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ABSTRACT  

This thesis work has been done in collaboration with Sweco Systems in Eskilstuna, Sweden. 

The purpose with this work is to investigate the ventilation in a preschool in Eskilstuna. The 

focus of the work is to analyze the potential energy savings of using a variable air volume 

system instead of a constant air volume system. An analysis is also made to investigate the 

economical profitability of three different scenarios.  

The method used to solve the problem formulation has been through gathering information, 

in form of scientific journals in the current problem area. Information has also been gathered 

through an interview and a site visit. Various software has been used in this thesis work for 

calculations, such as MagiCAD, IDA ICE, Sektionsdata 4.21 and Microsoft Excel.  

The result shows that the most energy efficient solution is a rotary heat exchanger with 

variable air volume control in combination with a cross-flow heat exchanger for the kitchen 

section. However, the most profitable solution from an economical point of view is the same 

system, but with constant air volume control. Sensitivity analysis shows that for a profitable 

variable air volume system, either the interest rate has to be lowered from 5 % to 2,56 %, the 

energy price needs to increase by 2,44 % yearly. Or maintenance cost for the variable air 

volume system needs to be lowered by 2 164 kr.  

The conclusion of this thesis work is that energy savings can be done with a variable air 

volume system. However from an economical point of view, the constant air volume is better 

than variable air volume for the investigated preschool. The sensitivity analysis shows that 

small changes are needed to make a variable air volume system profitable. The choice 

between the systems are influenced by certain factors. A decrease of the attendance than the 

dimensioned are an advantage for variable air volume systems. This is due to the fact that a 

constant air volume system ventilates more than needed. A higher specific fan power number 

are also of great importance in the choice, as more energy consumption by the fans leads to 

greater energy savings for variable air volume systems.  

Keywords: VAV, CAV, Energy Efficiency, Ventilation, Preschool, LCC, Energy Simulation, 

Sensitivity Analysis, SFP, Air handling unit 
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SAMMANFATTNING  

Energieffektiviseringar behövs för att klara klimatmålen. Syftet med detta arbete har därför 

varit att undersöka ventilationen i förskolebyggnaden Rymden i Eskilstuna kommun. Fokus i 

arbetet har legat på att göra en analys på energibesparingar där variabelt luftflöde, VAV-

system och konstant luftflöde, CAV-system jämförs i tre olika scenarier.  

Metodiken för att lösa arbetets frågeställningar har varit genom informationsinsamling, 

beräkningsprogram, intervju samt platsbesök. Informationsinsamling har varit i form av 

vetenskapliga tidskrifter samt arbeten som behandlar det aktuella problemområdet. Olika 

programvaror har använts, dessa är MagiCAD, IDA ICE, Sektionsdata 4.21 samt Microsoft 

Excel. För ökad förståelse för den aktuella byggnaden har platsbesök gjorts på 

förskolebyggnaden samt en intervju med den projektöransvarige för ventilationen i 

förskolan. 

Resultatet visar att den mest energieffektiva systemlösningen är en roterande värmeväxlare 

med VAV-styrning i kombination med en korsströmsvärmeväxlare för köksavdelningen. 

VAV-styrning med en sådan systemlösning har en total årlig energianvändning på 20 684 

kWh, medan CAV-systemet med samma systemlösning använder 30 900 kWh. Ekonomisk 

analys visar däremot att CAV-systemet med samma systemlösning är mest lönsam. Den 

totala livscykelkostnaden, LCC ligger på 2 386 857 kr för CAV-systemet vid en kalkyltid på 30 

år, i jämförelse med 2 420 117 kr för VAV-systemet. För att VAV-systemet skall vara lönsam, 

visar känslighetsanalysen att kalkylräntan måste sjunka från 5 % till 2,56 % eller 

energiprisutvecklingen öka med 2,44 % årligen eller en sänkning av den årliga 

underhållskostnaden för VAV-styrning med 2 164 kr. Övrig känslighetsanalys visar att vid 

nederbörd då personer stannar inomhus är det fördel för VAV-systemet, då skillnaden i total 

LCC-kostnad sjunker med 1 758 kr. Vid 74 % av personnärvaro minskar LCC-skillnaden 

mellan systemen från 39 240 kr till 26 371 kr, alltså utgör detta även en fördel för VAV-

systemet. 

Slutsatsen som dras för förskolebyggnaden Framtiden är att större energibesparingar kan 

göras med ett VAV-system, men ett CAV-system är bättre ur en ekonomisk synpunkt. 

Känslighetsanalysen visar dock att små förändringar behövs för att VAV-systemet skall bli 

ekonomiskt lönsamt. Andra faktorer som påverkar valet mellan VAV- och CAV-system är 

exempelvis en minskning av personnärvaron relativt till det dimensionerade. En sådan 

minskning utgör en fördel för VAV-systemet. Detta på grund av att med ett CAV-system 

överventileras byggnaden. Även högre specifik fläkteffekt har en stor betydelse i valet, då mer 

energiåtgång till fläktarna leder till större energibesparing för VAV-system. En högre 

temperaturverkningsgrad för luftbehandlingsaggregat medför däremot en fördel för CAV-

system. 

Nyckelord: VAV, CAV, Energieffektivisering, Ventilation, Förskola, LCC, Energisimulering, 

Känslighetsanalys, SFP, Luftbehandlingsaggregat 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

E Energi kWh 

q Flöde m3/s 

P Effekt W 

SFP Specifik fläktenergi kW/m3/s 

η Verkningsgrad - 

T Temperatur ˚C 

ρ Densitet Kg/m3 

t Drifttid h/år 

Cp Specifik värmekapacitet kJ/kg, K 

 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BBR Boverkets byggregler 

AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

PPM Parts per million 

VVX Värmeväxlare 

CAV Konstant luftflöde 

VAV Variabelt luftflöde 

DCV Behovsstyrt luftflöde 

FTX Värmeåtervinning 

FT Från- och tilluft utan värmeåtervinning 

F Frånluftsventilation 

S Självdragsventilation 



 

Förkortning Beskrivning 

FFS Fläktförstärkt självdragsventilation 

VVC Varmvattencirkulation 

FF Frånluftsfläkt 

LB Luftbehandlingsaggregat 

LCC Livscykelkostnad 

 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Frånluft Luft som bortförs från lokal; kan bortföras till det fria 
eller genom anordningar för återluft eller överluft. 

Inneluft Luft inne i en lokal. 

Tilluft Ren luft som tillförs till rum. 

Uteluft 

 

Luft från eller ute i det fria. 

Överluft Luft som överförs från ett rum till ett annat rum i en 
byggnad. 

Näranollenergibyggnad En byggnad med hög energiprestanda, den låga 
energimängden kommer från förnybara energikällor. 

LCC Livscykelkostnad – En investerings totala kostnad 
under dess livslängd. 
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1 INLEDNING 

Den totala energianvändningen i Sverige år 2013 var cirka 375 TWh enligt publikationen 

Energiläget gjord av Energimyndigheten. Bostads- och servicesektorn stod för cirka 147 TWh 

vilket utgjorde 40 % av den totala energianvändningen. I denna sektor stod hushåll och 

lokalbyggnader för ungefär 90 % av energianvändningen (Energimyndigheten, 2015).  

Sveriges energi- och klimatpolitik har idag som mål att minska klimatutsläppen med 40 % 

och öka andelen förnybar energi till minst 50 % till år 2020. Målet är även att 

energianvändningen ska minska med 20 % samt att den förnybara energianvändningen i 

transportsektorn ska öka till 10 % (Regeringskansliet, 2015). 

Förbättringar behövs i alla sektorer för att nå målen. Förändringar behövs framförallt i 

sektorn hushåll och lokalbyggnader eftersom en betydande del av den slutliga 

energianvändningen sker i bostäder. På grund av detta har EU:s direktiv satt upp mål för att 

nybyggnationer ska bli mer energieffektiva, där dessa energisnåla byggnader kallas för 

”näranollenergibyggnader”. De energieffektiviseringsmål som har satts upp är att alla nya 

byggnader skall vara ”näranollenergibyggnader” från och med år 2021 (Regeringskansliet, 

2015). En del av energiproblemet kan lösas genom en bra systemlösning med 

värmeåtervinning för ventilation. Enligt branschorganisationen Svensk Ventilation kan upp 

till 30 % av uppvärmningsenergin besparas med nya systemlösningar (Svensk Ventilation, 

2017) 

Studien gjordes på förskolebyggnaden Rymden som byggdes 2016 i Eskilstuna kommun. 

Systemlösningen som valdes vid byggnationen är två separata luftbehandlingsaggregat. En 

roterande värmeväxlare försörjer förskolans avdelningar och en korsströmsvärmeväxlare 

som försörjer köket med ventilation. De båda ventilationsaggregaten är av variabelt flöde. 

I denna studie kommer den aktuella systemlösningen att jämföras med andra lösningar för 

att se om de är mer optimala gällande energiprestanda samt om de är mer lönsamma.  

1.1 Bakgrund 

Den globala temperaturökningen som syns idag är resultatet av de utsläpp utav växthusgaser 

som har skett historiskt. Enligt världsnaturfonden WWF har koldioxidhalten i atmosfären 

ökat från 280 PPM till 400 PPM sedan industrialismen. Endast en del av den utökade 

växthuseffekten orsakad av dessa utsläpp har påverkat den globala uppvärmningen 

(Världsnaturfonden, 2017). Som följd av de ökade utsläppen har jordens medeltemperatur 

ökat med 0,7 grader enligt publikationen från Naturvårdsverket. Denna utveckling har skett 

samtidigt som användningen av kol, olja, naturgas, diesel och bensin succesivt ökat. 

(Naturvårdsverket, 2008) 
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Enlig Naturvårdsverket har andelen konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige minskat med 30 

% de senaste 20 åren. Under samma period har utsläppen orsakade av den svenska 

konsumtionen i andra länder ökat med nästan femtio procent (Naturvårdsverket, 2016). I 

Figur 1 nedan syns de båda grunderna till utsläppen där de tillsammans utgör en nästan 

oförändrad trend från 1993 till 2013. 

 

Figur 1 Konsumtionsbaserade växthusgaser [Lånad av Naturvårdsverket]. Källa: (Allerup, 2016)  

I Sverige har energianvändningen i sektorn bostäder och service pendlat upp och ned sedan 

1970. Energianvändningen har sedan 1970 varit maximalt 175 TWh per år samtidigt har den 

dalat ner till 140 TWh per år. Anledningar till dessa upp och nedgångar beror på 

omvälvningar i världsekonomin i form av olika kriser och konflikter i världen. Exempel på 

kriser som kan ha haft påverkan på minskningen av energianvändningen i bostäder är 

oljekrisen 1973 samt 1979. Konsekvenserna för Sverige blev en minskad energianvändning 

genom att införa ransoneringslagen. Enligt Fredrik Carlgren satsade Sverige under denna 

period istället på kärnkraft och biobränsle för att vara oberoende av olja (Carlgren, 2008). 

Efter krisen uppmärksammades byggnaders energibehov eftersom energianvändningen 

ökade enligt Abel & Elmroth. Bestämmelser för lufttäthet och utveckling i byggnadsteknik 

ledde till kraftigt minskning av energianvändningen i bostäder. Genom åren har 

energianvändningen för bostäder minskat i genomsnitt på grund av lagändringar, trots nya 

byggnationer (Abel & Elmroth, 2012). 

I Figur 2 publicerad av Christian Holmström presenteras energianvändningen för sektorn 

bostäder och service mellan åren 1970 och 2015 (Holmström, Ekonomifakta, 2017). 
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Figur 2 Energianvändning bostads- och servicesektorn i Sverige [Lånad av Ekonomifakta] Källa: 
(Ekonomifakta, 2017) 

Innan oljekriserna konstruerades byggnader simpelt enligt Abel & Elmroth. Under 1940-talet 

och tidigare karaktäriserades byggnader ofta som tekniskt okomplicerade konstruktioner 

bestående av få komponenter och material. På grund av den okomplicerade 

byggnadstekniken var det ända fram till 1960-talet accepterat med sämre inomhusklimat 

under vissa tider på året. Under exempelvis vintern accepterades svalare och dragigare 

förhållanden inomhus, detta motverkades i den mån det gick genom att värma byggnaden 

lite mer. På grund av den goda tillgången på olja efter andra världskriget, blev 

uppvärmningen av byggnader överkomlig och effektivisering av byggnader var därför inget 

som diskuterades.  

Isoleringen och lufttätheten förbättrades på grund av förändringarna i byggnadstekniken till 

följd av oljekriserna. Luftomsättningen i byggnader minskade vilket påverkade ventilationen 

och inomhusklimatet negativt. Under 1970-talet blev luftläckaget genom klimatskalet för 

nybyggnationer otillräckligt och därför behövdes fläktstyrd ventilation för att säkerställa god 

inomhusmiljö. Till- och frånluftssystem installerades utan värmeåtervinning i bostadshus på 

grund av de billiga uppvärmningskostnaderna. I vissa byggnader sparades energi för 

uppvärmningen med den kontroversiella tekniken ”återluft”. Uppvärmningen av byggnader 

blev så dyr efter olika världskonflikter att det istället blev lönsamt att investera i 

värmeåtervinning med värmeväxlare (Abel & Elmroth, 2012). 

I tidigare byggnader användes ofta CAV-system, Constant Air Volume. Detta system 

ventilerar byggnader med samma flöde hela tiden. VAV-system, Variable Air Volume är en 

systemlösning som grundar sig på att variera flödet till rum efter behov. På detta sätt kan 

energianvändningen för att distribuera luften samt värma och kyla den, minskas påtagligt. 

Enligt installationsföretaget The Severn Group kan 30 % av energikostnaderna sparas med 

ett VAV-system (The Severn Group, 2016). 
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Förskolebyggnaden Rymden är en modern byggnad med både värmeväxlare och VAV-styrd 

ventilation. Eftersom det är en förskola är det minimalt stillasittande inomhus och hög 

aktivitet utomhus under större delen av året. En hypotes är därmed att ett VAV-system bör 

passa bra för just detta fall i form av energibesparingsmöjlighet. Grundfallet studeras även 

för att undersöka om en större energibesparing och lönsamhet kan göras med en annan typ 

av systemlösning för luftbehandlingsaggregat. 

1.2 Syfte 

I projekteringsskedet utfördes inte en LCC-kalkyl för att stärka systemvalet för förskolan. 

Syftet med detta projekt är därför att undersöka alternativa systemlösningar och dess 

betydelse för förskolans energiprestanda samt ekonomiska aspekt. De systemlösningar som 

kommer ligga till grund i undersökningen är CAV- och VAV-system vid olika val av 

värmeåtervinning. Dessa systemlösningar kommer sedan att jämföras med varandra för att 

hitta det optimala systemvalet. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur förhåller sig byggnadens energiprestanda vid val av systemlösningarna CAV- eller VAV-

system samt val av värmeåtervinning? 

• Vilken kombination av systemlösning är mest optimal ur den ekonomiska aspekten? 

