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Sammanfattning 

Mänskligheten står inför en stor klimatförändring. Förändringen beror i huvudsak på 

förbränning och användning av fossila bränslen. Energiförbrukningen i byggnader står för 

40 % av den totala energianvändningen. Genom att byta till effektiva installationer, kan 

energianvändningen minskas. De nationella kraven är att energiförbrukningen ska minska 

med 20 % och 50 % under 2020 respektive 2050 jämfört med 1995. 

 

I denna studie är syftet att visa skillnaderna i energiförbrukning mellan 

ventilationssystem. Ett med konstant luftflöde (CAV) och ett med variabelt luftflöde 

(VAV) som installerats i kontorsbyggnader som ägs av Videum i Växjö. Syftet är att 

undersöka hur mycket energi och kostnader kan minskas om ett befintligt CAV-system 

ersätts med ett nytt VAV-system. Denna undersökning kommer att användas som 

underlag för Videums eventuella investeringar i lämpliga ventilationssystem. 

 

Studien baseras på två 4-vånings kontorsbyggnader som kallas Alpha och Bravo som ägs 

av Videum AB i Växjö. År 2013 installerade de ett nytt VAV-system på 2:a våningen i 

hus Bravo. Systemet har en värmeväxlare (FTX) och den är anpassad för mindre kontor. 

Den är utformad för att möjliggöra för blandning av rumsluft och tilluft. De återstående 

våningsplanen har CAV-system som installerades när byggnaderna uppfördes år 2002. 

 

Beräkningarna bygger på empiriska data som samlats in från Videum och på antaganden 

samt formler som erhållits ur facklitteratur. Nästa steg i arbetsgången var beräkningen av 

olika parametrar som påverkar energiförbrukningen i de olika ventilationssystemen. 

Dessa inkluderar fläktarna i de olika ventilationssystemen och golvaggregat som arbetar 

kompletterande till CAV-systemet. Även värmeförluster genom olika ventilationssystem 

uppskattades och beaktas vid beräkningen av den totala energibesparingen För att beräkna 

lönsamheten och avbetalningstiden för ett VAV-system, användes en NPV-kalkyl. 

 

Resultaten av denna studie visar att 29465 SEK sparas årligen per våning när det 

befintliga CAV-systemet byts till VAV-system. Energiförbrukningen minskas med totalt 

75 % av en sådan förändring. Återbetalnings för VAV-systemet perioden uppskattas till 

33 år. 
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Summary 

Humanity is facing a major climate change. The change is due largely to the burning and 

usage of fossil fuels. Energy consumption of buildings accounts for 40 % of total energy use. 

By switching to efficient installations, energy usage can be reduced. The national 

requirements now are that energy consumption will be reduced by 20 % and 50 % in 2020 

and 2050 respectively compared with 1995. 

In this study, the aim is to show the differences in energy consumption between the Constant 

Air Volume (CAV) ventilation system and Variable Air Volume (VAV) system installed in 

office buildings owned by Videum, in Växjö. The objective is to examine how much energy 

and cost can be reduced if an existing CAV system is replaced with a new VAV-system. This 

investigation will be used as a basis for Videum’s possible investment in suitable ventilation 

systems. 

The study is based on two 4-storey office buildings, called Alpha and Bravo, owned by 

Videum AB in Växjö. In 2013, they installed a new VAV ventilation system on the 2
nd

 floor 

of the Bravo building. The system has heat exchanger (FTX) and it is designed for small 

offices. It is designed to allow for mixing of room air and supply air streams. The remaining 

floors have CAV systems which were installed when the buildings were constructed in 2002. 

The calculations were based on empirical data gathered from Videum and on assumptions 

and formulas obtained from technical literature. The next step in the workflow was the 

calculation of various parameters that affect energy consumption in the different ventilation 

systems. These include the fans in the different ventilation systems and floor assemblies that 

work complementary to the CAV system. Also, heat losses through the different ventilation 

systems were estimated and taken into account in the calculation of the total energy savings. 

To calculate the profitability and how long it will take for the investment of a VAV system to 

payback, a NPV calculation was used. 

The results of this study show that 29465 SEK could be saved annually per floor when the 

existing CAV system is changed to VAV systems. Energy consumption is reduced by a total 

of 75 % by such a change. The payback for the VAV-system period is estimated to be 33 

years. 
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Abstract 

Detta arbete är utfört hos Videum AB i Växjö i syfte att visa på skillnader i 

energiförbrukning mellan deras ventilationssystem samt hur lång tid det skulle ta för en 

möjlig investering i ett nytt ventilationssystem att återbetala sig.  

För att uppnå detta utfördes beräkningar på olika faktor som bidrar till den totala 

energianvändningen hos ventilationssystemet. I denna undersökning behandlas fläktar, 

golvaggregat och värmeförluster genom ventilation. Den största påverkande faktorn i den 

totala energiförbrukningen är värmeförluster genom ventilation. 

Resultatet av vår undersökning visar att det är billigare att använda i VAV-system än ett 

CAV-system under rådande förhållanden enligt våra beräkningar. En årlig besparing på 

29465 kronor per våning vid byte från CAV-system till VAV-system uppnås. Det är värt att 

byta ventilationssystem även fast att investeringskostnaden inte sparar in sig under dess 

livstid. Detta på grund av att det blir en mindre årlig kostnad samt att man kommer närmre 

regeringens krav på minskad energiförbrukning. Avbetalningstiden för VAV-systemet är 33 

år per våning.  

Nyckelord: Ventilationssystem, VAV-system, CAV-system, energiförbrukning, 

energieffektivisering, Växjö, behovsstyrd ventilation 
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1. Introduktion 

Mänskligheten står inför en stor klimatförändring. Förändringen beror till viss del 

på de sätt som lagrad energi omvandlas till elenergi genom förbränning av till 

exempel fossila bränslen då klimatpåverkande gaser kan släppas ut. Denna energi 

går bland annat till användning i byggnader, uppvärmning står för upp till 40 % av 

den totala energianvändningen i världen (Dodoo, et. al, 2011). För att minska 

användningen kan byggnader förses med energieffektiva fönster och effektiva 

installationer. 

I dagens Sverige råder det krav på att byggnader ska vara täta, väl isolerade och ha 

en låg energiförbrukning. De första kraven på energihushållning i Sverige kom år 

1977 i SBN75 Supplement 1 Energihushållning (Boverket, 1977). Dessa krav har 

sedan dess utvecklats till de hårdare kraven som gäller idag. Det har även lett fram 

till de nationella målen gällande energihushållning. Målen är att Sveriges 

energiförbrukning ska sänkas med 20 % och 50 % till år 2020 respektive 2050 

jämfört med 1995 (Dodoo, et.al, 2010). 

