring.  
 

10.2 Jämförelsen 

Den jämförelse som genomfördes på VIDEUMs lokaler sågs som en 

möjlighet att undersöka precisionen i det beräkningsverktyg vi utvecklat. 

Vid uppstart av projektet hade vi uppfattningen att samtliga lokaler i 

VIDEUMs byggnadsbestånd karakteriserades av tre olika system. Antingen 

hade man installerat ett system från Lindinvent eller ett system från KNX, 

samt ett äldre CAV-system i en byggnad. Det framkom snart att CAV-

systemet 2008 i samband med ombyggnation bytts ut mot ett av ovanstående 

system. Vi övergick därför från att jämföra tre olika system till två.  Därmed 

valdes två olika byggnader med ett system av varje för att en rättvis 

jämförelse skulle kunna utföras. Under arbetets gång förstod vi att även om 

komponenterna i alla ”KNX-hus” var kompatibla med den 

kommunikationsstandard KNX står för så kunde systemen vara helt olika 

uppbyggda. Vissa rum var DCV-styrda på temperatur, koldioxid, eller båda 

och andra hade ett CAV-flöde. Komponenterna kom från olika tillverkare 

och skiljde sig i flera avseenden från varandra. Lindinvent har färre 

komponenter och fler standardlösningar vilket innebar mindre skillnader, 

men även där kunde stora skillnader från lokal till lokal, för att inte säga hus 
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till hus, uppmärksammas. Således var det inte längre jämförelse av två 

systemtyper utan flera olika installationer.   

Vi frångick ambitionen att jämföra två olika systemtillverkare till att jämföra 

hur val av olika styrprinciper påverkar energibehovet i två olika lokaltyper. 

Resultaten fick sedan tala för sig själva. Vi lyckades hitta lokaler med stor 

variation av styrning vilket vi tycker gav god bredd åt jämförelsen. Genom 

att hålla fast vid de två byggnaderna K- och B-huset kunde vissa slutsatser 

dras om hela husets system.    

Under vår analys av respektive lokal och dess styrning har vi fått insikt i hur 

komplext det är att sköta och reglera klimatsystem för en hel byggnad. Vi 

lyckades i alla fall inte hitta någon som kunde besvara alla våra frågor med 

säkerhet. Frågan är om det finns någon som har full översikt om hur 

systemen är uppbyggda och fungerar. 

 
10.2.1 Felkällor  

I jämförelsen som genomfördes har lärosalarnas och kontorens 

energiförbrukning beräknats separat för varje rum som om vore de fristående 

enheter. I själva verket är dessa rum bara delar av hela byggnader, varför 

flödena kan vara anpassade för att samverka och ge god komfort med andra 

delar eller hela byggnaden som systemgräns. Detta var till exempel fallet för 

kontor K2112. Detta kontor, som ventilerades med ett CAV-flöde, låg i 

anslutning till en korridor med ett flertal snarlikt utformade kontor. Det 

fanns inga frånluftsdon i kontoren. Luften gick därför som överluft från 

kontoren och ut till korridoren, där frånluftsdon tog hand om 

ventilationsflödet från ett flertal kontor. Korridoren har alltså inget eget 

tilluftsflöde utan ventileras med överluft.  

Övriga tre lokaler hade också delvis eller enbart överluft för att tillfredsställa 

flöden utanför den aktuella lokalens gräns. Vi har beräknat den specifika 

energianvändningen som om ventilationsflödena i lokalerna utformats för 

endast lokalens behov, men i själva verket är de alltså dimensionerade för att 

bidra till ventilation i andra utrymmen. Den något höga specifika 

energianvändningen kan delvis vara en följd av detta. Samtliga lokaler 

skulle kunna ha lägre inställda flöden och fortfarande uppfylla kraven från 

boverket.  

Utöver ventilation som sträcker sig utanför tänkt systemgräns fann vi att 

styrning för att reglera temperatur i K-huset var svår att anpassa till vår 

modell. Enligt Eltech
8
 som installerat systemet sker kylning i en form av 

tvåstegsprincip där man vid för hög temperatur först höjer ventilationsflödet 

och därefter forcerar kyla i kylbafflar. Detta skulle i första steg innebära 

ökade ventilationsflöden och i andra steg en ökad elförbrukning vid 

                                                 
8
 Dan Gustavsson Eltech AB, telefonkontakt 2013-05-17 
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distribution av kylvätska till bafflar. Detta ökade energibehov kopplat till 

kylning i K-huset är ej medräknat. En liknande problematik uppstår i B-

husets lokaler. 

 
10.2.2 Slutsatser 

I K-huset skedde, som sagts ovan, en stor andel ventilation genom överluft. 

För kontoret skulle flödet kunnat minskas med över 30 % och fortfarande 

uppfylla gällande krav (dock kan det vara så att lokaler som ventileras med 

överluft då ej skulle uppfylla kraven). Vi har diskuterat om det i dylika fall 

skulle vara möjligt med koldioxidmätning ute i korridorens frånluftflöde. 