1.4 Avgränsning 

Detta projekt har avgränsats till att endast avse en förskola belägen i Eskilstuna kommun. 

Vidare kommer undersökningen enbart fokusera på val mellan CAV- eller VAV-system samt 

ventilationsaggregat i byggnaden och dess värmeåtervinningsteknik. Den ekonomiska 

kalkylen kommer endast byggas upp med Livscykelkostnad, LCC metodiken. 

För beräkning i sektionsdata har luftbehandlingsaggregaten för de olika fallen valts från 

fabrikatet Swegon. 
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2 METOD 

En analys på förskolan i Eskilstuna kommun gjordes för att besvara ovanstående 

frågeställningar. En informationssamling gjordes i form av litteraturstudie som underlag för 

arbetet.  

Litteraturstudier inhämtades för detta projekt i form av tidigare vetenskapliga studier, 

vetenskapliga artiklar samt föreskrifter. Relevanta handlingar i form av a-ritningar, 

rambeskrivningar och projektmöten erhölls av Sweco. Detta underlag har legat som grund för 

analysen på förskolebyggnaden Rymden. Ytterligare information gällande verksamheten 

inhämtades med hjälp av ett platsbesök på förskolan samt en intervju med 

projektöransvarige för förskolan, Mikael Sjöquist. Övrig information som ej var given och 

som krävdes för projektet hämtades från branschdata och viss information antogs även till 

rimliga värden. 

Analyser och jämförelser gjordes genom att bygga upp en simuleringsmodell av förskolan i 

energisimuleringsprogrammet Indoor Climate and Energy, IDA ICE. Autodesk MagiCAD 

användes för att beräkna vilken typ och mängd material som behövdes till ventilationen i 

form av kanaler, don samt spjäll. Denna information fördes in i programmet Sektionsdata 

4.21 för beräkning av investeringskostnaden till LCC-kalkylen. Den mest optimala 

systemlösningen ur ekonomisk synpunkt bestämdes med LCC-kalkyl samt känslighetsanalys. 

Resultat av de olika simuleringarna från IDA ICE låg som grund i valet av den mest optimala 

systemlösning ur energisynpunkt. Jämförelse mellan CAV- och VAV-system gjordes i tre 

olika scenarier som beskrivs i Tabell 1. 

Tabell 1 Beskrivning av scenarier 

   

Jämförelsescenario Systemlösning

1 Roterande VVX + Korsströms VVX

2 Vätskekopplad VVX

3 Roterande VVX + Frånluftsfläkt
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3 LITTERATURSTUDIE 

En granskning av tidigare arbeten som berör undersökningsområdet utfördes som grund för 

projektet. Resultaten från dessa studier gav viktig information som reflekteras i diskussionen. 

Studierna har hittats med hjälp av databaserna Diva och Scopus. 

3.1 Energieffektiviseringsåtgärder 

Många studier har gjorts för att kartlägga olika energibesparingspotentialer i byggnader. 

Många av dessa studier fokuserar på byggnaders ventilation och framförallt byte av 

värmeväxlare samt byte till VAV- istället för CAV-ventilation. Litteraturstudierna är allt från 

tidigare examensarbeten till vetenskapliga rapporter som undersöker just 

energibesparingspotentialen i byggnader och även dess ekonomiska lönsamhet. 

Effektivisering av ventilationssystem har visat sig vara en mycket bra åtgärd för att minska 

byggnaders energianvändning och detta har visats både i Sverige och internationellt. Nedan 

visas litteraturstudierna som utfördes inom ämnet. 

3.1.1 Energibesparingspotential i skolor med VAV 

I tidskriften Energy and Buildings gjordes en studie av (Wachenfeldt, Mysen, & Schild, 

2007) som innefattar energibesparingspotentialen med VAV ventilation istället för CAV. 

Studien omfattade två skolor i Norge, Jaer skolan och Mediå skolan. Den behovsstyrda 

ventilationen var utrustad med CO2-sensorer vars uppgift var att variera flödet för att hålla 

koncentrationen av CO2 under 1000 ppm vid en höjd på 1,2 meter. För Mediå skolan 

analyserades både luftflöde och energiprestandan genom mätningar och simuleringar. En 

analys gjordes under tidsperioden 11-17 november 2002. Undersökningen gav resultatet att 

under dagtid minskade den totala värmeåtgången för ventilationen med 21 % och det 

genomsnittliga flödet minskade med 50 %. Med en antagen fläktverkningsgrad gav även 

detta att energiåtgången för fläktarna minskade med 87 % under den analyserade veckan. 

3.1.2 Utredning av behovsstyrd ventilation 

I en undersökning av (Ängalid, 2012) jämfördes CAV- och VAV-ventilation i olika fiktiva rum. 

Studien visade vilka rumstyper som ett variabelt flöde var ekonomiskt lönsamt istället för ett 

konstant flöde. Fiktiva modeller simulerades i programvaran IDA Indoor Climate & Energy. 

De olika rummen som studerades var klassrum, kontor och mötesrum. En 

livscykelkostnadsanalys samt en enklare återbetalningstidskalkyl gjordes för respektive 

simulering.  

Simuleringarna i undersökningen visade att endast rumstypen mötesrum var lönsam av 

dessa tre. Både klassrum och kontor visade sig ge en förlust. Enligt Filip Ängalid berodde 

detta på att nyttjandegraden för dessa rum var så pass hög att ventilationen med VAV var 

igång nästan lika mycket som ventilationen med CAV. Däremot var nyttjandegraden för 
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mötesrummet betydligt lägre och därför blev energibesparingen för det fallet så pass hög att 

besparingen täckte investeringskostnaden. En känslighetsanalys gjordes sedan på antalet 

personer som skulle använda mötesrummet. Detta gjordes för att se när kalkylen skulle bli 

lönsam. Resultatet blev att mötesrummet borde vara dimensionerat för omkring 20 – 30 

personer för att investeringen skulle förbli lönsam. 

3.1.3 Jämförelse av värmeväxlare för förskola 

I en studie gjord av (Vidar, 2014) jämfördes valet av luftbehandlingsaggregat för en förskola i 

Linköping. Vid nybyggnationen valdes ett luftbehandlingsaggregat med en korsströmsväxlare 

som värmeåtervinnande enhet. Arbetet gick ut på att jämföra det redan befintliga 

luftbehandlingsaggregatet med en roterande- samt en motströmsvärmeväxlare för att se om 

ett mer energi- och kostnadseffektivare luftbehandlingsaggregat kunde ha valts. I studien 

drogs slutsatsen att en roterande värmeväxlare var en bättre lösning då den visade sig vara 

effektivare på återvinningsdelen på grund av en högre temperaturverkningsgrad. Den visade 

sig samtidigt vara en bättre lösning eftersom den var billigare i inköp. En roterande 

värmeväxlare var dock i detta fall inte det självklara valet om endast ett 

luftbehandlingsaggregat skulle användas då den ansågs vara känslig för matos. Om systemet 

istället skulle delas upp i två delar, skulle den roterande värmeväxlaren passa mycket bra i 

förskoleverksamheten. 

3.2 Personnärvaro i förskolor 

Personnärvaron i klassrummen är något som påverkar hur mycket besparing som kan göras 

med behovsstyrd ventilation. Ett rum som har dimensionerats med CAV för det maximala 

antalet personer som kan vistas där, kommer att kunna göra energibesparingar genom att 

istället installera ett VAV-system. Detta beror på att personnärvaron i klassrummen i 

genomsnitt är lägre än den dimensionerade. I en annan studie gjord av (Mysen, Berntsen, 

Nafstad, & Schild, 2005) undersöktes 157 klassrum för högstadieelever i 81 slumpmässigt 

utvalda skolor i Oslo. Enligt studien designas ofta CAV ventilationssystem för 30 elever och 

det var denna siffra som resultatet jämfördes med. Undersökningen utfördes mellan 5 mars 

och 17 juni och den visade att genomsnittet av närvarande elever var 22. Det totala antalet 

personer i klassrummen var i genomsnitt 74 % av den maximala dimensioneringen. 

Resultatet av inspektionen på respektive klassrum visade även att i genomsnitt var 6 % av 

klassen frånvarande på grund av sjukdom eller annat ärende. I samma studie undersöktes 

även hur mycket tid som spenderades i klassrummen och det visade sig att det användes 4 

timmar dagligen till normala skolaktiviteter. I de klassrum som undersöktes mättes även en 

persontäthet upp på cirka 0,37 elever/m2.  
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4  TEORETISK REFERENSRAM 

Under detta avsnitt beskrivs den teoretiska bakgrunden för denna studie. 

4.1 Ventilationssystem 

Ventilationen i byggnader har ett antal olika funktioner där ett av dem är att tillföra frisk- och 

föra bort förorenad luft. Samtidigt skall den även motverka spridningen av dessa 

föroreningar. Det finns många olika föroreningar som påverkar luftkvaliteten som 

exempelvis koldioxid, damm, fuktöverskott, matos samt emissioner från byggnads- och 

inredningsmaterial. En annan funktion är att ventilationen skall skapa ett undertryck 

inomhus. Detta på grund av att den fuktiga rumsluften annars kan tryckas ut genom 

otätheter i klimatskalet som då kan kondensera och skapa fukt- och mögelproblem. I vissa 

fall är även ventilationens uppgift att värma eller kyla rummet den ventilerar. 

Olika typer av ventilationssystem finns, regler samt krav saknas som formulerar vilket system 

som skall väljas. Istället är de formulerade som funktionskrav på luftkvaliteten, inneklimat 

och byggnads beständighet. Kraven på bland annat luftkvalitet, termiskt inneklimat, 

investeringskostnad, driftkostnad och utrymmesbehov avgör vilken systemlösning som väljs 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). Nedan beskrivs de tre huvudtyperna av ventilationssystem i 

Sverige. 

4.1.1 Självdrag, S-system 

Idag byggs det sällan hus med självdrag, dock var systemet vanligt i bostadshus byggda före 

1970. Eftersom systemet saknar fläktar drivs ventilationen i huvudsak av termiska krafter. 

Den varma rumsluften stiger uppåt i frånluftskanaler på grund av densitetskillnaden mot 

uteluften. Samtidigt sugs ny uteluft in genom uteluftsventiler och otätheter i klimatskalet. 

Större nivåskillnad mellan in och utlopp bidrar till större drivkraft i självdraget. Detta 

betyder att luftväxlingen är störst på bottenvåningen och minst högst upp i byggnaden. 

Självdrag går inte att styra och därför blir det ofta svårt att klara ventilationskraven under 

den varma sommartiden och det är ofta risk för överventilering under vintern. Fördelen med 

självdrag är att inget fläktrum behövs samtidigt som det inte behövs någon fläkt-el 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). I Figur 3 visas en principskiss över självdragsventilation. 
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Figur 3 Principskiss av självdragsventilation [Lånad av Projektering av VVS-installationer] Källa: 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

4.1.2 Frånluft, F-system 

Frånluftssystem består av frånluftskanaler och en frånluftsfläkt som skapar ett undertryck. 

Med hjälp av detta undertryck sugs luften uppåt och ut ur byggnaden medan uteluften tillförs 

via uteluftsventiler. Det positiva med F-system är att de kräver måttliga utrymmen för att 

fungera. Ventilationen kan även kontrolleras och därför blir det ett mer stabilt flöde året 

runt. Det finns även möjligheter att återvinna värmen i frånluften. Den återvunna värmen 

kan exempelvis användas till att värma upp tappvarmvattnet i byggnaden. Nackdelar med F-

system är att frånluftsfläkten kräver el samt att mer underhåll krävs då systemet är känsligt 

på grund av att fläkten kan sluta fungera (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I Figur 4 visas en 

principskiss över frånluftsventilation. 
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Figur 4 Principskiss av frånluftsventilation [Lånad av Projektering av VVS-installationer] Källa: 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

4.1.3 Till- och frånluft med värmeåtervinning, FTX- system 

I lokalbyggnader som exempelvis kontor, skolor, sjukhus och varuhus är FTX-system det 

vanligaste ventilationssystemet. FTX-system består av två kanalsystem, till- och frånluft. 

Luftbehandlingsaggregatet består av fläktar, filter, värmeåtervinnare, kylbatteri och 

eftervärmningsbatteri. För att ett FTX-system skall fungera effektivt behövs underhåll, 

exempelvis så behöver filter bytas i luftbehandlingsaggregatet och kanalerna behöver 

rengöras från smuts och damm. På grund av att all luft går genom luftbehandlingsaggregatet 

så kan en stor mängd av värmen i frånluften återvinnas. Med värmeåtervinningen kan 

energibehovet för eftervärmningen av tilluften minskas med ca 80 %. Men eftersom mer luft 

går genom luftbehandlingsaggregatet så krävs även mer el till fläktar. Mer än dubbelt så 

mycket fläkt-el krävs för ett FTX-system jämfört med ett F-system. Detta beror på att det är 

två fläktar istället för en men även på grund av att ventilationsluften behöver extra 

tryckhöjning för att kunna passera aggregatdelarna. En stor nackdel med FTX-system är att 

det kräver mycket utrymme. Kanaler till de rum som skall ventileras krävs samtidigt som ett 

fläktrum behövs för luftbehandlingsaggregatet (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I Figur 5 visas 

en principskiss över från- och tilluftsventilation. 
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Figur 5 Principskiss från- och tilluftsventilation [Lånad av Projektering av VVS-installationer] 
Källa: (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Utöver dessa huvudtyper finns även variationer som bygger på samma system. Exempelvis 

finns självdragssystem kompletterad med hjälpfläkt och FFS-system samt FTX-system finns 

utan värmeåtervinning som kallas FT-system (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

4.2 Luftbehandlingsaggregat för FTX-system 

Luftbehandlingsaggregat har som huvuduppgift att behandla tilluften efter verksamhetens 

krav gällande luftkvalitet och temperatur (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Komponenterna i 

ett luftbehandlingsaggregat kan variera, där vissa komponenter är vitala medan andra endast 

används i vissa sammanhang. Följande komponenter ingår oftast i ett 

luftbehandlingsaggregat: 

• Intag för uteluft 

• Spjäll 

• Filter 

• Värmebatteri 

• Kylbatteri 

• Fläkt 

• Ljuddämpare 

• Värmeåtervinning 

 

I Figur 6 visas ett exempel på ett luftbehandlingsaggregat med de ovanstående 

komponenterna. 
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Figur 6 Principskiss över komponenter för ventilationsaggregat med återvinning [Lånad av 
Projektering av VVS-installationer] Källa: (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Den luft som ventilerar rummen i en byggnad tas först in till luftbehandlingsaggregatet med 

hjälp av fläktar. Luften tas in via ett intag, antingen via ett galler i ytterväggen, en huv på 

taket eller ett torn på marken. Denna luft som tas utifrån och leds in till 

luftbehandlingsaggregatet kallas uteluft och intaget kallas uteluftsintag. I 

luftbehandlingsaggregatet sitter spjäll som har fyra olika uppgifter. Dessa uppgifter är att 

luftintaget skall kunna stängas, injusteras, regleras samt skydda mot spridning av brand. 