En arbetsmiljö med tillfredsställande volym frisk luft är en förutsättning för hög 

produktivitet (Mysen, et.al, 2002). Frisk luft tillhandahålls ofta av ett 

ventilationssystem. Systemet har flera viktiga uppgifter som alla är kopplade till 

produktivitet. Uppgifterna inkluderar att tillföra tillräckligt med syre till andning, 

föra bort koldioxid och föra bort partiklar så som rök och damm eller kemikalier 

(McMullan, 2012). Ventilationssystemet står för en stor del av byggnadens totala 

energianvändning. Upp till 40 % av byggnaders energianvändning kan gå åt till 

fläktar, kylning och uppvärmning (Maripuu, 2009).  

Ventilationssystem med ett konstant luftflöde är inte optimalt för i vissa byggnader. 

Detta eftersom en stor volym luft förs ut till utrymmen som ingen vistas i. Energin 

som används till att förflytta, värma eller kyla då ingen är vistas i lokalen går 

förlorad. 

1.1 Bakgrund 

För att uppnå de långsiktiga nationella målen är det viktigt att inte glömma att de 

inte bara gäller nybyggnationer utan även existerande byggnader. Genom 

installationsbyte och driftoptimering finns det möjlighet att sänka sin 

energianvändning med 25-30 % (IVA, 2012). Därför är det viktigt att utreda 

existerande byggnaders möjlighet till installationsbyte för att nå de långsiktiga 

målen. Skillnader mellan två olika ventilationssystem visas i Figur 1. 

Videum AB byggde år 2002 två identiska kontors byggnader i Växjö som kallas 

Alpha och Bravo. Ventilationssystemet är av typen CAV-system (Constant Air 

Volume). Det är anpassat för öppna kontorslandskap som byggnaderna var 

utformade för att ha. Med tiden visade det sig att efterfrågan på mindre enskilda 

kontor var hög och kontorslandskapet byggdes om. Ventilationssystemet byttes inte 

ut vilket medför att ventilationssystemet inte är anpassat för den nya planlösningen. 

Ett anpassat ventilationssystem av typen VAV-system (Variable Air Volume) har 

installerats på plan 2 i Bravo. Det nya ventilationssystemet önskas även bidra till en 

lägre energiförbrukning. En lägre energiförbrukning ger en lägre årskostnad samt 
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att man kommer närmre de nationella kraven. 

Att byta till ett VAV-system är en åtgärd som görs då en minskad 

energiförbrukning vill uppnås. Bytet kan i skolor ge upphov på en minskning på 

38-51% (Berntsen, et. al. 2005). I andra lokaler kan en besparing på 44-63% 

uppnås (Goic, et. al. 2009).  

 

Figur 1. Skillnaderna i energiförbrukning och luftflöde i ett uppskattat VAV-system och ett uppskattat 

CAV-system under ett år. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att den här undersökningen ska visa på skillnader i energiförbrukning 

mellan det CAV-system och VAV-system som i dagsläget finns installerade hos 

Videum.  

Målet är att undersöka hur mycket energiförbrukningen kan minskas om 

ventilationssystemet byts ut till ett sådant som är anpassat för planlösningen. 

Ytterliggare mål är att beräkna lönsamheten och avbetalningstiden när ett CAV-

system byts ut till ett VAV-system och att undersökningen ska kunna användas som 

underlag för Videums möjliga investering i anpassade ventilationssystem. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökning som den här rapporten avser är baserad på två specifika 

ventilationssystem i två specifika byggnader. Undersökningen representerar 

verkligheten för just de här byggnaderna och inte generellt för liknande byggnader. 

Resultatet vid liknande undersökningar kan därför avvika ifrån det som 

framkommit ur denna undersökning. 

Denna undersökning inkluderar endast mindre kontor och inga öppna 

kontorslandskap. Detta på grund av att de två våningsplanen som studeras är 

ombyggda till mindre kontor. 
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Arbetet har endast att omfattat jämförelserna mellan CAV-systemet och VAV-

systemet hos Videum. Detta för att det är de alternativen som finns tillgängliga och 

Videum har valt att investera i.  

Ett tillskott på 200 timmar utöver det körschema som finns för VAV-systemet har 

lagts till. Detta för att det finns en möjlighet att starta systemet utifall man vill 

stanna i lokalerna efter att ventilationssystemet stänger efter körschema. 

I källarggregatet som arbetar tillsammans med CAV-systemet har endast 

värmeväxlaren behandlats. Inga fläktar, motorer eller liknande har behandlats 

Hänsyn har inte att tagits till luftkvalité samt den upplevda inomhusmiljön. Det 

antas att Videum har valt ett ventilationssystem som ger den optimala luftkvalitén 

för den här typen av planlösning.  

Hänsyn har inte tagits till underhållskostnader utan bara investeringskostnaden och 

drift. Underhållskostnaderna beaktas inte då det är mycket svårt att förutse 

underhållsåtgärder. 

Jämförelser med andra liknande hus har inte utförts.  

Små energiförbrukare så som pumpar och motorer som driver spjäll har inte tagits 

med i beräkningarna. 

VAV-systemet som är installerat på andra våningen i hus Bravo arbetar 

tillsammans med ett radiatorsystem för uppvärmning. Detta radiatorsystem har inte 

att behandlats.  
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2. Teori 

2.1 Ventilation 

Ventilation är den process som byter luften i ett inomhusklimat. Ventilation 

förekommer i två huvudgrupper: Naturlig och mekanisk. 

Enligt McMullan (2012) uppkommer naturlig ventilation genom två naturliga 

processer: skillnader i lufttryck och termiska stigkrafter. Skillnader i lufttryck 

uppstår av vind över och runt omkring byggnaden. Varm lufts låga densitet ger 

upphov till termiska stigkrafter. Detta ger upphov till rörelse av luften inuti 

byggnader. 

Genom ett mekaniskt ventilationssystem får man kontroll över luftflöden i 

byggnader (McMullan, 2012). Genom att använda fläktar och ventilationskanaler 

förs luften på ett kontrollerat sätt till och från ventilationsaggregatet och ut till de 

ytorna som kräver ventilation. Ventilationsaggregatet har fler arbetsuppgifter. Det 

styr hur mycket uteluft som tas in, återvinner värmeenergi ur frånluften, värmer, 

kyler och renar luften.  