Vid hög koldioxidhalt i korridoren skulle flödet till samtliga kontor ökas lite 

och det samlade flödet sänker koldioxidkoncentrationen i korridoren. På 

detta sätt skulle man kunna ha lägre flöden i kontoren och slippa 

överventilering vid frånvaro, samtidigt som systemet hålls simpelt.  

En annan stor post som ger högre energiförbrukning för lokalerna i hus K är 

den högre drifttiden på ventilationen. Under vardagarna är drifttiden för de 

två husen i princip samma, men under helgen har hus K drift på fläktarna 

under betydligt längre tid. Kanske är detta ett underbyggt beslut för att där 

finns närvaro även under helgen, men vi betvivlar att föreläsningssalar och 

kontor skulle ha hög användandegrad under dessa stunder. Vid 

nybyggnation bör man fundera på när drift krävs och om alla lokaler måste 

ventileras under helgtid.  

I jämförelsen beräknades jämviktsflöden både för lokaler med 

koldioxidstyrning och med temperturstyrning. Det verkar i våra beräkningar 

som att koldioxidstyrning generellt tar lite längre tid innan aktivering av 

jämviktsflöde inträder, men att flödena i övrigt skulle vara ungefär 

desamma. Alltså att samma ventilationsflöde krävs för att hålla en lagom 

rumstempertur som att behålla en lagom koldioxidnivå. Att de båda 

systemen innebär ungefär samma flöden stämmer väl överens med den 

uppfattning vi förmedlades från Lindinvent
9
 vars system kan installeras med 

båda styrtekniker. De anser att oavsett vilken av dessa två styrningstyper 

som används uppnås en adekvat luftkvalitet. 

Enligt de resultat och diskussioner som förts ovan skulle vi vilja dra 

slutsatsen att klimatsystemet för lokalerna i hus B är effektivare. Både ur 

energi- och energikostnads- synpunkt. Huruvida detta beror på systemens 

styrfunktion eller inställda flöden, driftstider, börvärden, med mera, är svårt 

att säga efter endast denna jämförelse. Vidare analys i modellen skulle 

kunna visa på detta. Då vi inte vet något om investering eller underhåll kan 

vi inte dra några slutsatser om total kostnadseffektivitet. För att uttala sig om 

vilket system som är bäst borde även underlag om användares uppfattning 

av komfort tas fram. 

                                                 
9
 Lindinvent AB, telefonkontakt 2013-05-20 
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10.3 Diskussion klimatsystem 

Som tidigare framförts är klimatsystem i dagens läge ofta mycket 

avancerade system med flertalet komponenter, styrtekniska funktioner, 

inställningar och utformning. För att kunna fortsätta energieffektivisera 

byggnader i framtiden och jobba vidare mot de mål EU satt upp angående 

energibesparing inom byggsektorn borde kanske en större del av fokus ligga 

på användaren. Dels på hur enkelt systemet är att använda. Dels hur det 

påverkas av felanvändning. Dörrar är inte alla gånger stängda, folk tejpar för 

luftspjäll, öppnar fönster och täcker för sensorer. Systemen måste bli så 

enkla att det inte går att göra fel. 

Man ska inte heller glömma det faktum att hur avancerat system man än har 

ger ändrade attityder stora möjligheter. Lite mera kläder inomhus som 

tillåter lägre innetemperatur på vintern är fortfarande en åtgärd som medför 

stora besparingar jämfört med automatiskt avstängda lampor. 

Inte heller skall system direkt dömas ut för att de är enkla. Ett CAV-system i 

ett dagis som är i drift med lika många barn varje dag och med bestämda 

öppettider kan mycket väl använda sig av ett CAV-system med 

värmeåtervinning och behöver inte installera massa dyra komponenter för 

koldioxidmätning eller temperaturstyrning.  

Under detta arbete tycker vi oss fått uppfattningen att de BBR-krav som 

varit gällande varit något föråldrade. Krav på faktiska flöden har varit 

trubbiga verktyg vilket medfört onödig överventilering i flera fall. I de krav 

som nyligen kommit ut verkar detta ha ändrats till mer omfattande 

formuleringar såsom att luftkvalitén skall hållas på bra nivå. Vi har inte 

kunnat få tag på någon ny version, men om det är så medför detta större 

möjligheter för bättre injustering av variabla system. I framtiden förväntar vi 

oss därför en ännu större besparingspotential med DCV-system.   

Utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla samt deras implementering i 

byggnaders klimatsystem ses av oss som en gott exempel där ökad komfort 

och minskad miljöpåverkan kan gå hand i hand. Om fjärrvärmen och 

fjärrkylan kommer från kraftvärmeproduktion medför detta en hög 

totalverkningsgrad. Om produktionen dessutom sker genom eldning av 

biobränslen uppnås ytterligare fördelar. Användning av fjärrkyla under årets 

varma del möjliggör grön elproduktion som annars gått förlorad. Kylan 

skapar högre komfort hos användarna utan behov av eldrivna kylmaskiner, 

alltså vinst för miljö, brukare och producent. Klimatsystem borde således, 

när så är möjligt, anslutas till fjärr-/närvärme.  
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BILAGA 1: Gt för hela dygn och olika gränstemperaturer (2 sidor). 
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BILAGA 2: Tabell över Sveriges normalårstemperatur 2012 (1 sida).  
 

 

 

 

 

 

 

Ort Normalårstemperatur 

[ C] 

Malmö 8 

Växjö 6,5 

Kalmar 7 

Göteborg 7,9 

Karlstad 5,9 

Örebro 5,9 

Stockholm 6,6 

Östersund 2,7 

Umeå 3,4 

Luleå 3 

Kiruna -1,2 
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BILAGA 3: Karta över Sveriges medelårstemperatur (1 sida). 
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BILAGA 4: ”Indata” i beräkningsmodellen (1 sida). 

 
 

INDATA             

              

Lokalegenskaper     

 

Förutsättningar 

ventilation     

Lokaltyp     

 

Börvärde innetemperatur   [ C] 

Längd innervägg/innerväggar   [m] 

 

Högsta accepterade Tinne   [ C] 

Höjd innervägg   [m] 

 

Lägsta accepterade Tinne   [ C] 

Golvarea   [m
2
] 

 

Tilluftens temperatur   [ C] 

Omkrets fönster   [m] 

 

Högsta tillåtna 

koldioxidhalt   [ppm] 

Area fönster   [m
2
] 

 

Timerstyrning 0   

U-värde yttervägg   

[W/m
2
·K

-

1
] 

 

Närvarogivare 0   

U-värde fönster   

[W/m
2
·K

-

1
] 

 

Temperaturgivare 0   

Ψ-värde köldbryggor   

[W/m
2
·K

-

1
] 

 

Koldioxidgivare 0   

Specifik transmissionsförlust Qt 0 [W/K] 

 

Frånvaroflöde   [m
3
/s] 

Användandegrad     

 

Närvaroflöde   [m
3
/s] 

Genomsnittligt antal pers, 

närvaro   [st] 

 

Nattflöde   [m
3
/s] 

Närvarotid per tillfälle   [h] 

 

Verkningsgrad VVX     

Närvarotillfällen per dag   [st] 

 

Driftstid ventilationssystem   [h/dygn] 

Arbetsdagar per år   [st] 

 

SFP   [kW/(m
3
/s) 

Effektlaster i lokalen     

 

Årsmedeltemperatur  6,4 [ C] 

Specifikt personeffekt   [W] 

 
Kostnadsuppgifter     

Belysning närvaro   [W] 

 

Real kalkylränta   [%] 

Belysning frånvaro   [W] 

 

Årlig energiprishöjning   [%] 

Datorer och dyl. närvaro   [W] 

 

Ekonomisk livslängd   [år] 

Datorer och dyl frånvaro   [W] 

 

Energipris värme   [SEK/kWh] 

Övrigt närvaro   [W] 

 

Energipris kyla   [SEK/kWh] 

Övrigt frånvaro   [W] 

 

Energipris el   [SEK/kWh] 

Solinstrålning   [W] 

 

Investeringskostnad   [SEK] 

Summa närvaroeffekt: 0 [kW] 

 

Årligt underhåll   [SEK/år] 

Summa frånvaroeffekt 0 [kW] 
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BILAGA 5: Ritning för kontor B2054 (1 sida). 

 
 

Kontor B2054 
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BILAGA 6: Ritning för kontor K2112 (1 sida). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kontor K2112 
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BILAGA 7: Ritning för lärosal B1006 (1 sida). 
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BILAGA 8: Ritning för lärosal K2083 (1 sida). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärosal K2083 
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BILAGA 9: Driftstider för luftbehandlingsaggregaten (2 sidor). 
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BILAGA 10: Fullständiga resultat från beräkningsmodellen (1 sida). 
 

 

 

Lokal B1006 K2083 B2054 K2112   

Totalt årsvärmebehov 2273 2772 412 586 [kWh] 

Totalt årskylbehov 1963 1814 252 263 [kWh] 

Årlig värmekostnad 886 1081 160 229 [SEK] 

Årlig kylkostnad 328 303 42 44 [SEK] 

Total elenergi fläkt:  1055 1230 81 175 [kWh] 

Total elenergi 

närvaro 412 412 115 115 [kWh] 

Total elenergi 

frånvaro 64 64 16 16 [kWh] 

Total elenergi 1530 1705 212 305 [kWh] 

Årlig elkostnad 812 947 63 134 [SEK] 

LCC energi (30 år) 45385 52212 5939 9114 [SEK] 
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