Luften som passerar luftbehandlingsaggregatet innehåller partiklar, gaser, ångor med mera. 

Dessa luftföroreningar renas bort i den mån det går via filter i luftbehandlingsaggregatet. När 

det väl passerat luftbehandlingsaggregatet används ofta ljuddämpare för att reducera ljud 

som uppstår av fläktar samt ljud från kanalerna (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Luften som tas in i luftbehandlingsaggregatet varierar i temperatur och därför installeras ofta 

värme- och kylbatterier. Uppvärmning samt kylning av luften utförs först och främst av 

värmeåtervinnaren för att spara energi. Men då värmeåtervinnaren inte längre klarar av hela 

värme- eller kylbehovet används värmebatteriet samt kylbatteriet (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). Värmeåtervinningen kan utföras med olika tekniker av värmeväxlare. Nedan beskrivs 

värmeåtervinningssystemet i luftbehandlingsaggregatet i detalj. 

4.2.1 Värmeåtervinningssystem 

På 1970-talet användes ofta återluft för att återvinna värmen i frånluften. Återluft innebär att 

en del av frånluften återförs och blandas in i tilluften när utetemperaturen sjunker. 

Återluftföring förekommer allt mindre i Sverige och norra Europa. Skäl till varför är bland 

annat för att filter som skall rena luften som återförs, inte sköts samt att partikelfilter inte 

kan rena alla föroreningar i luften. Detta i kombination med att återluft i allmänhet uppfattas 

som ohygienisk gör att nybyggnationer med återluft som system minskar. I Sverige är idag 

värmeåtervinning med värmeväxlare den vedertagna formen för återvinning (Abel & 

Elmroth, 2012).  
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De tre olika typerna av värmeväxlare som är vanligast är följande och de beskrivs mer 

detaljerat senare i kapitlet. 

• Roterande VVX, regenerativt system 

• Platt-VVX, direkt rekuperativt system 

• Vätskekopplad VVX, indirekt rekuperativt system 

 

Det finns både för och nackdelar med de olika systemtyperna, varav en av dem är 

temperaturverkningsgraden. De olika värmeväxlarnas förmåga att överföra värme beskrivs 

med temperaturverkningsgraden och ekvationen presenteras nedan. 

 

ƞ𝑇 =
(𝑡å − 𝑡𝑢𝑡𝑒)

(𝑡𝑓𝑟å𝑛 − 𝑡𝑢𝑡𝑒)
∗
𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙
𝑞𝑓𝑟å𝑛

 

 

tå = temperatur efter återvinning (°C) 

tute = utetemperatur (°C) 

tfrån = frånluftstemperatur (°C) 

qtill = tilluftsflöde (m3/s) 

qfrån = frånluftsflöde (m3/s) 

(Abel & Elmroth, 2012) 

4.2.1.1. Roterande VVX, regenerativt system 

En roterande värmeväxlare består av ett roterande hjul bestående av veckade kanaler av 

aluminium. Den varma frånluften värmer upp ena sidan av det roterande hjulet och vartefter 

hjulet roterar, värmer hjulet upp den kalla tilluften. Det finns många olika fördelar med en 

roterande värmeväxlare jämfört med andra lösningar. Men trots dessa fördelar så används 

den i mindre utsträckning än plattvärmeväxlare. Några av dessa fördelar är att detta system 

ofta karaktäriseras med låg tryckfall vilket resulterar i låg energianvändning för fläktarbetet. 

Värmeväxlaren är även förhållandevis enkel att rengöra (Svensk Ventilation, 2017). En annan 

stor fördel med en roterande värmeväxlare är dess temperaturverkningsgrad. I de bästa 

fallen har de en temperaturverkningsgrad på 70-80 %. En nackdel är dock att det inte går att 

undvika en viss överföring av frånluft till tilluften. Detta läckage kan ligga på runt 5-10 %. 

Roterande växlare är relativt billiga om man jämför med de andra systemtyperna, speciellt 

när det gäller luftflöden över 2 m3/s (Abel & Elmroth, 2012). I Figur 7 visas en principskiss 

över en roterande värmeväxlare. 
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Figur 7 Principskiss över roterande VVX, regenerativt system [Lånad av Fläktwoods] Källa: 
(Fläktwoods, 2017) 

4.2.1.2. Platt-VVX, direkt rekuperativt system 

Korsströmsvärmeväxlare och motströmsvärmeväxlare kallas gemensamt för 

plattvärmeväxlare. Dessa värmeväxlare är de mest förekommande på marknaden, där de 

oftast förekommer i bostadshus. Tekniken är enkel och saknar rörliga delar. Istället passerar 

till och frånluften ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften 

passerar aluminiumplåtarna och värmer upp dem, samtidigt passerar tilluften i separata 

kanaler som värms upp av aluminiumplåtarna. En nackdel med plattvärmeväxlare är att de 

ofta upplevs som svåra att rengöra på grund av dess konstruktion (Svensk Ventilation, 2017). 

Andra nackdelar är att det finns risk för igenfrysning i växlaren samt att det inte finns absolut 

säkerhet mot läckage, dock är plattvärmeväxlare tätare än roterande värmeväxlare. Fördelar 

med plattvärmeväxlare är att systemet är relativt billigt samtidigt som de har en 

verkningsgrad på 60-80 % (Abel & Elmroth, 2012). I Figur 8 visas en principskiss över en 

plattvärmeväxlare. 
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Figur 8 Principskiss över platt-VVX, direkt rekuperativt system [Lånad av Fläktwoods] Källa: 
(Fläktwoods, 2017) 

4.2.1.3. Vätskekopplad VVX, indirekt rekuperativt system 

System med vätskekopplad värmeväxlare består av en frysskyddad vätskelösning som 

cirkuleras mellan kyl- och värmebatterier placerade i frånluftssystemet respektive 

tilluftssystemet. Frånluften värmer upp vätskelösningen som sedan cirkuleras och avger 

värmen till tilluften (Svensk Ventilation, 2017). Med en vätskekopplad värmeväxlare kan 

tilluftssystemet och frånluftssystemet placeras oberoende av varandra. Tilluften kan 

exempelvis placeras i källaren och frånluften i vinden. Värmeväxlaren är helt säker mot 

läckage och eftersom det inte finns någon risk för återluft används ofta vätskekopplade 

värmeväxlare till lokaler som har farlig frånluft. Exempelvis används systemet ofta till 

laboratorier som har frånluft från dragskåp samt lokaler med krav på hög renlighet som 

exempelvis sjukhus (Abel & Elmroth, 2012). I Figur 9 visas en principskiss över en 

vätskekopplad värmeväxlare. 
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Figur 9 Principskiss över en vätskekopplad VVX, indirekt rekuperativt system [Lånad av 
Fläktwoods] Källa: (Fläktwoods, 2017) 

4.2.2 SFP 

Med nya och hårdare krav på effektiv elanvändning i byggnader har begrepp som ”VAS-

klasser och ”Specifik fläkteleffekt”, SFP lanserats av Svenska inneklimatinstitutet, SIKI. VAS-

klasserna mäter luftdistributionssystemets transporteffektivitet. Det är alltså ett mått på hur 

effektivt elen till fläktarna används för att transportera ventilationsluften. VAS- klasserna 

definieras i SIKIs skrift R2. Exempelvis innebär VAS-klassen 1500 att det beräknade värdet 

på SFP högst får uppgå till 1,5 kW/(m3/s). SFP-värdet definieras av SIKI i skriften 

Klassindelade luftdistributionssystem – riktlinjer och specifikationer. SFP-värdet definieras 

som den sammanlagda eleffekten för luftdistributionssystemets samtliga fläktar dividerat 

med totalluftflödet genom byggnaden vid dimensionerade belastningsförhållanden, 

kW/(m3/s).  

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑓 + 𝑃𝑓𝑓

𝑞𝑓
 

SFP = Specifik fläkteffekt (kW/(m3/s)) 

Ptf = Total fläkteffekt för tilluftsfläktar vid dimensionerande luftflöde (kW) 

Pff = Total fläkteffekt för frånluftsfläktar vid dimensionerande luftflöde (kW) 

qf = Dimensionerande luftflöde genom byggnaden, lämpligen frånluftsflödet (m3/s) 

(Svensk ventilation, 2000) 

 

Lägre SFP tal betyder att fläktarna i luftdistributionssystemet använder sig av mindre el. För 

att uppnå ett lågt SFP- tal räcker det inte att enbart välja eleffektiva fläktar. Reduktion av 

tryckfallen i ventilationssystem är även en viktig del av att minska energianvändningen i 

luftdistributionssystemet (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
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Enligt boverket bör ventilationssystemets eleffektivitet vid dimensionerande luftflöde inte 

överskrida SFP-värdena som visas i Figur 10. 

 

Figur 10 BBR-krav för specifik fläktenergi [Lånad av BBR19] Källa: (Boverkets byggregler, 2017) 

4.3 Styrning av ventilation 

Det finns tre olika sätt att styra ventilationsflödet på efter behov CAV-system, VAV-system 

samt DCV-system (Warfvinge & Dahlblom, 2010). De olika systemtyperna beskrivs nedan. 

4.3.1 Konstant luftflöde, CAV-system 

CAV-system innebär att till- och frånluftsflödena förblir konstanta under verksamhetstiden 

oavsett om värmetillskottet ökar på grund av personnärvaro eller om rummen istället står 

tomma. Luftflödets storlek bestäms utifrån de hygieniska kvalitetskraven från 

Arbetsmiljöverket. Flödet enligt dessa krav är minst 7 l/s, person plus 0,35 l/s, m2. CAV-

system saknar rörliga delar i form av spjäll för flödesreglering (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). I Figur 11 visas ett exempel på ett rum med CAV-system. 

 

Figur 11 Principskiss över CAV-system [Lånad av Projektering av VVS-installationer] Källa: 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
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4.3.2 Variabelt luftflöde, VAV-system 

VAV-system innebär att ventilationsflödet kan variera under verksamhetstiden. Med hjälp av 

ett sådant system kan tomma rum ventileras minimalt. Regleringen kan ske efter 

rumstemperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro. Flödesregleringen sker antingen med 

motordrivna spjäll eller motordrivna tilluftsdon. För att de övriga rummen i byggnaden inte 

skall störas av det varierande luftflödet, krävs tryckgivare och tryckhållande utrustning i 

kanalsystemet. Tillufts- och frånluftsfläktarna skall även vara flödesreglerbara för att 

systemet skall fungera. VAV-system används i lokalbyggnader som exempelvis skolor, kontor 

och hotell (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I Figur 12 visas ett exempel på ett VAV-system där 

flödet till rummet regleras med ett motordrivet spjäll. 

 

Figur 12 Principskiss över VAV-system [Lånad av Projektering av VVS-installationer] Källa: 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Ett annat sätt att styra tilluftsflödet är med hjälp av ett behovsstyrt luftflöde, DCV-system. 

Behovsstyrd ventilation kan antingen styras automatiskt efter hur rummet används eller 

manuellt av personerna i rummet. Rum där DCV-system brukar finnas är exempelvis 

konferensrum och samlingssalar. 

4.3.2.1. Styrning med CO2 

Koldioxid är inte störande vid låga koncentrationer, utan endast när koncentrationen blir 

tillräckligt hög. Det hygieniska gränsvärdet för koldioxid är 5000 ppm, vilket är ett värde som 

sällan uppnås i bostäder. Vid koncentrationer upp mot 1500 ppm känns luften ofräsch, 

speciellt om man går in i rummet utifrån. Det förekommer dock fler föroreningar än 

koldioxid som människor avger. Även andra gasformiga ämnen avges där en del av dem är 

illaluktande vid små mängder. Dessa ämnen följer dock samma ökning som koldioxidhalten 

och eftersom koldioxid är lätt att mäta, används den som ett mått på föroreningar från 

människor i rumsluft. Vid ventilation med koldioxid som styrning används ofta 

koncentrationen 1000 ppm som gränsvärde då detta värde är en maximal rekommendation 

från Världshälsoorganisationen samt Arbetsmiljöverket (Abel & Elmroth, 2012). 
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4.4 Luftflödesreglering 

För att kunna ändra ventilationsflödet under drift krävs det att aggregatfläktarna är 

reglerbara. Detta kan göras på olika sätt beroende på typ av fläkt i luftbehandlingsaggregatet. 

Radialfläktar kan regleras med hjälp av spjällreglering, varvtalsreglering, ledskenereglering 

samt by-passreglering. 

Vid spjällreglering placeras ett spjäll ut i kanalsystemet som stryps när ventilationsflödet ska 

minskas utan att fläktens varvtal ändras. Systemet kan utnyttjas med två varianter av fläktar, 

B-hjul samt F-hjul. Denna metod att reglera luftflödet är endast användbar för små fläktar 

och främst för F-hjulsfläktar. Spjällreglering är tekniskt sätt den enklaste metoden att reglera 

flödet. 

Vid ledskenereglering monteras justerbara ledskenor i fläktinloppet. Dessa ledskenor kan 

vinklas så att luften i intaget börjar rotera. På grund av roteringen kan inte fläkthjulet ”ta tag” 

i luften och luftflödet genom fläkten minskar. Med denna metod kan det totala luftflödet 

regleras på ett eleffektivt sett. Metoden har en stor investeringskostnad och därför används 

den enbart vid stora luftflöden och då med hjälp av ett B-hjul. 

Varvtalsreglering innebär att fläkthjulets rotationstal ändras. Med denna metod ändras inget 

i kanalsystemet och verkningsgraden förblir också oförändrad. Dock minskar 

totaltryckökningen väsentligt med ett minskande luftflöde. 

Med by-passreglering återförs en del av den luft som lämnar fläkten tillbaka till fläktens 

inlopp. På detta sett minskar flödet till kanalsystemet, nackdelen är dock att eleffektbehovet 

inte minskar. För B-hjul ändras inte eleffektbehovet markant medan för F-hjul kan den öka 

betydligt. Metoden lämpar sig bäst för små ventilationssystem. 

För stora axialfläktar ändras luftflödet genom att skovelvingarna vrids i fläkten. Med denna 

metod sker regleringen inom ett stort intervall och den bibehåller även en hög verkningsgrad 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

4.5 Köksventilation 

I förskolans köksdel har ventilationen projekterats efter att klara av 280 personer/dag 

eftersom matlagningen utförs för hela förskoleverksamheten i området. Matlagning bidrar 

till partiklar i luften vilket gör att rening behövs innan luften når filtren i 

luftbehandlingsaggregatet. Den teknik som valdes för partikelavskiljning för frånluften var av 

centrifugalfilter vilket valdes från företaget Jeven. 