2.2 Luftflödesbegrepp 

Luftflödesbegreppen formuleras enligt Warfvinge (2010, 2:2) på följande vis. 

Uteluft - är den luft som tillförs byggnaden utifrån. Kallas ibland friskluft men är en 

äldre beteckning. 

Tilluft - Uteluften passerar sedan genom luftbehandlingsaggregatet där dess 

egenskaper som temperatur kan ändras. När uteluften passerat 

luftbehandlingsaggregatet kallas den för tilluft och tillförs på avsedd plats. 

Frånluft- är den luft som sugs ut inifrån. Frånluften förs antingen rakt ut eller till 

ventilationsaggregatet för till exempel värmeåtervinning. 

Avluft- kallas den luft som lämnat byggnaden. 

2.3 CAV-system 

Constant Air Volume (CAV) har ett konstant till- och frånluftsflöde under hela 

drifttiden men temperaturen varierar. Det tar ingen hänsyn till om rummen är 

tomma eller hur mycket värme som alstras. De rummen med största kylbehovet 

dimensionerar vilken temperatur tilluften ska ha. Tilluftstemperaturen bereds i det 

centrala luftbehandlingsaggregatet och i de övriga rummen eftervärms luften.  

Tilluftstemperaturen är vanligen konstant i ett CAV-system men den kan också 

variera den i förhållande till utomhustemperaturen. Vintertid när det krävs mer 

värme korrigeras temperaturen med t.ex. radiatorer i de enskilda rummen. 

Tilluftstemperaturen hålls vanligtvis konstant på omkring +18°C (Swegon, 2014). 
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Luftflödet ska minst vara 7 l/s plus 0,35 l/s,m
2
 utifrån hygieniska kvalitetskrav 

enligt arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2013). Räcker inte det minsta kravet 

för att föra bort den alstrade värmen kan ventilationen kompletteras med 

vattenburen kyla. 

2.4 VAV-system 

Variable Air Volume (VAV) System har ett luftflöde som varierar under drifttiden 

men har en konstant temperatur. Systemet har givare i varje rum som indikerar om 

rummet används och reglerar sig därefter rummets temperatur, koldioxidhalt eller 

personnärvaro. Detta innebär att rum där ingen vistas kommer det att ventileras 

minimalt.  

VAV-system används i lokalbyggnader så som kontor, skolor och hotell. Systemet 

dimensioneras efter det maximala kylbehovet under sommartid och har en 

tilluftstemperatur på cirka +15°C (Warfvinge, 2010, 3:8).  

Flödet regleras med ett motordrivet spjäll som ofta är placerat i rummets undertak.  

2.5 Från och tilluftssystem 

2.5.1 FT-system och FTX-system 

Ett från- och tilluftssystem (FT) är ett ventilationssystem som består av två separata 

kanalsystem. Ett för tilluften och ett för frånluften. System ger total kontroll över 

mängden uteluft genom styrning av fläktar som styr både till- och frånluften 

(Svensk ventilation, 2014). 

Ett FTX-system är i grunden ett från- och tilluftssystem tillsammans med en 

värmeväxlare. Bokstaven ”X” betecknar värmeväxlaren. En värmeväxlare är ett 

slutet system som återvinner energin ur frånluften. Denna energi används sedan för 

att värma den inkommande luften (Svensk ventilation, 2014). 

2.5.2 Deplacerande ventilation och omblandande ventilation 

Vid deplacerande ventilation tillförs tilluften som vanligtvis är undertempererad 

blåses in med en låg hasighet i golvnivå och tränger därmed undan rumsluften. När 

tilluften kommer i kontakt med värmekällor stiger den av termiska krafter 

(Warfvinge, 2010, 2:29). Luften blir varmare och blandar sig med föroreningar som 

sedan strömmar vidare till frånluftsdonet. En lokal med människor, datorer och 

eventuella maskiner passar bra med denna metod.  

Metoden fungerar inte om det tillförs övertempererad luft eftersom då stiger luften 

direkt utan att ha passerat vistelezonen. Donet ska heller inte placeras i närheten av 

radiatorer eller i en yta som träffas av solinstrålning. Tilluften värms då upp 

omedelbart och stiger utan att ha blandats med rumsluften.  

De deplacerade donen kan antingen placeras fritt på golvet eller byggas in i en 

vägg. Antalet don dimensioneras efter ventilationsflöde, möblering, verksamhet 
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och rummets geometri. Det krävs mycket golvutrymme då det är risk för drag i 

närheten av tilluftsdonet. Om området har en lufthastighet högre än 0,2 m/s 

betecknas det som en närzon, vilket är det området närmst donet (Holm, 2011).  

Enligt Warfvinge (2012, 2:19) tillförs tilluften med relativt hög hastighet vid 

omblandande ventilation. Tilluften blandas effektivt med luften i rummet och 

temperaturvariationerna blir små. Tilluftsdon placeras vanligtvis i taknivå, antingen 

i övre delen av väggen eller i taket. Tilluftsdonens utformning och placering 

bestäms av den ventilerade ytans utformning. 

Kastlängd är det mått som används hur långt tilluften färdas ifrån tilluftsdonet 

(Warfvinge, 2010, 2:20) För lång kastlängd kan orsaka drag. Detta genom att 

krocka med en annan luftmassa eller en vägg och därmed tryckas ner mot golvet. 

En för kort kastlängd ger upphov till dålig omblandning och därför är det viktigt 

med tilluftdonens placering. 

2.5.3 Tilluftsdonens placering 

Bakkantsinblåsning innebär att tilluftsdonet är placerat i väggen mot korridor och 

riktas mot ytterväggen (Holm, 2012). Risk för drag uppkommer utifall kastlängden 

är lång nog att nå fönstret. Tilluften kyls då av och orsakar drag längs golvet. 

Framkantsinblåsning innebär att tilluftsdonet är placerat i ytterväggen och riktat 

mot korridorsväggen (Holm,2012). Risken är stor att den ventilerade luften lämnar 

rummet genom en öppen dörr. 

Inblåsning under fönster innebär att ett tilluftsdon är placerat under fönstret och 

riktat uppåt (Holm,2012). Tilluften är övertempererad och kyls av när den passerar 

fönstret. Vidare träffar luften taket och sprids ut i rummet. 

Inblåsning under taket innebär att tilluftsdonen är placerad i överkant på vägg eller 

i taket (Holm, 2012). Tilluften följer takytan och när den träffar en vägg styrs den 

ner i rummet.  

2.6Från- och tilluftsaggregatens ingående delar 

2.6.1 Spjäll och filter 

Spjällets huvudsakliga funktion är att reglera luftintaget och skydda mot brandrök. 

Öppningen styrs av en motor eller manuellt.  

Filters uppgift är att filtrera tilluften från partiklar, damm, pollen, fordonsavgaser 

med mera. För att luftflödet ska fungera optimalt är det viktigt att de byts ofta så att 

inte luftflödet inte ska blockeras (Svensk ventilation, 2014).  

2.6.2 Luftvärmning och luftkylning 

Värmning och kylning sker genom så kallade lamellrörsbatterier. Batterierna 

innehåller metallrör fyllda med vatten. På rören sitter tunna plåtar som har hög 

värmeledningsförmåga och ökar den värmeöverförande ytan (Warfvinge, 2010, 
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2:48-2:49). Vätskan värms av fjärrvärme eller el och pumpas runt i batteriet för att i 

sin tur värma luften. För kylning har vätskan kylts av innan den pumpas ut i 

kylbatteriet.  

2.6.3 Värmeåtervinning i ventilationssystemet genom värmeväxlare 

Värmeväxlare är en anordning som ska ta tillvara på energin i frånluften och tillföra 

energin till tilluften. Tilluften kräver därmed mindre energi till uppvärmning och 

leder till en energibesparing (Warfvinge, 2010, 2:53- 2:58). För att uppnå en hög 

energibesparing är det viktigt att välja en värmeväxlare med hög verkningsgrad. De 

vanligaste sorterna av värmeväxlare är plattvärmeväxlare, roterande värmeväxlare 

och vätskekopplad värmeåtervinning. Warfvinge beskriver de vanligaste 

värmeväxlarna på följande sätt. 

En plattvärmeväxlare är uppbyggd av tunna parallella metallplåtar. Plåtarna bildar 

spalter där varm frånluft strömmar i varannan spalt och kall uteluft i de andra. På så 

vis värms uteluften upp. Luftflödena är alltid skilda och föreorenar på vis inte 

varandra med varken energi eller partiklar. En sådan här värmeväxlare kan uppnå 

en verkningsgrad på 50-60% under laborationsförhållanden. Denna verkningsgrad 

kan ökas genom att seriekoppla plattvärmeväxlare. 

En roterande värmeväxlare är uppbyggd av en rotor bestående av kanaler av 

korrugerad plåt. Rotorn är placerad på en axel mellan kanalerna för frånluft och 

tilluft. Halva rotorn befinner sig alltid i frånluftskanalen och den andra halvan i 

tilluftskanalen. På så vis tas energin till vara på ur frånluften och överförs till den 

inkommande tilluften när rotorn roterar. En verkningsgrad på upp till 85% kan 

uppnås under laborationsförhållanden. 

Vätskekopplad värmeåtervinning består av luftbatterier kopplade samman med en 

vätskekrets. Batterierna är placerade i tilluftskanalen respektive frånluftskanalen. 

Vätskan i kretsen cirkuleras sedan runt mellan de två batterierna av en pump och 

energin återvinns. En verkningsgrad på omkring 50 % uppnås av den här sortens 

system under laborationsförhållanden. 

2.6.4 Fläktar 

I ett FTX-system finns det en fläkt för tilluft och en fläkt för frånluft. 

2.6.4.1 Radialfläkt 

Radialfläkten som även är kallad centrifugalfläkt utnyttjar centrifugalkraften som 

skapar tryck- och hastighetsökningar. Den har ett hjul som roterar i en snäckformad 

kapsel. Luft- eller gasströmmarna kommer in axiellt i kapseln där den sedan 

accelereras av hjulet för att sedan slungas ut radiellt med hjälp av 

centrifugalkraften. Inlopps- och utloppsöppningarna har en placering med rät vinkel 

för att då uppnå bästa effekt. Det vanligaste användningsområdet för radialfläkten 

är ventilationsanläggningar. (Energihandbok, 2007). Prestanda och egenskaper 

påverkas av skovelns utformning.  

Skovelns riktning är avgörande för egenskaperna i radialfläkten. Det finns bakåt- 

eller framåtböjda i förhållande till rotationsriktningen. Framåtböjda är billigare i 

http://energihandbok.se/x/a/i/10120/Radialflakt.html
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inköp, utrymmessnåla och skapar ett stort luftflöde med hög tryckuppsättning. 

Denna typ har en hög ljudnivå och verkningsgraden är ca 55-65% (Warfvinge, 

2010, 2:60) Bakåtböjda ger ett lägre fläkttryck änden framåtriktade vid samma 

varvtal (Energihandbok, 2007). Denna typ av skovel är bättre i och med att den har 

en god verkningsgrad på ca 75-85% (Warfvinge, 2010, 2:60).  

2.6.4.2 Kammarfläkt 

Kammarfläkten har bakåtböjda skovlar som en radialfläkt men saknar spiralkåpa 

och är direkt monterad på luftbehandlingsaggregatet. Den är både billigare vid 

inköp och den sparar utrymme. Den har en verkningsgrad på ca 65 % (Warfvinge, 

2010, 2:61). Verkningsgraden är lägre då det dynamiska tryckbidraget är i stort sett 

förloras. En fördel är att det är lätt att rengöra då den har en öppen konstruktion. 

Kammarfläkten är vid rätt förutsättningar energieffektiv.  

2.7 Beräkning av ventilationssystem 

För att kunna visa skillnader i energiskillnader i CAV-systemet och VAV-systemet 

användes dessa beräkningar.  

2.7.1 Fläktars energiåtgång 

Den generella formeln för beräkning av effekt ges av formel 1:  

        
     

   
 [kW]  

( 1 ) 

där energin är beroende av:  

Vf 

   

Eff 

=Volymflöde [m3
/s] 

=Tryckmotstånd i ventilationssystemet 

=Fläktens verkningsgrad  

 

Tryckmotstånd i VAV-systemet beräknas med Darcys ekvation, enligt 

 
   

     

  
   

  

 
 

( 2 ) 

där: 

L 

De 

  

v 

f 

=Längden på ventilationskanalerna  

=Diametern för cirkulär eller rektangulära tvärsnittsareor  

=Luftens densitet [1,2 kg/m
3
] 

=Flödeshastighet [m/s] 

=Friktionsfaktor enligt ekvation 3.  