Frånluftsdonet som användes var turboswing 750 rpm. Denna teknik valdes eftersom enligt 

Jeven är den lämpad för enkla kök med mindre fettproducerande utrustning som exempelvis 

centralkök, skolor och sjukhus (Jeven, 2017). I Fel! Hittar inte referenskälla. nedan syns 

en skiss på hur kökskåpan från Jeven ser ut och hur den fungerar. 
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4.6 Föreskrifter 

I nedanstående avsnitt beskrivs föreskrifter som har följts för projekteringen av 

förskolebyggnaden Rymden. 

4.6.1 BBR19 

Förskolebyggnaden Rymden är projekterad enligt BBR19. Byggnaden är belägen i Eskilstuna 

som ingår i klimatzon III. För denna klimatzon ska den specifika energianvändningen per 

tempererad area och år vara maximalt 80 kWh. I Figur 14 visas BBR:s klassning för olika 

zoner som har annat uppvärmningssätt än elvärme. 

 Figur 13 Principskiss över köksventilation [Lånad av Jeven] Källa: (Jeven, 2017) 
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Figur 14 BBR krav för specifik energianvändning i olika klimatzoner [Lånad av BBR19] Källa: 
(Boverkets byggregler, 2017) 

4.6.2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

Utgångspunkten för projekteringen av ventilation för byggnaden Rymden har varit AFS 

2009:2. När det gäller stadigvarande vistelserum i lokaler skall luftflödet vara 0,35 l/s per m2 

golvarea plus 7 l/s för varje person (Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 2013). För att balansera 

systemet har ett tillägg lagts på enligt rumsbeskrivningar från Sweco.  

4.6.3 Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal 

Fläktrum skall utformas med hänsyn för underhåll- och servicepersonal. I planeringen av 

apparatrum har handbok enligt branschstandard använts i detta projekt. I handboken ingår 

ett arbetsutrymme på minst 0,6 meter gånger 0,9 meter med en fri rumshöjd på 2,1 meter, 

för att underhållsarbeten ska ske på ett praktiskt sätt (VVS-företagen, 2002). I Figur 15 visas 

en principskiss över fri rumshöjd för arbetsutrymmen. 
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Figur 15 Principskiss över arbetsutrymmets golvyta för service- och driftpersonal [Lånad av VVS-
företagen] Källa: (VVS-företagen, 2002) 
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5 AKTUELL STUDIE 

Under detta avsnitt beskrivs tillvägagången för denna studie. 

5.1 Förskolebyggnaden Rymden 

Förskolan Krongatan är belägen i Eskilstuna kommun och året 2016 byggdes en till byggnad 

intill den redan befintliga förskolan. Projektet kallades Framtiden 2, där konsultföretaget 

Sweco AB projekterade bland annat ventilationen för den nybyggda förskolebyggnaden som 

fick namnet Rymden. Byggnaden dimensionerades för max 120 personer varav 100 barn och 

20 anställda. Uppvärmningen sker med fjärrvärme medan kyla för förskolan saknas, dock 

används ventilationen och vädring som kyla i den mån det går. I Figur 16 nedan syns 

fasadritningar på den nybyggda förskolebyggnaden Rymden.  
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Figur 16 Fasadskiss över förskolebyggnaden Rymden 

5.1.1 Rambeskrivning 

I rambeskrivningen erhölls en del riktlinjer som skulle följas vid projekteringen. Dessa har 

legat som grund i hela projektet och framförallt i de val som gjordes gällande ventilationen. 

Generellt i rambeskrivningen beskrevs SFP-talet som aggregatsfläktarna skulle förhålla sig 

till. SFP-talet fick som maximalt vara 1,5 kW/m3/s vid 70 % av forceringsflödet i VAV-don. 

Utöver detta gavs även kravet på att luftbehandlingsaggregatens verkningsgrad i 

förskoleverksamheten och köket fick som minst vara 80 % respektive 70 %. 

5.2 Platsbesök 

Ett platsbesök gjordes på den aktuella förskolan där information inhämtades gällande 

avdelningar, personnärvaro samt ventilationstider.  
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Den information som erhölls var att vissa rum i förskolan stod tomma större delen av dagen. 

Två av dessa rum som hade VAV-ventilation var lek och vilorum. Matrummen utnyttjades 

mer frekvent då rummen användes även till andra förskoleaktiviteter utöver matpauser. 

Personnärvaron gavs ut att vara som maximalt 82 personer i byggnaden varav 64 barn, 13 

lärare, 2 lokalvårdare och 3 kockar. Dock var aldrig dessa personer tillsammans i förskolan 

samtidigt. Förskolan användes även likvärdigt under hela året eftersom andra skolaktiviteter 

utfördes under sommartid. Förskolan stängdes alltså aldrig ner och personnärvaron var 

ungefär densamma under hela året. 

Teknikrummet samt fläktrummet besöktes även, där information gällande ventilationstider i 

de olika lokalerna införskaffades. I Figur 17 nedan syns de olika ventilationstiderna. För 

förskoleverksamheten ventileras lokalerna mellan 5:00 - 17:00 på vardagarna och köket 

ventileras mellan 5:30 – 15:00 på vardagarna. 

 

Figur 17 Tidschema för de olika luftbehandlingsaggregaten i förskolebyggnaden 

I Figur 18 nedan syns även kallvinden samt fläktrummet i förskolan som undersöktes på 

platsbesöket. 
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Figur 18 Takkonstruktion samt fläktrum i kallvinden 

5.3 Programvaror 

För att besvara arbetets frågeställningar användes fyra olika programvaror, IDA ICE, 

MagiCAD, Sektionsdata 4.21 och Microsoft Excel.  

IDA ICE är ett simuleringsprogram som användes för att bygga upp en modell av 

förskolebyggnaden genom inmatning av olika indata. Med hjälp av IDA ICE erhölls 

ventilationens el- samt fjärrvärmeanvändning i de olika scenarierna.  

Ventilationssystemen byggdes upp i ritningsprogrammet MagiCAD, där don, spjäll, 

brandskydd och isolering projekterades. Funktionen Bill of Materials användes för att 

importera all information gällande det projekterade ventilationssystemet in i Sektionsdata 

4.21. Sektionsdata 4.21 är ett kalkylprogram med en databas som används för beräkning av 

materialkostnad samt arbetstid inom bland annat konsultbranschen. Programvaran 

användes i projektet för beräkning av investeringskostnader i de olika jämförelsescenarierna. 
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Efter att investeringskostnaderna erhölls, matades dessa siffror in i Microsoft Excel för att 

sedan utföra LCC-beräkningar samt känslighetsanalyser, med funktionen Målsökaren. 

5.4 IDA ICE simulering 

Förskolans energiförbrukning simulerades fram med hjälp av programvaran IDA ICE. 

Energiförbrukningen låg sedan som grund för jämförelsen av de olika systemlösningarna. 

5.4.1 Uppbyggnad av modell 

Modellen i IDA ICE byggdes upp med hjälp av a-ritningar från Sweco där alla nödvändiga 

mått på byggnaden var givna. Valda värden för byggnadens klimatskal togs bland annat från 

Swecos underlag. De värden som ej var givna antogs till rimliga värden med hjälp av 

branschstandarder. Dessa var tappvarmvatten användningen som hämtades från Sveby, U-

värden för konstruktion samt köldbryggor hämtades från ISOVER respektive tidigare kurs. 

Värden för köldbryggor beskrivs i Bilaga 2. De slutliga U-värdena för byggnaden beskrivs i 

Tabell 2 och söderfasaden för den färdiga modellen syns i Figur 19.  

Tabell 2 Värmegenomgångstal för byggnadens klimatskal 

 

 

Yttervägg av trä 0,16 W/(m2*K)

Innervägg 0,67 W/(m2*K)

Mellanbjälklag 0,13 W/(m2*K)

Tak 0,46 W/(m2*K)

Grund 0,12 W/(m2*K)

Fönster 1,1 W/(m2*K)

Dörrar 1,09 W/(m2*K)
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Figur 19 3D-modell över förskolebyggnaden Rymden från IDA ICE 

 

Modellens läge sattes till Västerås – Hässlö i IDA ICE, och klimatfilen valdes till Eskilstuna 

enligt SMHI – Sveby. Offentliga helgdagar i Sverige medräknades i simuleringar och dagarna 

valdes till förvalda värden i IDA ICE. Helgdagarna som valdes visas i Bilaga 7. Vinddriven 

infiltration sattes till 0,5 l/(s.m2 utv. Yta) och tappvarmvattenanvändningen valdes till 5,55 

kWh/m2 golvarea och år. VVC-förluster sattes som 0,4 W/(m2, golvarea), 2 % av 

distributionsförluster levererat från energicentral går till zoner samt att förluster i 

tilluftskanal sattes som 0,264 W/m2.  

Systemlösningen för förskolebyggnaden var två luftbehandlingsaggregat, där ett 

korsströmsaggregat ventilerade köksdelen och ett roterande luftbehandlingsaggregat 

försörjde byggnadens två avdelningar, Månen och Solen med luft. En blandning av VAV och 

CAV valdes i den ursprungliga projekteringen. 3 lek- och vilorum samt 4 matrum utrustades 

med VAV, resterande rum utrustades med CAV som i detta arbete används som VAV-fallet. 

För CAV-fallet ändrades alla VAV-rum till konstant luftflöde. 

Vid jämförelse mellan CAV- och VAV-system, antogs att luftflödet gick ner till minsta tillåtna 

luftflöde som är 0,35 l/s, m2 efter verksamhetstiden med hjälp av varvtalsreglering för båda 

systemen. För CAV-fallet i detta arbete, har forceringsflöde använts under verksamhetstiden 

vilket är det dimensionerade flödet för de olika rummen. För VAV-fallet har grundflöde 

använts som lägsta flöde, och utifrån koldioxidhalten har flödet reglerats med motoriserade 

spjäll vid behov. Vid denna reglering har varvtalsstyrt luftbehandlingsaggregat använts, vilket 

bidrar till besparing av fläktenergi.  

Ventilationstider har varit oförändrade i de olika fallen. I Figur 17 visas de olika scheman för 

luftbehandlingsaggregaten som har använts i arbetet. Börvärdestemperaturen valdes enligt 

Bilaga 5 vilket har varit oförändrad i de olika jämförelsescenarierna. 
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Tabell 3 Personschema för de olika avdelningarna i förskolebyggnaden 

Ett schema över personnärvaron för de 82 personerna i byggnaden gjordes med hjälp av 

information som erhölls från platsbesöket samt vissa egna antaganden. Schemat utfördes i 

Microsoft Excel, vilket visas i Tabell 3.  

 

 

 

I IDA ICE sattes belysningsschemat schablonmässigt till att vara igång 10 timmar under 

arbetsdagarna, mellan klockan 7-17. Aktivitetsnivån i vilorummen sattes till 0,8 i modellen 

och kökets aktivitetsnivå sattes till 2. I övriga rum i förskolan sattes aktivitetsnivån till 1,2. 

Klädseln i hela förskolan sattes till 0,75 ± 0,25. Resterande indata som användes i IDA ICE 

simuleringen hittas under Bilaga 5. 

5.4.1.1. Uppbyggnad av respektive scenario 

Vid scenario 1 byggdes modellen upp enligt den slutliga projekteringen som Sweco gjorde för 

förskolan. I modellen hade 7 rum VAV-styrd ventilation vilket 2-stegsstyrdes med en 

maxgräns på 1000 ppm CO2 i rumsluften. Vid jämförelse med CAV ventilation byttes 

ventilationen i dessa rum ut till att konstant använda sig av det dimensionerade flödet. 

Luftbehandlingsaggregaten som valdes var från företaget Swegon och data som hämtades 

från luftbehandlingsaggregaten finns under Bilaga 3. En översikt över levererad energi finns 

under Bilaga 1. 

Vid scenario 2 undersöktes systemlösningen med en vätskekopplad värmeväxlare som 

försörjde hela förskolebyggnaden inklusive köket. Jämförelsen mellan VAV- och CAV 

ventilation gjordes på samma sätt som för scenario 1. Luftbehandlingsaggregatet valdes från 

företaget Swegon och data som hämtades från luftbehandlingsaggregatet finns under Bilaga 

3. 

Zon/Tid 06:00 - 7:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00

Lek/Vila 1 18

Matrum 1&2 + frd 35 7 35 7 35 1 7 35 7

Korridor 1, skötrum+WC, entré 3 3 3 3

Lek/Vila 2 16 17 33 16 17

Korridor 2, skötrum+WC, entré 4 4 4 4

Lek/Vila 3 18

Ateljé 2 5 1 5 15 1 5 1 5

Matrum 3 & 4 +frd 35 7 35 7 35 1 7 35 7

Pedagogiskt kök

Personal 2 2

Soprum, varumott.

Vattenlek & Städ 14

WC+kapp. Samtal

Exp, passage, disk, torr

Teknik

WC, omkl.

WC, omkl. 2

Städ+trappa

Renseri

Tillag. + korridor 3 3 3 3 3 3 3 3

Atelje 1 5 1 5 15 1 5 1 5

Total antal personer 79 40 82 44 82 82 41 43 82 44
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Vid scenario 3 ändrades systemlösningen till en roterande värmeväxlare som försörjde 

förskoleavdelningarna. Imkanalerna från storköket anslöts istället till en frånluftsfläkt på 

taket. Köksventilationen i detta scenario hade därför ingen värmeåtervinning. Jämförelsen 

mellan VAV- och CAV ventilation gjordes på samma sätt som för scenario 1. 

För alla CAV-fall används samma aggregatstorlek som för respektive VAV-fall. Detta gjordes 

på grund av att den specifika fläktenergin klarade BBR-kraven på 2,0 kW/m3/s. Men för att 

se skillnaden mellan BBR:s krav och rambeskrivningens krav på SFP-talet, gjordes en 

känslighetsanalys på ett större luftbehandlingsaggregat som klarade beställarens krav. Kravet 

på verkningsgrad för luftbehandlingsaggregat enligt rambeskrivning följdes enbart i scenario 

1 i detta arbete. 

5.4.2 Manuell kontroll av scenario 3 

En manuell kontroll genomfördes för scenario 3 för att se om simuleringen för systemvalet 

fungerade. En beräkning gjordes på mängden luft som inte värmdes av frånluften i 

luftbehandlingsaggregatet. Resultatet från den manuella kontrollen jämfördes sedan med 

simuleringsresultatet från IDA ICE. Vid beräkningen sattes medelutomhustemperaturen till 7 

grader. Tilluften samt frånluften hämtades från IDA ICE som var 3,34 m3/s respektive 2,1 

m3/s. Skillnaden i luftflöde blev 1,24 m3/s som behövde värmas upp av fjärrvärmen. Vid 

beräkningen användes värmekapaciteten för luft på 1,0 kJ/kg, K, vilket är den mängd energi 

som krävs för att värma luft 1 grad. Densiteten i beräkningen sattes till 1,2 kg/m3, vilket är 

den ungefärliga densiteten för torr luft vid 20 °C. Den tilluftstemperatur som användes var 

densamma som för IDA ICE simuleringen (21 °C). Drifttiden hämtades från IDA ICE vilket 

var 20 h/vecka. Den totala drifttiden per år beräknades till cirka 1 000 h/år. Ekvationen som 

användes presenteras nedan. Resultatet från beräkningen kan ses i Tabell 18.  