 

 
  

  

  
                  

     

      
           

( 3 ) 

 

( 4 ) 

http://energihandbok.se/x/a/i/10120/Radialflakt.html
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=Reynolds nummer  

=dynamiska viskositeten enligt Engineering toolbox 

(2014-06-06).  

 

2.8.2 Värmeförlust 

Ventilationens värmeförluster sker på grund av att uppvärmd luft byts ut mot 

kallare luft som kräver uppvärmning. Hastigheten av värmeförlust beräknas med 

hjälp av: 

 

   
   

 

   
           

    
    

( 5 ) 

Där: 

Pv 

Cv 

N 

V 

   

β 

=Hastigheten av värmeförluster  

=Luftens specifika värmekapacitet  

=Luftombyte per timme  

=Rummets volym 

=Skillnaden mellan utomhus- och inomhustemperatur  

=Värmeväxlarens verkningsgrad 

 

2.7.3 NPV 

NPV står för Net Present Value och är en typ av investeringsuppskattning. 

Kalkylen används vid beräkning av en investerings lönsamhet. NPV-kalkylen 

används för att beräkna avbetalningstiden för VAV-systemet. NPV beräknas enligt: 

 

    ∑
  

      
   

 

   

 

( 6 ) 

Där  

Ct 

Co 

r 

t 

=Nettokassaflödet under perioden 

=Nyinvestering  

=Ränta  

=Antalet tidsperioder  
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3. Alpha och Bravo 

Alpha och Bravo är två separata byggnader i fyra plan som har flacka tak. 

Byggnaderna togs i drift år 2002 och verksamheten i byggnaderna är övervägande 

kontor. Alpha har en uppvärmd yta på 3396m
2
 och Bravo har 3981m

2
. Bravos yta 

är något större eftersom den har en hel källare. Båda byggnaderna har källare i 

betongstomme i övrigt är byggnaderna en träkonstruktion med bjälklag i betong.  

I byggnaderna finns det ett vattenburet kylsystem där kylan används som 

grundkylning av ventilationsluften, ett i vardera byggnad. För eftervärmning av 

ventilationsluften används fjärrvärme. Varje våningsplan har 2 

efterbehandlingsaggregat. Luften distribueras genom ett deplacerande 

ventilationssystem. Ventilationsluften värms ytterligare vid behov av 42 

golvaggregat per våning.  

År 2013 installerades ett nytt ventilationssystem på plan 2 i hus Bravo. Systemet är 

anpassat för mindre kontor och är ett närvarostyrt FTX-system av typen VAV. Det 

nya systemet använder sig av omblandande ventilation. Figur 2 visar hus Alpha och 

Bravos utseende. 

 

Figur 2. Hus Alpha och Bravo. 
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Genom att besöka de båda byggnaderna ges en inblick hur planlösningen ser ut se 

Figur 3 och. Figur 4. Även en lätt genomgång om de två olika systemen gavs. Det 

klargjordes vilka brister som det ursprungliga ventilationssystemet har och hur det 

nya valt att installeras. 

Det ventilationssystem som idag finns på alla våningar utom våning 2 i hus Bravo 

har ett utförande enligt Figur 5. Frånluft blandas med tilluft och sugs från toppen av 

aggregatet ner genom kylbatteriet alternativt värmebatteriet. I botten av aggregatet 

sitter en radialfläkt som för ut luften under golvet till golvaggregaten. Golvet vilar 

på en stålställning och utrymmet som bildas, agerar som ventilationskanal. På varje 

våning finns två ventilationsaggregat samt 42 golvaggregat. 

 

Figur 3 Hus Alpha plan 2 (Videums databas). 

 

Figur 4 Hus Bravo plan 2 (Videums databas). 
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Figur 5 Ett zonaggregaten i CAV-systemet. 

Figur 6visar hur golvaggregaten ser ut i Alpha och Bravo. Fläktarna har en maxeffekt på 

58W och det är det värdet beräkningarna utgår ifrån. Maxeffekten på elvärmaren är 

250W. Längst ner enligt Figur 5sitter ett spjäll som reglerar luftflödet. Längst ner till 

vänster sitter en temperaturmätare som känner av temperaturen i tilluften och aggregatet 

värmer sedan den till efterfrågad temperatur.  

 

Figur 6 Ett golvaggregat som arbetar tillsammans med CAV-systemet. 
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Golvaggregaten är fästa under golvet. Ovan är det ett galler som luften tar sig 

igenom och upp i rummet enligt Figur 7. 

 

Figur 7 Ett golvaggregats placering under golvet. 

Det nyinstallerade VAV-systemets ingående delar enligt Figur 8. VAV-

systemet har en livslängd på 30 år.  

 

Figur 8 Hur luften tar sig igenom VAV-systemet. 1. Uteluften kommer in i systemet. 2. Filter 

som renar uteluft. 3. Roterande värmeväxlare. 4. Kammarfläkt. 5. Värmebatteri. 6. Tilluftens 

väg ut till ventilationskanalerna. 7. Frånluften renas av ett filter. 8. Roterande värmeväxlare. 9. 

Kammarfläkt. 10. Avluftens väg ut ur systemet. 
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4. Metod och genomförande 

Projektet inleddes med ett besök hos Videum. Data om husens planlösning, dess 

olika ventilationssystem, nuvarande energiförbrukning och annan data som 

behövdes samlades in. Information från facklitteratur, vetenskapliga artiklar och 

andra källor jämfördes och analyserades källkritiskt. Hos Videum fanns tillgång till 

ritningar och diverse pärmar med handlingar från byggskedet (Videums 

ritningsarkiv, 2014). Ur ritningarna kunde våningarnas areor och längden på 

ventilationskanaler beräknas.Detta var en tidskrävande process då det fanns ett stort 

antal pärmar, ritningar samt elektronisk data att granska. 

Uträkning samt behandling och sammanställning av data gjordes. De gällande 

ekvationerna hämtas ur litteraturen. För att säkerställa att relevanta ekvationer 

användes, kontaktas handledare regelbundet. För att uppnå bästa resultat 

beräknades fläktarnas energiåtgång i VAV-systemet enligt Bilaga B. För CAV-

systemet valdes ett alternativt tillvägagångssätt. Genom att ta fram ett teoretiskt 

förhållande mellan fläktarna i de olika ventilationssystemens energiförbrukning 

kunde CAV-systemets förbrukning fastställas. Denna alternativa metod valdes då 

CAV-systemet existerade under speciella förhållanden vilka försvårar beräkningen. 

Tillvägagångssättet antas ge ett representativt resultat av verkligheten trots att 

endast enklare beräkningar ska användas. Till CAV-systemets energianvändning 

adderades golvaggregatens energianvändnings. Den beräknades genom att ta 

fläkten och värmarens effekt och multipliceras med respektive antal körtimmar per 

år. 

En elektronisk källa från som granskades var körscheman för de båda 

ventilationssystemen (Rosell, 2014). Ur dessa beräknades hur många timmar per år 

som de båda systemen används. Ett värde som inte var känt för VAV-systemet var 

hur många liter luft som fördes ut i rummen under ett visst antal timmar av året. 

Dessa värden fanns inte möjlighet att mäta eller logga då den delen av systemet inte 

var inkopplat ännu. Det som istället godtogs som giltigt tillvägagångssätt var att ta 

fram ett diagram som liknar Figur 1. Genom att studera Figur 1 bestämdes en kurva 

för att se hur många liter luft som fördes ut i ventilationskanalerna varje timme. Ett 

verktyg i Excel används för att ta fram en trendlinje och dess ekvation. Denna 

ekvation användes för att beräkna hur många liter luft systemet förde ut under en 

specifik timme under året. Detta var ett avgörande steg för att kunna gå vidare med 

beräkningsgången. 

Skillnaden i energiåtgång för uppvärmning genom ventilation används ekvationer 

för värmeförluster genom ventilation. Den sammanlagda energiåtgången jämfördes 

med varandra för att se utifall det fanns någon skillnad i de olika 

ventilationssystemens energiförbrukning. Värmeförlust genom ventilation beräknas 

för de båda systemen med hjälp av givna formler enligt Bilaga A. Enligt 

Energimyndigheterna (2012) är det 200-250 dagar om året det krävs uppvärmning i 

Sydsverige. I detta fall används 225 dagar vilket är 61 % av året.  

Sista steget var att använda en NPV-kalkyl för att utreda hur lång tid det tar för 

VAV-systemet att ha sparat in sin investeringskostnad. Denna kalkyl valdes då den 

tar hänsyn till inflation. I NPV-kalkylen togs inte underhållskostnaden samt 

försäkringskostnaden med. Underhållskostnaden valdes att inte tas med då den är 

svår att uppskatta. Detta eftersom systemet bara varit inkopplad i cirka ett år. 
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4.1 Antaganden 

Flera variabler fanns inte uppmätta eller fanns inte möjligt att mäta. Dessa värden 

uppskattades tillsammans med handledare från både universitetet och Videum, då 

båda har kunskap inom området. Den här undersökningen går att göra hur bred och 

djup som helst. Dock är tiden begränsad och därför måste somliga värden tyvärr 

uppskattas eller bestämmas ur ett genomsnitt. 

Att kontorens värmetillskott från människor, apparater och solinstrålning är 

densamma har antagits. 

Att kontorens ockupation är den samma i de två byggnaderna har antagits efter att 

närvarostudie försökte genomföras och gav ofullständigt resultat. Detta antogs för 

att kunna utesluta tilläggsenergin som fås av människor i rummen ur 

beräkningarna. 

Solinstrålningen i byggnaderna antas vara densamma för att kunna utesluta den ur 

beräkningarna. Detta kan göras då byggnaderna ligger bredvid varandra på samma 

område och är i stort sett parallella.  

Det antogs att ventilationskanalerna i VAV-systemen var utan krökar, avsmalningar 

eller hinder i samband med beräkning. Även höjdskillnad antogs att inte vara 

påverkande. Dessa antaganden gjorde på grund av otillräcklig tid och saknad data.  

Lufthastigheten i ventilationskanalerna i VAV-systemet antogs att vara 0,3m/s 

enligt Heerwagen (2014). Detta grundades på när testberäkning på lufthastigheten 

gjordes blev värdena orealistiskt höga. Heerwagen (2014) beskriver olika 

lufthastigheter som att 0,1 m/s kan kännas instängt, 0,25 m/s luftrörelser märks inte 

av och 0,5 m/s kan ge upphov till drag. 

Verkningsgraden på fläktarna antogs vara 60 % i VAV-systemet. Detta eftersom 

högre verkningsgrad än så är orimliga efter samtal med handledare. 

Verkningsgraden gick inte att mäta eller läsa sig till så ett antagande var tvunget att 

göras.  

Verkningsgraden på värmeväxlarna har i samtal med handledare antagits till 75 % i 

båda systemen. 

Utomhustemperaturen som används vid beräkningar har antagits till 7 grader. Detta 

är medeltemperaturen under året enligt Statistiska Centralbyrån (2011).  

Inomhustemperaturen har antagits vara 22 grader enligt Arbetsmiljöupplysningen 

(2014). 

4.2 Kvantitativ metod 

I denna rapport tillämpades en kvantitativ metod eftersom fokus ligger på 

beräkning och analys av energiåtgången. Tiden det tar för det nya 

ventilationssystemet att spara in lika mycket pengar som dess investeringskostnad 

är beräknas. 
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4.2.1Reliabilitet och Validitet 

Reliabiliteten avser trovärdigheten av undersökningen. I det här fallet tros liknande 

resultat kunna uppnås om undersökningen upprepas under liknande förhållanden. 

All data är baserad på verkligheten eller framtagen i samspel med insatta personer. 

Detta ger en ökad pålitlighet av resultatet. Data har samlats in från handlingar som 

tidigare använts av Videum vid bland annat energideklaration och under 

projektering (Videums ritningsarkiv, 2014). Reliabiliteten hade förbättrats om all 

data hade varit mätvärden.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Energiåtgång, fläktar 

Resultatet av beräkningarna gällande fläktarnas energiförbrukning presenteras 

enligt Figur 9 och Figur 10. Figurerna visar fläktarnas effekt, luftflöde i systemet 

samt vilket flöde som används vid en specifik timme i körschemat. Resultatet är o 

detta avsnitt perenterat i kWh/år och i avsnitt 5.4 är det omvandlat till ett pris i 

svenska kronor enligt Videums elavtal. Körtiden för VAV-systemet är 3500 timmar 

per år och CAV-systemet körs 5050 timmar per år. Ett år är 8760 timmar och 

VAV-systemet körs 40 % av den tiden och CAV-systemet körs 58 % av året. 