𝑃 = 𝜌 ∗ 𝑞 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇   [kW] 

ρ = Densitet [kg/m3] 

q = Luftflöde [m3/s] 

Cp = Specifik värmekapacitet luft [kJ/kg, K] 

∆T = Temperaturdifferens [˚C] 

 

𝐸 =
𝑃∗𝑡

1000
   [MWh] 

P = Effekt [kW] 

t = Drifttid [h/år] 

5.4.3 Nederbörd 

Vid känslighetsanalysen för nederbörd användes data gällande antal dagar under året vid 

nederbörd på minst 1 millimeter. Antagandet gjordes att barnen under dessa dagar stannade 

inne istället för att gå ut. Data gällande antal nederbördsdagar hämtades från Sveriges 
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meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. I närområdet till Eskilstuna var antal 

nederbördsdagar 100 dygn per år (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2010). 

I Figur 20 visas nederbördskartan från SMHI. 

 

Figur 20 Statistisk på antal nederbördsdagar i Sverige år 2010 [Lånad av SMHI] Källa: (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, 2010) 

Med denna information gjordes beräkningar på hur många dagar under veckan som hade 

nederbörd. Den beräkning som gjordes visas i Tabell 4. 

Tabell 4 Antal vardagar med nederbörd 

 

I Tabell 5 visas personschema för förskolebyggnaden Rymden vid nederbördsdagar. Denna 

personnärvaro användes vid känslighetsanalysen i scenario 1. 

Nederbörd 100 dygn

Antal dagar per vecka 7 dygn

Antal vardagar per vecka 5 dygn

Nederbörd vardagar 71,4 dygn

Veckor per år 52 veckor

Antal nederbörd vardagar 1,4 dygn/vecka
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Tabell 5 Personschema för de olika avdelningar i förskolebyggnaden vid nederbörd 

 

 

5.5 MagiCAD modell 

Modellerna för de olika systemlösningarna ritades upp i programvaran MagiCAD för att 

sedan användas i programmet Sektionsdata 4.21. Projekteringen av ventilationen utfördes 

med hjälp av a-ritningar som tillhandahölls av Sweco. A-ritningarna gjordes om till en simpel 

3D-modell av byggnaden för att underlätta positionering av kanaler och don. Luftflöden till 

de olika rummen hämtades från rambeskrivningen. Nedan i Figur 21 visas det projekterade 

ventilationssystemet för nuvarande systemlösning. 

Zon/Tid 06:00 - 7:00 07:00 - 08:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00

Lek/Vila 1

Matrum 1&2 + frd 35 35 35 35 35 35 35 35

Korridor 1, skötrum+WC, entré 3 3 3 3 3 3 3 3

Lek/Vila 2 33 33

Korridor 2, skötrum+WC, entré 4 4 4 4 4 4 4 4

Lek/Vila 3

Ateljé 2 1 15 1 15 1

Matrum 3 & 4 +frd 35 35 35 35 35 35 35 35

Pedagogiskt kök

Personal 2 2 2 2 2 2 2

Soprum, varumott.

Vattenlek & Städ 14 14

WC+kapp. Samtal

Exp, passage, disk, torr

Teknik

WC, omkl.

WC, omkl. 2

Städ+trappa

Renseri

Tillag. + korridor 3 3 3 3 3 3 3 3

Atelje 1 1 15 1 15 1

Totalt antal personer 79 79 82 82 82 82 82 82 82 82
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Figur 21 V-ritning över nuvarande systemlösning 

I Figur 22 visas ventilationssystemet för förskolebyggnaden Rymden. I figuren visas även den 

simpla 3D-modellen som byggdes av byggnaden i ritningsprogrammet MagiCAD. 

 

Figur 22 3D-ritning över nuvarande systemlösning från MagiCAD 
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I Figur 23 visas fläktrummet för förskolebyggnaden, luftbehandlingsaggregatet närmast i bild 

syns LB01 i scenario 1 med tillhörande kanaler, rensluckor samt avluftsdon. 

 

Figur 23 Sektionsbild över fläktrummet för nuvarande systemlösning 

5.6 Ekonomisk analys 

Den ekonomiska analysen utgjordes av en LCC-kalkyl, en känslighetsanalys på den 

ekonomiska biten samt på olika parametrar i IDA ICE. El- samt fjärrvärmepriset som 

användes vid de ekonomiska beräkningarna hämtades från Eskilstuna Energi & Miljö. 

Priserna avser endast den rörliga avgiften, den fasta avgiften inkluderas ej. I Tabell 6 

presenteras de olika delarna som ingick i elpriset. 

Tabell 6 Slutgiltig elpris 

 

För fjärrvärmepriset hämtades effektavgift samt energipris från Eskilstuna Energi & Miljö. 

Abonnerad effekt samt årlig fjärrvärmeförbrukning för året 2016 erhölls från 

fastighetsskötaren. I Tabell 7 presenteras de olika delarna som ingick i fjärrvärmepriset. 

Elpris

Elpris inkl. elcertifikat 0,34 kr/kWh

Energiskatt 0,295 kr/kWh

Nätavgift 0,064 kr/kWh

Moms 0,16 kr/kWh

Totalt 0,86 kr/kWh
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Tabell 7 Slutgiltig fjärrvärmepris 

 

All data för elpris samt fjärrvärmepris hämtades maj 2017. 

5.6.1 Investeringskostnader 

Investeringskostnaderna för de olika systemlösningarna beräknades med hjälp av 

programvaran Sektionsdata 4.21. MagiCAD modellen med kanaler och don importerades in i 

programmet som utifrån modellen gjorde en investeringskostnad för valet av don, kanaler 

samt luftbehandlingsaggregat för de olika systemlösningarna. Vid importeringen från 

MagiCAD matchades inte vissa komponenter med databasen från Sektiondata 4.21, därför 

kopplades dessa komponenter manuellt. För scenario 1 och 2 gjordes beräkningar för 

kostnader av kökskåpor manuellt då de var specialgjorda för byggnaden. Vid kontakt med 

ventilationsföretaget Jeven gavs den totala kostnaden på kökskåporna till cirka 70 000 kr. I 

Bilaga 8 visas en detaljerad investeringskostnadskalkyl för scenario 1 med VAV. 

Investeringskostnaden för scenario 1 med CAV- samt VAV-system var snarlika. Skillnaden 

var att alla CO2-givare togs bort och regleringsspjäll ersattes med injusteringsspjäll för CAV-

fallet. Luftbehandlingsaggregaten i de olika scenarierna valdes med hjälp av 

beräkningsverktyg från Swegon. För Scenario 1 valdes luftbehandlingsaggregaten till GOLD 

PX 14 samt GOLD RX 25. 

För scenario 2 importerades en ny modell in i Sektionsdata 4.21. I denna modell byttes 

luftbehandlingsaggregaten ut till ett större aggregat med vätskekopplad värmeväxlare. 

Luftbehandlingsaggregatet som bestämdes med programmet från Swegon för scenario 2 var 

GOLD CX 50. På grund av att ett aggregat ventilerade hela byggnaden byttes även isoleringen 

för ventilationen ut i förskoleverksamheten till brandisolering. Samma beräkningar gjordes 

både för VAV samt CAV med skillnaden på samma komponenter som byttes vid scenario 1. 

Modellen för scenario 3 importerades in i Sektionsdata 4.21 som sedan utgjorde grunden för 

investeringskalkylen. Luftbehandlingsaggregatet valdes till Swegon GOLD RX 35 och 

frånluftsfläkten valdes till TKV 660 B1 från Östberg. Vid samtal med Östberg gavs kostnaden 

för takfläkten på cirka 17 000 kr. Eftersom scenario 3 skiljde sig mycket från de övriga 

scenarierna gjordes vissa beräkningar manuellt. Bland annat beräknades de nya kökskåporna 

ut till att kosta totalt 27 000 kr. De nya kökskåporna räknades ut att bli billigare eftersom att 

enklare teknik kunde installeras istället för centrifugalfilter. Reningstekniken som valdes var 

trådnätsfiltret FHV-5025-3-A från Acticon. Vid samtal med Acticon gavs kostnaden per 

filterhus inklusive filter på 8 000 kr/st.  

Fjärrvärmepris

Effektavgift 687 kr/kW

Abonnerad effekt 55 kW

Årlig förbrukning 2016 223,725 MWh

Energipris 387 kr/MWh

Moms 139 kr/MWh

Totalt 695 kr/MWh
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5.6.2 Investeringskalkyl ur Sektionsdata 4.21 

Investeringskostnaden för respektive scenario som erhölls från Sektionsdata 4.21 

presenteras nedan. Alla beräkningar avsåg materialkostnad och timkostnad för arbete. 

Slutpriset beräknades med ett tillägg på 25 % moms. 

Komponenter som ingick i investeringen var bland annat ventilationskanaler, till- och 

frånluftsdon, spjäll, luftbehandlingsaggregat, givare och övriga komponenter. 

Investeringskostnaden för respektive scenario undersöktes med ett VAV-system samt med ett 

CAV-system. Den stora skillnaden mellan VAV- och CAV-systemet var CO2-givare och 

regleringsspjäll som fanns i VAV-systemet. Dessa togs bort vid investeringsberäkningen för 

varje CAV-fall. I nedanstående tabeller visas den slutliga investeringskostnaden för dessa två 

system i respektive scenario. 

5.6.2.1. Scenario 1 

För VAV-fallet beräknades kostnaden för 7 stycken CO2-givare till 42 783 kr. En slutgiltig 

kostnad för kökskåpor blev 56 000 kr. Luftbehandlingsaggregatens kostnad inklusive 

värmebatteriet och ventilsatser beräknades till 365 250 kr. Den totala kostnaden efter 

exporteringen av MagiCAD-filen visas under ”DISPONIBELT” som blev 662 730 kr. All 

isolering av ventilationskanaler utfördes av underentreprenader som beräknades till 250 675 

kr varav ett omkostnadspålägg lades till på 20 054 kr. Omkostnadspålägg innebär ett pålägg 

av arbetskostnaden på grund av exempelvis semesterersättning, traktamente med mera. Den 

totala materialkostnaden för ventilationssystemet med VAV blev 1 126 743 kr. Slutgiltig 

investering inklusive arbete och moms beräknades till 2 021 750 kr vilket visas i Tabell 8. En 

detaljerad investeringskostnad finns under Bilaga 8 för VAV-fallet. 

Tabell 8 Investeringskostnad VAV scenario 1 
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För CAV-fallet beräknades den totala investeringskostnaden på samma sätt som för VAV-

systemet. I detta fall byttes regleringsspjälldonen ut mot injusteringsspjäll där det behövdes. 

Detta resulterade i att den totala materialkostnaden under ”DISPONIBELT” sjönk med 

58 919 kr. Samtidigt togs CO2-givarna bort vilket utgjorde en minskning med 42 763 kr. 

Dessa förändringar resulterar i att arbetskostnaden minskade med 430 kr och 

omkostnadspålägget minskade med 1 269 kr. En minskning av komponenter i kanalsystemet 

bidrog till en ökad andel isolering och därmed även en ökad kostnad för underentreprenader 

med 1 008 kr. Slutgiltiga investeringen visar att VAV-systemet för scenario 1 är 127 875 kr 

dyrare än CAV-systemet vilket visas i Tabell 9.  

Tabell 9 Investeringskostnad CAV scenario 1 

 

5.6.2.2. Scenario 2 

I nedanstående tabeller visas investeringskostnaden för VAV- och CAV-system i scenario 2. 

Investeringskostnaden för scenario 2 med ett VAV-system skiljer sig från kostnaden för ett 

VAV-system i scenario 1. Detta beror bland annat på att endast ett luftbehandlingsaggregat 

med större aggregatstorlek används vid scenario 1 vilket bidrar till en ökad kostnad för 

scenario 2 på 39 373 kr. På grund av att endast ett luftbehandlingsaggregat användes 

minskade antal kanaler samt avlufts- och uteluftsdon, därför minskade även kostnaden 

”DISPONIBELT” för scenario 2 med 35 763 kr. Antal arbetstimmar minskade även med 19 

timmar för scenario 2 vilket bidrog med en minskad arbetskostnad och omkostnadspålägg på 

3 629 kr och 10 707 kr respektive. Då endast ett luftbehandlingsaggregat användes till hela 

byggnaden, krävdes brandsäker isolering på den övriga delen av kanalerna och inte enbart 

för köket. Detta bidrog till en ökning av kostnaden för underentreprenader med 130 187 kr 

samt en ökning av omkostnadspålägget på 10 415 kr. Den slutliga investeringen för scenario 2 

visade sig vara 162 375 kr dyrare än investeringen för scenario 1 med ett VAV-system. 
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Tabell 10 Investeringskostnad VAV scenario 2 

 

 

För fallet med CAV-system för scenario 2 användes samma luftbehandlingsaggregat som för 

VAV-systemet. Skillnaden på investeringskostnaden mellan VAV- och CAV-systemet 

utgjordes till stor del av de givare och regleringsspjäll som togs bort i CAV-fallet. Utöver detta 

ökade arbetskostnaden och omkostnadspålägget med 164 kr respektive 486 kr. Även 

underentreprenadskostnaden samt omkostnadspålägget ökade med 3 710 kr respektive 297 

kr. De totala investeringarna för båda fallen visade att VAV-systemet blev 127 625 kr dyrare 

än CAV-systemet. 

Tabell 11 Investeringskostnad CAV scenario 2 

 

5.6.2.3. Scenario 3 

I nedanstående två tabeller visas den slutgiltiga investeringskostnaden för VAV- samt CAV-

fallet för scenario 3.  
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För VAV-fallet skiljer sig investeringskostnaden från scenario 1. Kökskåporna i storköket 

beräknades att bli billigare för scenario 1 beroende på att en billigare reningsteknik kunde 

utföras om endast en frånluftsfläkt installerades för köksdelen. Detta medförde att 

kökskåporna totalt blev 32 606 kr billigare för scenario 3 än scenario 1. För scenario 3 

beräknades luftbehandlingsaggregatet till att kosta 229 011 kr samtidigt beräknades 

frånluftsfläkten att kosta 16 380 kr. Denna kostnad blev 119 859 kr billigare än 

aggregatkostnaden för scenario 1. Samtidigt blev arbetskostnaden och omkostnadspålägget 

6 009 kr respektive 17 726 kr billigare. Den slutliga investeringskostnaden för scenario 3 med 

VAV-system blev 253 375 kr billigare än scenario 1 med VAV-system. 