Fläktarnas energiförbrukning per aggregat: 

 VAV-system  2241 kWh/år 

 CAV-system  15998 kWh/år 

Fläktarnas energiförbrukning per våning: 

 VAV-system  4483 kWh/år 

 CAV-system  31996 kWh/år 

 

Figur 9: Beräknat luftflöde och fläktens energiförbrukning. 
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Figur 10. Beräknat luftflöde och fläktens energiförbrukning. 

5.2 Värmeförluster genom ventilation 

Resultatet av beräkningarna för värmeförlust genom ventilation presenteras enligt 

Figur 11. Värmeförlusten presenteras i kWh/år i det här avsnittet och har i avsnitt 

5.4 omvandlats till ett pris i svenska kronor per kWh baserat på Videums avtal för 

fjärrvärme. 

Värmeförlust per aggregat: 

 VAV-system   3494 kWh/år 

 CAV-system   6364 kWh/år 

Värmeförlust totalt per våning: 

 VAV-system  6988 kWh/år 

 CAV-system   12729 kWh/år  
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Figur 11: En grafisk presentation utav resultatet ur värmeförlustberäkningarna. 

5.3 Ventilationssystemens elenergiförbrukning 

I Figur 12 presenteras skillnaden i total elenergiförbrukning mellan de två 

systemen.  

VAV-systemets elenergiförbrukning har beräknas till 4483 kWh/år. 

CAV-systemets totala elenergianvändning har beräknats till 32403 kWh/år. Varav 

417,9 kWh går åt till golvaggregaten. 

 

Figur 12. Visar den totala elenergiförbrukningen av VAV-systemet och CAV-systemet. 
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5.4 Ventilationens totala energianvändning, årlig besparing och 

avbetalningstid 

VAV-systemets totala energiförbrukning har beräknats till 11471 kWh/år. 

CAV-systemets totala energiförbrukning har beräknats till 45132, kWh/år. 

Skillnaden i energiförbrukningen per år mellan de olika systemen är 33661 kWh, 

vilket är en sänkning på 75 % vid byte från CAV-system till VAV-system. 

Skillnaden i elförbrukning är 27513 kWh och med ett elavtal på 0,8623 kr/kWh ger 

detta en årlig besparing på 23725 kr per våning med ett VAV-system. 

Skillnaden i värmeförlust genom ventilation är 5740kWh och med ett 

fjärrvärmeavtal på 0,75 kr/kWh ger detta en årlig besparing på 4305 kr per våning 

med ett VAV-system. 

Detta resulterar i en total pengabesparing på 29465 kr per år och våning med ett 

VAV-system. 

Resultatet av NPV-kalkylen ger en avbetalningstid på 33 år, vilket är 3 år utöver 

den förväntade livslängden på VAV-systemet.  

5.5 Analys 

Resultaten visade att göra ett byte till ett närvarostyrt VAV-system från ett 

timerstyrt CAV-system ger en energibesparing på 75 %. Teorier och vetenskapliga 

artiklar inom ventilationsbyte från CAV-system till VAV-system visar på liknande 

resultat; att en lägre energiförbrukning uppnås med ett VAV-system. Enligt tidigare 

studier har en energibesparing på uppemot 60 % uppnåtts (Goic, et. al. 2009).  

För att kunna samma ventilerande effekt i byggnaden har CAV-systemet fler 

drifttimmar än VAV-systemet. Detta innebär att våningen med CAV-system 

överventileras då frånvaro råder vilket genererar en högre energiförbrukning. CAV-

systemet har även ett större luftflöde än VAV-systemet. Detta ger även upphov till 

att CAV-systemet har ett större energibehov än VAV-systemet som är närvarostyrt 

och inte har ett konstant luftflöde. Ett närvarostyrt VAV-system varierar sitt flöde 

under året efter behov. Enligt figur 9 och figur 10 går VAV-systemet sällan på 

maxeffekt. Enligt kapitel 2.4 så är ett byte från CAV-system till ett VAV-system en 

åtgärd som görs för att uppnå en lägre energiförbrukning vilket stämmer med detta 

resultat. 

Värmeförlusten för CAV-systemet är enligt resultatet nästintill det dubbla jämfört 

med VAV-systemet. Skillnaden beror på att CAV-systemet har 1,693 luftombyte 

per timme och VAV-systemets luftombyte per timme är 1,555. Skillnaden beror till 

stor del på skillnaden i antal körtimmar för de båda systemen. CAV-systemet har en 

drifttid på 5050 timmar årligen och VAV-systemet 3500 timmar årligen. Detta ger 

CAV-systemet större värmeförluster än VAV-systemet. Förhållandet och resultatet 

mellan luftflöde och fläkarnas energiförbrukning i CAV-systemet och VAV-
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systemet presenteras i figur 12. Den visar tydligt att ett system som är närvarostyrt 

använder mindre energi.  
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 

Under arbetets gång har det gjorts ett antal antaganden. Alla dessa har påverkat 

resultatet på olika sätt. Det som mest har påverkat resultatet är att det har saknats 

några värden till beräkningarna. Därför har det fått antas flera värden under arbetets 

gång. För att uppnå ett mer trovärdigt resultat hade alla värden som antagits behövt 

mätas under en längre tid. Självklart har det eftersträvats att mäta och beräkna så 

många värden som möjligt för att ha kunnat nå ett tillförlitligt resultat. 

Det valdes att frånse radiatorerna som kompletterar VAV-systemet i beräkningarna. 

Detta har resulterat i en lägre årsförbrukning. Om det hade valts att beräkna 

radiatorernas energiförbrukning hade en högre årsförbrukning uppnåtts som i sin 

tur påverkar avbetalningstiden. Radiatorerna hade varit en stor energiförbrukare 

och gett ett resultat som mer speglar verkligheten hade uppnåtts om förbrukningen 

beräknats.  

Byggnadernas solinstrålning antogs vara den samma men observationer har visat att 

byggnaderna kan skugga varandra. Denna skuggning ger upphov till skillnad i 

värmetillskott och därmed behövs antingen mer energi till uppvärmning eller 

kylning. Denna skillnad skulle kunna ha betydelse för resultatet och hade kunnat 

simuleras eller räknas fram. 

Värmetillskott från människor och apparater ansågs vara lika i de båda 

byggnaderna. Utifrån de besök som gjordes verkar detta vara en korrekt 

observation men en närvaroundersökning hade gett ett exakt antal på hur många 

som vistas i lokalerna samt under vilka tider. Hade det visat sig att alla rum i hus 

Bravo var ockuperade under till exempel 8 timmar om dagen hade det gett upphov 

till att fläktarna fått föra ut mer tilluft och därmed förbrukat mer energi. 