Tabell 12 Investeringskostnad VAV scenario 3 

 

 

CAV-fallets investeringskostnad för scenario 3 följer samma trend som scenario 1 samt 2 med 

CAV-system. Eftersom samma komponenter byts ut så minskar den totala 

investeringskostnaden med ungefär samma summa. För scenario 3 minskar 

investeringskostnaden för CAV-systemet jämfört med VAV-systemet med 131 875 kr.  
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Tabell 13 Investeringskostnad CAV scenario 3 

 

5.6.3 Underhållskostnader 

För respektive fall har schablonmässiga underhållskostnader antagits. I projektet har ett 

årligt filterbyte antagits till 1000 kr per år och luftbehandlingsaggregat. Rengöring av 

ventilationskanaler har satts som 12 000 kr vartannat år. För VAV-fallet har byte av CO2-

givare och motoriserade spjäll satts till en gång under kalkyltiden, vilket har medfört en årlig 

kostnad på 2000 kr. En sammanfattning av investerings- samt underhållskostnad kan ses i 

Tabell 14. 

Tabell 14 Sammanfattning av investerings- samt underhållskostnad för respektive scenario 

 

5.6.4 LCC-kalkyl 

LCC, Life Cycle Cost som på svenska kallas för livscykelkostnad. Beräkningsmetoden är ett 

mått på totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. De viktigaste 

parametrarna vid beräkningen av livscykelkostnaden är utrustningens totala energikostnad, 

investeringskostnad samt underhållskostnaden under dess livslängd. En anledning till just 

varför en LCC-analys är viktig vid upphandling av ny utrustning är att den totala 

energikostnaden under livslängden ofta är betydligt större än investeringen. Nedan visas 

ekvationen för den totala livscykelkostnaden. 

Investeringskostnad [kr] Underhållskostnad [kr/år]

CAV 1 893 875 8 000

VAV 2 021 750 10 000

CAV 2 056 500 7 000

VAV 2 184 125 9 000

CAV 1 636 500 7 000

VAV 1 768 375 9 000

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3
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𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐿𝐶𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 

LCCtot  = Utrustningens totala kostnad under livslängden (kr) 

LCCinvestering = Investeringskostnaden för utrustningen (kr) 

LCCenergi = Utrustningens totala energikostnad under livslängden (kr) 

LCCunderhåll = Utrustningens totala underhållskostnad under livslängden (kr) 

Både energi- och underhållskostnaderna är svåra att uppskatta och kostnaden varierar även 

från år till år. På grund av detta antas dessa kostnader ofta till att vara lika stora varje år. Med 

nuvärdesfaktorn beräknas dessa löpande kostnader om till dagens värde och på så sätt kan de 

jämföras med investeringskostnaden. Ekvationen för nuvärdesfaktorn beskrivs nedan. 

𝑝0 =
1 − (1 + 𝑟𝑘)

−𝑛

𝑟𝑘
 

Rk = kalkylräntan (-) 

n = ekonomiska livslängden (år) 

(Jernkontorets energihandbok, 2017) 

För alla jämförelsescenarier användes en kalkylränta på 5 % och en ekonomisk livslängd på 

30 år för de ekonomiska beräkningarna. Den ekonomiska livslängden valdes på grund av att 

ventilationssystem samt luftbehandlingsaggregat har en relativ lång livslängd. 

5.6.4.1. Nollpunktsmetoden 

Nollpunktsanalys är en analys där resultatet av intäktslinjen och totalkostnadslinjen skär 

varandra. Till vänster om denna skärpunkt är investeringen olönsam, höger om skärpunkten 

är investeringen istället lönsam. Om den verkliga investeringen är lika stor som 

nollpunktsinvesteringen medför detta vare sig vinst eller förlust. 

Analysmodellen är en förenkling av verkligheten och på grund av detta är metoden 

matematiskt och grafiskt lättsimulerad. Denna förenklade modell används därför i många 

analytiska sammanhang. Dessa förenklingar kan även vara en nackdel, då exempelvis 

variabler antas vara rätlinjiga (Andersson, 2001). Nedan i Figur 24 visas en skiss på 

nollpunktsanalys. 

 



42 

 

Figur 24 Skiss på nollpunktsanalys [Lånad av Kalkyler som beslutsunderlag] Källa: (Andersson, 
2001) 

För detta arbete har nollpunktsanalys använts, då två investeringar kan jämföras med denna 

metod. Grunden för känslighetsanalys i projektet har varit nollpunktsmetoden som har 

utförts med Målsökaren i Microsoft Excel. 

5.6.5 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys utfördes på den totala LCC-kostnaden för både ekonomin samt 

parametrar från IDA ICE. Den ekonomiska aspekten avser kalkylränta, kalkyltid, 

energiprisutveckling, underhållskostnad samt investeringskostnad. För parametrarna från 

IDA ICE, gjordes en analys på nederbörden samt personnärvaro påverkan för de olika 

scenarierna. För varje analys användes nollpunktsmetoden med hjälp av Målsökaren i 

beräkningsprogrammet Microsoft Excel. 

5.6.5.1. Ekonomi 

Kalkylränta – En räntesats på 5 % valdes som grund. I analysen varierades denna räntesats 

för att nå nollpunkten mellan två olika investeringar. 

Kalkyltid – Kalkyltiden sattes som variabel genom att låta skillnaden mellan olika 

investeringar vara noll. 
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Energiprisutveckling – Skillnaden mellan investeringarna valdes som målcell, genom att 

energiprisutvecklingen varierades. Både elpriset och 

fjärrvärmepriset beräknades ha samma energiprisutveckling. 

Underhållskostnad – Underhållskostnaden som valdes schablonmässigt varierades för att 

hitta den kostnad som behövdes för att investeringarna skulle bli 

samma för VAV och CAV. 

Investeringskostnad – Ett större luftbehandlingsaggregat valdes för CAV-fallet för att SFP 

talet maximalt skulle bli 1,5 kw/m3/s enligt rambeskrivningen. 

5.6.5.2. Parametrar 

Nederbörd – En jämförelse mellan CAV och VAV gjordes genom att undersöka 

nederbördens betydelse för personnärvaron. Det förutsattes att barnen i 

förskolan stannade inomhus vid dagar med nederbörd. 

Personnärvaro – En jämförelse görs mellan 100 % personnärvaro under dagen i förskolan 

och 74 % av personnärvaron enligt studien utförd av Mads Mysen och 

Schild. En jämförelse görs även på 100 % personnärvaro med det 

maximalt dimensionerade antalet personer i byggnaden. Det vill säga 

120 personer istället för 82. 
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6 RESULTAT 

Nedan presenteras resultaten från IDA ICE samt de resultat som erhölls från LCC-kalkylen 

respektive känslighetsanalysen. 

6.1 Energianvändning 

Energianvändningen för respektive scenario erhölls från IDA ICE simuleringar som 

presenteras nedan. Siffror som visas på både fjärrvärme- samt fläktenergi avser endast 

energianvändningen för byggnadens ventilation. 

6.1.1 Scenario 1 

Jämförelse i energianvändning för CAV och VAV för scenario 1 visas i Tabell 15. Scenariot 

består av en roterande värmeväxlare som försörjer förskolebyggnadens båda avdelningar 

samt en korsströmvärmeväxlare som försörjer köket. Fläktenergin för roterande 

värmeväxlaren för VAV-fallet är 6 043 kWh/år jämfört med CAV-fallet som ligger på 12 478 

kWh/år, denna ökning beror på att fläktarna arbetar mer för att uppnå det dimensionerade 

flödet. När det gäller korsströmvärmeväxlaren, är fläktenergin oförändrad i båda fallen. 

Detta beror på att behovsstyrd ventilation saknas i köksavdelningen. 

Tabell 15 Resultat energianvändning scenario 1 

 

6.1.2 Scenario 2 

Jämförelse i energianvändning för CAV och VAV för scenario 2 visas i Tabell 16. Scenariot 

består av en vätskekopplad värmeväxlare som försörjer hela förskolebyggnaden inklusive 

köket. Resultatet visar att fjärrvärmeenergin för VAV är 22 358 kWh/år jämfört med CAV 

som ligger på 31 387 kWh/år, detta beror på att mer luft som behöver värmas passerar 

luftbehandlingsaggregatet. När det gäller fläktenergin ökas användningen från 6 953 kWh/år 

för VAV till 11 095 kWh/år för CAV, denna ökning beror på att fläktarna arbetar mer för att 

uppnå det dimensionerade flödet. 

IDA Resultat Aggregat FJV energi [kWh/år] Fläktenergi [kWh/år]

Roterande VVX 6 096 6 043

Korsströms VVX 5 195 3 350

Totalt 11 291 9 393

Roterande VVX 9 876 12 478

Korsströms VVX 5 198 3 348

Totalt 15 074 15 826

Scenario 1 CAV

Scenario 1 VAV
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Tabell 16 Resultat energianvändning scenario 2 

 

6.1.3 Scenario 3 

Jämförelse i energianvändning för CAV och VAV för scenario 3 visas i Tabell 17. Scenariot 

består av en roterande värmeväxlare som försörjer förskolebyggnadens båda avdelningar och 

tilluften i köket, samt en frånluftsfläkt som ventilerar bort frånluften i köket. Resultat för 

roterande värmeväxlaren visar att fjärrvärmeenergin för VAV-fallet är 56 800 kWh/år. För 

CAV-fallet är fjärrvärme användningen 69 502 kWh/år, ökningen beror på att mer luft som 

behöver värmas passerar luftbehandlingsaggregatet. Frånluftsfläktarna använder således 

ingen fjärrvärme, eftersom ingen återvinning utförs. Ökningen på fläktenergin för CAV 

jämfört med VAV beror på att fläktarna behöver arbeta mer för att uppnå det 

dimensionerade flödet. För frånluftsfläktarna är fläktenergin densamma i båda fallen, detta 

beror på att behovsstyrd ventilation saknas i köksavdelningen. 

Tabell 17 Resultat energianvändning scenario 3 

 

6.1.4 Sammanställning 

I Figur 25 visas sammanställningen för energianvändning mellan de olika scenarierna. För 

fjärrvärmeenergi är mönstret snarlika mellan VAV- och CAV-fallet, med skillnaden att CAV-

fallet har större energiförbrukning i alla scenarier. Ökningarna mellan VAV och CAV är minst 

för scenario 1 som ligger på 3 223 kWh/år, och störst för scenario 3 på 12 702 kWh/år. Detta 

beror på att scenario 1 har bäst temperaturverkningsgrad i respektive 

luftbehandlingsaggregat. Temperaturverkningsgrader för alla luftbehandlingsaggregat i de 

olika scenarierna presenteras under Bilaga 3. För fläktenergin följs samma mönster mellan 

VAV- och CAV-fallet, med skillnaden att CAV-fallet har större energiförbrukning i alla 

scenarier. Denna ökning i de olika scenarierna skiljer sig mellan varandra. Scenario 1 har 

störst ökning på 6 433 kWh/år och scenario 2 har minst ökning på 4 142 kWh/år. Detta beror 

på att scenario 1 har störst SFP-tal på 1,89 kW/m3/s för det luftbehandlingsaggregat som 

försörjer förskoleavdelningarna, medan scenario 2 har lägst med ett SFP-tal på 1,47 

IDA Resultat Aggregat FJV energi [kWh/år] Fläktenergi [kWh/år]

Scenario 2 VAV Vätskekopplad VVX 22 358 6 953

Scenario 2 CAV Vätskekopplad VVX 31 387 11 095

IDA Resultat Aggregat FJV energi [kWh/år] Fläktenergi [kWh/år]

Roterande VVX 56 800 7 414

Frånluftsfläkt - 1 307

Totalt 56 800 8 722

Roterande VVX 69 502 13 018

Frånluftsfläkt - 1 307

Totalt 69 502 14 325

Scenario 3 CAV

Scenario 3 VAV
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kW/m3/s. Det större SFP-talet gör att mer fläktenergi behövs för CAV-fallet jämfört med 

VAV-fallet. 

 

Figur 25 Sammanställning energianvändning 

6.1.5 Manuell kontroll av scenario 3 

Den manuella beräkningen visar att cirka 21 MWh/år behövs för att värma köksventilationen 

med 14 grader. Beräkningen presenteras i Tabell 18. Den totala fjärrvärmeanvändningen blir 

därmed 6,1 + 21 = 27,1 MWh/år, där 6,1 MWh/år är fjärrvärmeanvändningen för aggregatet 

till förskoleavdelningen i scenario 1. Detta jämfört med det simulerade fallet i IDA ICE ger en 

skillnad på 56,8 – 27,1 = 29,7 MWh/år. Det simulerade fallet i IDA ICE ger därmed en 

fördubblad fjärrvärmeanvändning jämfört med den manuella beräkningen. Under kapitel 7 

Diskussion, kommer orsaker till denna skillnad att diskuteras samt analyseras. 

Tabell 18 Manuell kontroll fjärrvärmeanvändning scenario 3 

 

Tilluft [m3/s] 3,34

Frånluft [m3/s] 2,1

Skillnad i flöde [m3/s] 1,24

Specifik värmekapacitet [kJ/kg, K] 1

Densitet [kg/m3] 1,2

Tilluftstemp. [°C] 21

Utomhustemp. [°C] 7

Beräknad effekt [kW] 20,8

Drifttid [h/år] 1000

Årlig förbrukning fjv. [MWh] 21
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6.2 Ekonomisk analys 

Den ekonomiska analysen grundar sig på investeringskostnaden, LCC kalkylen samt 

känslighetskalkylen som gjordes för respektive scenario. Nedan i Tabell 19 visas en 

sammanställning av investeringskostnader som erhölls från kalkylprogrammet Sektionsdata 

4.21 för de olika scenarierna. 

Tabell 19 Sammanställning av investeringskostnader för de olika scenarierna 

 

6.2.1 LCC-kalkyl 

LCC-kalkyl för respektive scenario gjordes med beräkningsprogrammet Microsoft Excel. Alla 

beräkningar avser en kalkylränta på 5 % med en kalkyltid på 30 år. Fjärrvärmepris samt 

elpris har hämtats från Eskilstuna Energi & Miljö enligt kapitel 5.6. El- samt fjärrvärmebehov 

har erhållits från IDA ICE simuleringar. Slutgiltiga investeringskostnader har hämtats från 

Wikells Sektionsdata 4.21 för respektive fall. 

6.2.1.1. Scenario 1 

Jämförelse gjordes för LCC-kalkyl mellan VAV och CAV för scenario 1. För de båda fallen 

beräknades filterbyte samt rengöring av kanaler i underhållskostnaden. För VAV-fallet lades 

även byte av CO2-givare och motoriserade spjäll till i kostnaden. Detta resulterade i att VAV-

fallet blev 30 745 kr dyrare i underhållskostnad under kalkyltiden för de olika fallen. CAV-

fallet har ett simplare system, vilket medför 127 875 kr billigare investeringskostnad. När det 

gäller LCC energi sparar VAV-fallet 125 361 kr under kalkyltiden, detta motsvarar en 

minskning på cirka 34 %. Denna minskning beror framförallt på VAV-fallets lägre 

energianvändning. Den slutgiltiga LCC kostnaden för hela investeringen är 2 420 117 kr för 

VAV respektive 2 386 857 kr för CAV, vilket medför att VAV-systemet är 33 260 kr dyrare än 

CAV-systemet. I Tabell 20 visas resultatet av LCC-kalkylen för scenario 1.  

Scenario VAV [kr] CAV [kr]

1 2 021 750 1 893 875

2 2 184 125 2 056 500

3 1 768 375 1 636 500
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Tabell 20 Resultat för LCC-kalkyl scenario 1 

 

 

6.2.1.2. Scenario 2 

Jämförelse gjordes för LCC-kalkyl mellan VAV och CAV för scenario 2. För detta scenario 

beräknades underhållskostnaden på samma sätt som scenario 1 för de båda fallen, med 

skillnaden på att det endast är ett luftbehandlingsaggregat när det gäller filterbyte. Resultat 

på underhållskostnad visar en skillnad på 30 745 kr under kalkyltiden för de olika fallen. För 

CAV-fallet blev LCC investeringen 127 625 kr billigare än VAV-fallet. När det gäller LCC 

energi sparar VAV-fallet 151 133 kr under kalkyltiden, detta är en minskning på cirka 31 %. 

Den slutgiltiga LCC kostnaden för hela investeringen är 2 653 113 kr för VAV respektive 

2 645 876 kr för CAV, vilket medför att VAV-systemet är 7 237 kr dyrare än CAV-systemet. I 

Tabell 21 visas resultatet av LCC-kalkylen för scenario 2. 

Tabell 21 Resultat för LCC-kalkyl scenario 2 

 

Scenario 1 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 5% 5%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 15,37 15,37

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 9 393 15 826

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 11 291 15 074

Underhållskostnad [kr/år] 10 000 8 000

LCC investering [kr] 2 021 750 1 893 875

LCC energi [kr] 244 642 370 003

LCC underhåll [kr] 153 725 122 980

LCC totalt [kr] 2 420 117 2 386 857

Scenario 2 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 5% 5%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 15,37 15,37

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 6 953 11 095

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 22 358 31 387

Underhållskostnad [kr/år] 9 000 7 000

LCC investering [kr] 2 184 125 2 056 500

LCC energi [kr] 330 636 481 769

LCC underhåll [kr] 138 352 107 607

LCC totalt [kr] 2 653 113 2 645 876
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6.2.1.3. Scenario 3 

Jämförelse gjordes för LCC-kalkyl mellan VAV och CAV för scenario 3. I scenariot 

beräknades underhållskostnaden på samma sätt som scenario 2. Resultat på 

underhållskostnad visar en skillnad på 30 745 kr under kalkyltiden för de olika fallen. För 

CAV-fallet blev LCC investeringen 131 875 kr billigare än VAV-fallet. När det gäller LCC 

energi sparar VAV-fallet 209 675 kr detta är en minskning på cirka 23 %. Den slutgiltiga LCC 

kostnaden för hela investeringen är 2 628 616 kr för VAV respektive 2 675 671 kr för CAV, 

vilket medför att VAV-systemet är 47 055 kr billigare än CAV-systemet. I Tabell 22 visas 

resultatet av LCC-kalkylen för scenario 3.  

Tabell 22 Resultat för LCC-kalkyl scenario 3 

 

6.2.1.4. Sammanställning 

Sammanställningen i Figur 26 visar att scenario 1 CAV har den billigaste LCC kostnaden 

medan scenario 3 CAV har den dyraste LCC kostnaden. Den totala LCC kostnaden mellan 

scenario 2 och 3 är snarlika, med skillnaden att i scenario 2 är CAV lönsam medan i scenario 

3 är VAV mest lönsam. 

Scenario 3 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 5% 5%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 15,37 15,37

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 8 722 14 325

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 56 800 69 502

Underhållskostnad [kr/år] 9 000 7 000

LCC investering [kr] 1 768 375 1 636 500

LCC energi [kr] 721 889 931 564

LCC underhåll [kr] 138 352 107 607

LCC totalt [kr] 2 628 616 2 675 671
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Figur 26 Sammanställning LCC-kalkyl 

6.3 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys för scenario 1 samt 3 har gjorts med Målsökaren i beräkningsprogrammet 

Microsoft Excel. I nedanstående avsnitt presenteras resultaten för känslighetsanalys som 

utfördes. 

6.3.1 Scenario 1 

För scenario 1 har en känslighetsanalys gjorts för parametrarna kalkylränta, kalkyltid, 

investeringskostnad, energiprisutveckling, underhållskostnad, nederbörd samt 

personnärvaro. 

6.3.1.1. Kalkylränta 

En jämförelse mellan VAV och CAV gjordes genom en känslighetsanalys. Med Målsökaren i 

Microsoft Excel sätts differensen i LCC totalt för de båda fallen till noll, genom att låta 

kalkylräntan vara en variabel. Resultat i Tabell 23 visar att VAV-fallet blir lönsamt om 

kalkylräntan är maximalt 2,56 %. 
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Tabell 23 Resultat för känslighetsanalys kalkylränta scenario 1 

 

6.3.1.2. Kalkyltid 

Känslighetsanalys gjordes för kalkyltiden samt kalkylräntan, genom att sätta kalkylräntan 

från 5 % till 4 %. Genom Målsökaren i Microsoft Excel sätts differensen i LCC totalt för de 

båda fallen till noll, genom att låta kalkyltiden vara en variabel. Resultat i Tabell 24 visar att 

VAV-fallet är lönsamt då kalkyltiden är minst 45 år. 

Tabell 24 Resultat för känslighetsanalys kalkyltid scenario 1 

 

6.3.1.3. Investeringskostnad  

Enligt rambeskrivningen sattes ett krav på aggregatfläktarnas SFP-tal, där värdet maximalt 

fick vara 1,5 kW/m3/s vid 70 % av forceringsflödet. För att klara kravet behövdes ett större 

roterande luftbehandlingsaggregat väljas vid CAV-fallet. Aggregatstorleken ändrades från RX 

Scenario 1 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 2,56% 2,56%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 20,78 20,78

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 9 393 15 826

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 11 291 15 074

Underhållskostnad [kr/år] 10 000 8 000

LCC investering [kr] 2 021 750 1 893 875

LCC energi [kr] 330 640 500 067

LCC underhåll [kr] 207 762 166 210

LCC totalt [kr] 2 560 152 2 560 152

LCC skillnad [kr] 0

Scenario 1 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 4% 4%

Kalkylperiod, n [år] 45 45

Po [år] 20,78 20,78

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 9 393 15 826

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 11 291 15 074

Underhållskostnad [kr/år] 10 000 8 000

LCC investering [kr] 2 021 750 1 893 875

LCC energi [kr] 330 640 500 067

LCC underhåll [kr] 207 762 166 210

LCC totalt [kr] 2 560 152 2 560 152
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25 till RX 35, det vill säga två aggregatstorlekar större behövdes för att klara kravet. Med 

dessa förändringar minskade den totala LCC-kostnaden för CAV från 2 380 877 kr enligt 

Tabell 20 till 2 374 925 kr, vilket är en minskning på 5 952 kr under kalkyltiden. I Tabell 25 

visas att CAV är lönsamt trots två aggregatstorlekar större.  

Tabell 25 Resultat för känslighetsanalys av större luftbehandlingsaggregat för CAV scenario 1 

 

6.3.1.4. Energiprisutveckling 

Med Målsökaren i Microsoft Excel sätts differensen i LCC totalt för de båda fallen till noll, 

genom att låta energiprisökningen vara en variabel. Resultat i Tabell 26 visar att VAV-fallet 

blir lönsamt om energiprisutvecklingen är minst 2,44 % per år under kalkyltiden. 

 

Scenario 1 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 5% 5%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 15,37 15,37

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 9 393 12 353

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 11 291 12 949

Underhållskostnad [kr/år] 10 000 8 000

LCC investering [kr] 2 021 750 1 950 500

LCC energi [kr] 244 642 301 446

LCC underhåll [kr] 153 725 122 980

LCC totalt [kr] 2 420 117 2 374 925

LCC skillnad [kr] 45 192
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Tabell 26 Resultat för känslighetsanalys energiprisutveckling scenario 1 

 

6.3.1.5. Underhållskostnad 

Eftersom underhållskostnaden antogs schablonmässigt, gjordes en känslighetsanalys på 

denna parameter. I Tabell 27 visas resultatet på känslighetsanalysen, där 

underhållskostnaden för VAV behöver sänkas från 10 000 kr/år till maximalt 7 836 kr/år för 

att vara lönsam. Detta betyder att VAV- och CAV-fallet är ungefär likvärdiga då de antas ha 

samma underhållskostnad. 

Tabell 27 Resultat för känslighetsanalys underhållskostnad scenario 1 

 

Scenario 1 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 5% 5%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 15,37 15,37

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 9 393 15 826

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 11 291 15 074

Underhållskostnad [kr/år] 10 000 8 000

Energiprisökning per år [%] 2,44% 2,44%

Korr. real kalkylränta, r-q [%] 3% 3%

Po energi [år] 20,78 20,78

LCC investering [kr] 2 021 750 1 893 875

LCC energi [kr] 330 640 500 067

LCC underhåll [kr] 207 762 166 210

LCC totalt [kr] 2 560 152 2 560 152

LCC skillnad [kr] 0

Scenario 1 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 5% 5%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 15,37 15,37

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 9 393 15 826

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 11 291 15 074

Underhållskostnad [kr/år] 7 836 8 000

LCC investering [kr] 2 021 750 1 893 875

LCC energi [kr] 244 642 370 003

LCC underhåll [kr] 120 465 122 980

LCC totalt [kr] 2 386 857 2 386 857

LCC skillnad [kr] 0
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6.3.1.6. Nederbörd 

Vid analysen av nederbördens påverkan på de olika system fallen visade det sig att CAV-fallet 

fortfarande var lönsammare än VAV-fallet. Resultatet i Tabell 28 visar att CAV-fallet är 

37 482 kr lönsammare efter kalkyltiden. Detta är dock en minskning av skillnaden från 

grundfallet i scenario 1, där skillnaden var 39 240 enligt Tabell 20. Denna minskning är på 

1 758 kr vilket motsvarar 4,5 % minskning. Detta kan bero på att personerna som är inomhus 

bidrar till gratisenergi som nyttjas bättre av VAV- än CAV-system. I CAV-systemet ventileras 

denna gratisenergi bort på grund av det större flödet. 

Tabell 28 Resultat för känslighetsanalys nederbörd scenario 1 

 

6.3.1.7. Personnärvaro 

En känslighetsanalys gjordes på personnärvaron, där alla personer per rum minskade till 74 

%. Resultat i Tabell 29 visar att skillnaden mellan VAV- och CAV-fallet för den totala LCC 

kostnaden är 26 371 kr jämfört med 39 240 kr enligt Tabell 20.  

Scenario 1 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 5% 5%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 15,37 15,37

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 9 607 15 827

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 11 252 14 904

Underhållskostnad [kr/år] 10 000 8 000

LCC investering [kr] 2 021 750 1 893 875

LCC energi [kr] 247 051 368 190

LCC underhåll [kr] 153 725 122 980

LCC totalt [kr] 2 422 526 2 385 044

LCC skillnad [kr] 37 482
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Tabell 29 Resultat för känslighetsanalys 74 % av personnärvaron i scenario 1 

 

En analys gjordes även på det maximalt dimensionerade antalet personer i förskolan, 120 

personer. Resultatet i Tabell 30 visar att skillnaden mellan VAV- och CAV-fallet är 60 694 kr 

vilket är en ökning jämfört med grundfallets skillnad på 39 240 kr enligt Tabell 20. Denna 

ökning är på 21 454 kr vilket motsvarar en ökning på 55 %. 

Tabell 30 Resultat för känslighetsanalys 120 personer scenario 1 

 

Tabellerna ovan visar att vid ökat antal personer ökar lönsamheten för CAV-fallet, och vid 

minskat antal personer blir skillnaden mellan VAV och CAV i total LCC kostnad mindre. 

Scenario 1 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 5% 5%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 15,37 15,37

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 8 788 15 827

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 11 369 15 048

Underhållskostnad [kr/år] 10 000 8 000

LCC investering [kr] 2 021 750 1 893 875

LCC energi [kr] 237 486 369 735

LCC underhåll [kr] 153 725 122 980

LCC totalt [kr] 2 412 960 2 386 590

LCC skillnad [kr] 26 371

Scenario 1 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 5% 5%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 15,37 15,37

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 10 467 15 827

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 11 003 13 544

Underhållskostnad [kr/år] 10 000 8 000

LCC investering [kr] 2 021 750 1 893 875

LCC energi [kr] 255 738 353 664

LCC underhåll [kr] 153 725 122 980

LCC totalt [kr] 2 431 213 2 370 519

LCC skillnad [kr] 60 694
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6.3.2  Scenario 3 

För scenario 3 har en känslighetsanalys gjorts för parametern investeringskostnad i samband 

med ett större luftbehandlingsaggregat för CAV-fallet för att uppnå kravet i 

rambeskrivningen. 

6.3.2.1. Investeringskostnad 

Enligt rambeskrivningen sattes ett krav på aggregatfläktarnas SFP-tal, där värdet maximalt 

fick vara 1,5 kW/m3/s vid 70 % av forceringsflödet. För att klara kravet behövdes ett större 

roterande luftbehandlingsaggregat väljas vid CAV-fallet. Aggregatstorleken ändrades från RX 

35 till RX 40, det vill säga en aggregatstorlek större. Med dessa förändringar ökade 

skillnaden i total LCC mellan VAV och CAV, från 47 055 kr till 73 957 kr. enligt Tabell 31. 

Nedan visas att VAV blir mer lönsamt vid en större aggregatstorlek på CAV. 

Tabell 31 Resultat för känslighetsanalys av större luftbehandlingsaggregat för CAV scenario 3 

 

  

Scenario 3 VAV CAV

Kalkylränta, Rk [%] 5% 5%

Kalkylperiod, n [år] 30 30

Po [år] 15,37 15,37

Elpris [kr/kWh] 0,86 0,86

Fjärrvärmepris [kr/kWh] 0,695 0,695

Elbehov [kWh/år] 8 722 14 137

Fjärrvärmebehov [kWh/år] 56 800 69 503

Underhållskostnad [kr/år] 9 000 7 000

LCC investering [kr] 1 768 375 1 665 875

LCC energi [kr] 721 889 929 091

LCC underhåll [kr] 138 352 107 607

LCC totalt [kr] 2 628 616 2 702 573

LCC skillnad [kr] 73 957
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7 DISKUSSION  

Resultat visar att ett CAV-system är mer lönsam investering än ett VAV-system med dagens 

energipriser. Dock är VAV-systemet ett bättre val ur en energisynpunkt, då stora besparingar 

kan göras.  