CAV-systemet är annorlunda utformat och förde med sig svårigheter vid 

beräkningarna. Flera olika typer av beräkningar gjordes men gav orealistiska 

resultat och en annan metod användes. Denna metod var mer generell för ett CAV-

system och kan inte visa en specifik förbrukning för detta fall. Eftersom 

beräkningarna av CAV-systemets elförbrukning är baserat på vetenskapliga studier 

anses resultatet vara godtagbart.  

VAV-systemet har endast varit i drift under cirka ett år. Det medför att det är 

omöjligt att veta om beräkningarna bygger på ett genomsnittsår angående närvaron. 

Hade systemets loggar för närvarodetektorer varit inkopplade så hade en exakt 

närvaro och luftflöde kunnat registreras. Därmed hade de extra antal timmar utöver 

tiden som tagits från VAV-systemets körschema, kunnat tas fram. Det valdes att 

lägga till 200 timmar extra om året efter samtal med Rosell. Detta är bara en 

uppskattning och det verkliga antalet timmar är okänt.  

Ovan nämnda faktorer har givetvis påverkat resultatet. Dock hade påverkan kunnat 

minskas om tid för mätningar och simuleringar hade funnits. Solinstrålningen är ett 

exempel på vad som skulle ha kunnat simuleras. Detta hade kunnat simuleras i ett 

datorprogram men i brist av tid fick antagande göras. Om mätningar på 
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ventilationssystemen hade gjorts under två veckors tid hade det medfört att 

resultatet inte varit representativt för ett år. Två veckors mätningar under våren 

stämmer inte överrens med Sveriges olika årstider och väderskillnader. Ett års 

mätningar hade gett ett exakt resultat av förbrukningen.  

Att jämföra med tidigare år är en komplicerad uppgift. Elmätare och mätare för 

fjärrvärme sitter samlat i en central som inte registrerar hur stor del som går till 

respektive hus och våning. Det man skulle kunna göra är att dividera förbrukningen 

med antal våningar. Det som försvårar då är att våningarna inte har samma area och 

dess ockupation samt antal värmealstrande apparater kan skilja. I elförbrukningen 

ingår även belysning och hushållsel. Att skilja det från förbrukningen för 

ventilationsaggregaten hade varit en tidskrävande uppgift. 

Resultatet av den här undersökningen blev förväntat. En minskad energianvändning 

är uppnådd efter att man bytt till ett VAV-system. Resultatet visar att mindre energi 

går åt till fläktar i ett VAV-system och en mindre värmeförlust genom ventilation 

har uppnåtts. Värdena som tagits fram är kanske inte en exakt spegling av 

verkligheten men de visar att det faktiskt är billigare och mer energieffektivt att 

använda sig av ett VAV-system jämfört med ett CAV-system under gällande 

förhållanden. Att man sparar pengar på en lägre energiförbrukning är självklart 

viktigt. Att man samtidigt kommer närmre de nationella målen om en lägre 

energiförbrukning är inte att försumma.  

Avbetalningstiden för VAV-systemet är längre än dess livslängd. Detta är ingen 

orsak till att inte byta ut CAV-systemet. Man sparar fortfarande pengar varje år 

efter det att man bytt till ett VAV-system. Att avbetalningstiden är längre än 

livslängden kan bero på att det gjorts ett flertal antagande och försummat 

energiförbrukare så som pumpar och motorer. Om man valt att byta ut 

ventilationssystemet i hela byggnaden samtidigt skulle det kunna ha gett en lägre 

anbudssumma och därmed en kortare avbetalningstid. 

Att källaraggregaten som verkar tillsammans med zonaggregaten i CAV-systemet 

inte är behandlat påverkar både energibesparingen och avbetalningstiden. I 

källaraggregatet finns fläktar och andra energiförbrukare som hade gett CAV-

systemet en högre förbrukning. Detta hade i sin tur gett en större skillnad i den 

årliga besparingen och en kortare avbetalningstid för VAV-systemet. 

6.2 Slutsatser 

Skillnader i energiförbrukning mellan Videums CAV-system och VAV-system har 

visats. Det anses därför rimligt att Videum bör byta ut sitt befintliga 

ventilationssystem till ett VAV-system. Detta för att det ger en väsentlig energi- 

och pengabesparing enligt beräkningar. På så vis når man den önskan om minskad 

årskostnad samt kommer närmre de nationella målen om mindre energianvändning.  

Undersökningen anses kunna användas som kompletterande material vid ett 

eventuellt beslut om investering i VAV-system för hus Alphas och Bravos alla 

våningar. Vidare undersökningar krävs för att styrka resultatet av den här 

undersökningen. 
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Bilagor 

Bilaga A: Beräkningar 

Bilaga B: Energiberäkning fläkt VAV-system 

Bilaga C: NPV-kalkyl



  
 

 

 

Bilaga A, 1: (2) 
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BILAGA A Beräkningar 

Ekvationen som bestämmer trendlinjen i VAV-systemet 

                     

Där x är en specifik timme under året. 

 

Beräkning av värmeförluster VAV-system 

 
  

  

 
 

     

    
            

                                         
       

                 

                              

 

Beräkning av värmeförluster CAV-system   

 
  

  

 
 

   

    
            

                                         
          

                   

                              

 

Beräkning av förhållandet mellan luftflöde och fläktens energi förbrukning i CAV-

systemet 

 Enligt Jensen (2006)  

      

   
          

       

       
        

Enligt Maripuu (2011) 

  

   
        

Genomsnitt ger:  

             

                     

                     

 

Golvaggregatens totala energiförbrukning:  

                                   



  
 

 

 

Bilaga A, 2: (2) 
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Energibesparing uttryckt i antal kronor. 

                              

                       

 

Avbetalningstid 

      

       
       . 

Alltså 3 år efter dess livslängd har löpt ut enligt NPV. Detta ger en 

avbetalningstid på 33 år. 

 

 



  
 

 

 

Bilaga B, 1: (1) 
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BILAGA B Energiberäkning fläkt VAV-system 

Här nedan visas hur fläktarna i VAV-systemets energiförbrukning har beräknats.



  
 

 

 

Bilaga C, 1: (1) 

Namn på de som skrivit rapporten 

BILAGA C NPV-kalkyl 

Bilaga C visar hur NPV-kalkylen är utförd i Excel. Alla värden är uttryckta i 

svenska kronor. 
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