I verkliga systemval brukar luftbehandlingsaggregat för ventilation med VAV-styrning vara 

storleken mindre än ett CAV-styrt ventilationsaggregat. Eftersom ett luftbehandlingsaggregat 

med VAV-system inte körs på fullt flöde kan därför mindre fläkt användas. Detta kan ses som 

en fördel för VAV vilket medför till dyrare investeringskostnad för CAV. Dock visar 

känslighetsanalysen att CAV blir mer lönsam, då LCC-skillnaden ökas mellan systemen för 

scenario 1. Detta beror på att fläktarbetet för till- och frånluften minskas på grund av lägre 

SFP-tal. Scenario 3 följer samma mönster vid samma känslighetsanalys, men i detta fall var 

energibesparingen inte tillräcklig för att utgöra en lönsamhet för CAV. Ett större 

luftbehandlingsaggregat för CAV-fallet är därför inte en självklar besparing. Å andra sidan, 

bidrar ett VAV-system till ett mindre fläktrum då ventilation med VAV-styrning kräver ett 

mindre luftbehandlingsaggregat. Detta kan ses som en indirekt besparing för VAV. Samtidigt 

kan fläktarbetet i ett VAV-system minskas, då luftbehandlingsaggregatet kan varvas ner 

beroende på luftflöde som krävs i förhållande till personnärvaron vilket även är en 

energibesparing. 

Personnärvaron visade sig ha en stor betydelse för VAV-systemets lönsamhet. I Mads Mysens 

undersökning visade det sig att förskolebyggnader i Oslo i genomsnitt hade 74 % av den 

dimensionerade personnärvaron. Resultat för känslighetsanalysen visar att VAV-systemet 

tjänar på att färre personer är i byggnaden. CAV-systemet tjänar däremot på att fler personer 

är i byggnaden. Känslighetsanalysen för nederbörd visar däremot att om alla personer håller 

sig inomhus konstant nyttjas gratisenergin bättre av VAV-system än ett CAV-system. Detta 

på grund av att denna gratisenergi som personerna avger inte ventileras bort på grund av det 

behovsstyrda ventilationsflödet. 

Den resulterande energibesparingen anses vara på en rimlig nivå, då en besparing på 34 % 

gjordes i scenario 1 med ett VAV-system. För scenario 2 blev besparingen 31 % jämfört med 

ett CAV-system. Dessa siffror kan stärkas med informationen som hämtades från 

installationsföretaget The Severn Group, där ett VAV-system ansågs göra en besparing på ca 

30 %. Dock gäller detta inte scenario 3, eftersom endast en besparing på 23 % görs. Detta 

beror på att luften kastas ut med en frånluftsfläkt från köksventilationen utan att den 

återvinns, samt att tilluften i köket istället ansluts till den roterande värmeväxlaren som 

försörjer avdelningarna. Detta utgör en stor skillnad mellan till- och frånluften i 

luftbehandlingsaggregatet, då skillnaden i luftflödena blir 1,24 m3/s. Detta i sin tur leder till 

en sämre temperaturverkningsgrad för scenario 3 jämfört med scenario 1, detta visas i Bilaga 

3. Detta bidrar till en större energiförbrukning i form av ett större fjärrvärmebehov i CAV-

fallet jämfört med VAV-fallet i scenario 3. Resultatet visar därmed att 

luftbehandlingsaggregat med lägre temperaturverkningsgrad ger upphov till mer lönsamhet 

för VAV-system. 
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Vårt resultat överensstämmer även med Ängalids undersökning för lönsamhet i olika rum 

med en VAV-styrning. Enligt studien var det inte lönsamt med VAV-styrning i ett klassrum, 

utan endast i konferensrum. Resultat i LCC-kalkylen visar att CAV-styrd ventilation är mer 

lönsam ur ekonomisk synpunkt. Detta kan bero på att systemet i förskolan är för liten för att 

utgöra en lönsamhet för VAV-styrning. Vid ett större system hade skillnaden i 

energianvändning varit större mellan de olika systemen, och detta hade förmodligen lett till 

en lönsamhet för VAV-styrd ventilation. Detta kan ses i vårt resultat för LCC-kalkyl, 

energibesparingen som gjordes i scenario 1 var 125 361 kr, denna besparing täcker inte 

investeringsskillnaden mellan systemen som ligger på 127 875 kr. För övriga scenarier är 

energibesparingen större, vilket täcker investeringskostnaden. I scenario 1 samt 2 är den 

ökade underhållskostnaden en stor faktor till olönsamheten för VAV. Känslighetsanalysen för 

underhållskostnaden i scenario 1 visar resultatet att VAV och CAV är ungefär lika lönsamma 

vid likvärdig underhållskostnad. Detta kan anses som en mer korrekt bild av verkligheten, 

eftersom för VAV-system beror den ökade underhållskostnaden på kostnader för 

motoriserade spjäll. Men å andra sidan, kan ett CAV-system påverkas på andra sätt. 

Exempelvis kan fler filterbyten behövas vid större flöde, det vill säga mer smuts i filtren. Mer 

smuts betyder även högre SFP-tal vilket påverkar fläktenergin negativt, detta betyder att 

fläktarna måste arbeta mer för att uppnå flödet som krävs.  

Eftersom underhållskostnaden antogs schablonmässigt, finns det alltså inget stöd för att de 

underhållskostnader som antogs vara korrekta. En annan felkälla kan vara att endast 

energianvändningen för luftbehandlingsaggregaten undersöktes. Det vill säga, de olika 

förändringarnas påverkan på byggnaden har inte tagits till hänsyn. Exempelvis kan en möjlig 

nackdel med CAV vara att överventilation kan resultera i att byggnadens uppvärmning 

motverkas. Vilket betyder att onödig energiförbrukning uppkommer.  

En felkälla i studien är att simuleringsprogram har använts, vilket kan medföra 

felmarginaler. En felkälla i studien är fjärrvärmeanvändningen för scenario 3. Den manuella 

beräkningen visade att simuleringsfallet hade en fördubblad fjärrvärmeanvändning jämfört 

med den manuella beräkningen. En genomgående undersökning av möjliga inställningsfel 

gjordes, dock hittades inget som tyder på det. Detta kan därför bero på osäkerheter i 

simuleringsprogrammet. En möjlig förklaring till skillnaden mellan simuleringen och den 

manuella beräkningen kan vara följande. Verkningsgraden som lades in i IDA ICE för 

scenario 3 har redan kompenserats för skillnaden i luftflöde med hjälp av aggregatkörning i 

Swegon. När denna verkningsgrad sätts in i IDA ICE kan verkningsgraden försämras 

ytterligare beroende på hur IDA ICE hanterar skillnaden i luftmängden. 

Ett annat schablonmässig antagande är byggnadens värmegenomgångstal som antogs i viss 

mån. Detta kan ha en påverkan på byggnaden som i sig kan påverka utdata för ventilationen 

från IDA ICE. Även köldbryggor har antagits till erfarenhetsvärden som kan skilja sig från 

verkligheten för just denna byggnad. Vissa förenklingar gjordes även i Sektionsdata 4.21 då 

manuella kopplingarna gjordes som kan ha viss påverkan på den slutliga 

investeringskostnaden. Detta betyder att de komponenter som inte hittades vid exportering 

av ventilationssystemet i MagiCAD, valdes till likvärdiga. 
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Resultaten från känslighetsanalysen visar att för en lönsamhet för VAV-system behöver 

kalkylräntan sjunka till 2,56 %, vilket kan ses som lågt men inte orealistiskt då 

förskolebyggnaden är kommunägd. Kalkyltiden däremot behöver vara minst 45 år för att en 

investering av VAV-system ska vara lönsam, detta kan ses som en orealistisk kalkyltid.  

Elpriset i dagsläget är mycket lågt, vilket har en stor påverkan på resultatet. Mycket tyder på 

att elpriset kommer att öka inom en snar framtid. Ökningen kan exempelvis bero på 

avveckling av kärnkraften i Sverige samt lansering av billigare elbilar där den allmänna 

målgruppen kan ta del av. Vid en ökning av elpris på minst 2,44 % per år, visar vårt resultat 

att VAV-system blir mest lönsamt. Desto snabbare ökningen sker desto bättre för VAV-fallet. 

En stor ökning av fjärrvärmepriset är däremot inte så troligt, eftersom tekniken är redan 

etablerad och fjärrvärmen inte står inför stora förändringar inom en snar framtid. 

Fjärrvärmen i Sverige är i överlag bra ur en miljösynpunkt, därför anses det att stora 

förändringar inte behöver göras för att klara EU:s energimål. 

Däremot är en intressant aspekt komfortkyla i byggnader. I förskolan fanns det ingen 

komfortkyla, därför blev valet mellan ett VAV- och CAV-system svårare. I byggnader med 

komfortkyla är ett VAV-system att föredra, då stor energimängd går till spillo på grund av 

överventileringen av kyld luft med ett CAV-system.  
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8 SLUTSATSER 

Slutsatsen som dras för förskolebyggnaden Framtiden är att större energibesparingar kan 

göras med ett VAV-system, men ett CAV-system är bättre ur en ekonomisk synpunkt. Den 

systemlösning som använde minst energi var en roterande värmeväxlare med VAV-styrning i 

kombination med en korsströmvärmeväxlare till köket. Däremot är CAV-system med samma 

systemuppbyggnad mest lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv. Resultatet från 

känslighetsanalysen påvisar dock att vid liten förändring av en kombination av parametrar 

bidrar till att VAV-styrning blir bättre. En sådan parameter som i framtiden med stor 

sannolikhet kan komma att förändras till förmån för VAV-system, är elpriset. 

Övriga parametrar som har en stor betydelse i valet mellan VAV- och CAV-system är, SFP-

talet på luftbehandlingsaggregatets fläktar. Högre SFP-tal bidrar till mer energiåtgång till 

fläktarna som i sig leder till större energibesparing för VAV-system. En mindre 

energibesparing görs för VAV-system om temperaturverkningsgraden blir högre för 

luftbehandlingsaggregat. Även personnärvaron är relevant vid valet. Eftersom färre personer 

i byggnader än dimensionerat utgör en fördel för VAV-styrning. Detta beror på att färre 

personer bidrar till mer överventilering med ett CAV-system.  
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Som förslag till fortsatt arbete skulle det vara intressant att jämföra nöjdheten för komforten 

i byggnaden mellan VAV- och CAV-styrning. En undersökning skulle kunna göras för hur 

personer i byggnaden upplever ventilationen i nuvarande systemlösning, i form av komfort 

samt ljudnivå. Fangers komfort index i IDA ICE skulle även kunna vara användbart i en 

sådan studie. 

En annan studie som kan göras är mätningar på förskolebyggnaden för att jämföra det 

simulerade grundfallet och det aktuella driftfallet. Detta för att se om simuleringen faktiskt är 

nära det verkliga fallet. Även möjligheten att använda rening av matos med ett roterande 

luftbehandlingsaggregat som försörjer hela byggnaden kan undersökas. 

Underhållskostnaden är en osäker parameter, därför kan en djupare analys göras för denna 

parameter för att se skillnaden mellan VAV- och CAV-system. En annan parameter som har 

en stark påverkan på resultatet är SFP-talet. En undersökning skulle därför kunna göras för 

att se hur mycket SFP-talet förändras vid olika mängd smuts i luftbehandlingsaggregatets 

filter. 

En studie kan även göras gällande komfortkyla i förskolebyggnaden, och dess påverkan på 

valet mellan VAV- samt CAV-system. 
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BILAGA 1: ÖVERSIKT AV LEVERERAD ENERGI 

SCENARIO 1 VAV  
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BILAGA 2: KÖLDBRYGGOR I IDA ICE MODELLEN 
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BILAGA 3: AGGREGATFÖRTECKNING 

  

Scenarier Aggregattyp Tilluftsflöde m3/s Frånluftsflöde m3/s SFP tilluftsfläkt SFP frånluftsfläkt Verkningsgrad, η

Swegon Gold PX 14 (LB01) 1,33 1,21 0,85 0,69 68,5%

Swegon Gold RX 25 (LB02) 2,01 2,13 0,92 0,97 85,0%

Swegon Gold RX 35 (LB02) CAV analys 2,01 2,13 0,70 0,68 88,0%

Scenario 2 Swegon Gold CX 50 3,34 3,34 0,79 0,68 65,6%

Swegon Gold RX 35 (LB02) 3,34 2,1 1,01 0,80 59,5%

Ostberg TKV 660 B1 FF - 1,24 - 0,599 49,5%

Swegon Gold RX 40 (LB02) CAV analys 3,34 2,1 0,96 0,83 59,5%

Scenario 1

Scenario 3
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BILAGA 4: LUFTFÖRDELNING RYMDEN 

  

Rumsbeteckning Rum Rumsarea Antal personer Grund tilluft Grund frånluft Forcering tilluft Forcering frånluft

101 Entré 13,5 30 40 0 0 0

102 Korridor 26,5 14 0 160 0 0

103 WC 1,5 1 0 20 0 0

104 Skötrum 6,5 3 40 0 0 0

105 WC 1,5 1 0 20 0 0

106 WC 1,5 1 0 20 0 0

107 Lek/Vila 27,5 14 50 0 140 90

108 Matrum 38,5 20 60 50 200 140

109 Ateljé 21,0 10 100 50 0 0

110 Matrum 38,5 20 60 50 200 140

111 Förråd 4,5 1 0 10 0 0

112 Vattenlek 16,0 10 100 100 0 0

113 Skötrum 6,5 3 40 0 0 0

114 WC 1,5 1 0 20 0 0

115 WC 1,5 1 0 20 0 0

116 WC 1,5 1 0 20 0 0

117 Lek/Vila 76,5 28 100 0 280 180

118 Städ 3,0 1 0 30 0 0

119 RWC 5,0 1 0 30 0 0

120 Kapprum 11,5 4 0 0 0 0

121 Personal 16,0 12 80 60 0 0

122 Samtal 7,0 4 35 35 0 0

123 Omklädning 7,0 8 35 0 0 0

124 WC/D 3,0 1 0 35 0 0

125 Elcentral 0 0 0 20 0 0

126 Korridor 16,5 0 0 0 0 0

127 Elcentral 0 0 0 0 0 0

128 Kyl 2,5 0 0 0 0 0

129 Städ 3,0 1 0 20 0 0

130 Tillagning 46,5 3 90 0 1000 1020

131 Frys 3,0 0 0 0 0 0

132 Kyl 3,0 0 0 0 0 0

133 Varumottagning 21,0 0 0 0 0 0

134 Soprum 6,5 0 30 30 0 0

135 Omklädnad 3,0 3 15 0 0 0

136 WC/D 3,0 1 0 15 0 0

137 Kyl 6,5 0 0 0 0 0

138 Renseri 6,5 0 30 0 0

139 Torrförråd 6,3 0 0 30 0 0

140 Diskrum 14,5 0 0 140 140

141 Passage 3,0 0 0 0 0 0

142 Expedition 4 1 0 20 0 0

143 Matrum 39,0 20 60 50 200 140

144 Peda. Kök 20,0 10 80 80 0 0

145 Matrum 38,5 20 60 50 200 140

146 Förråd 4,5 1 0 10 0 0

147 Ateljé 20,5 6 100 50 0 0

148 Lek/vila 27,5 14 50 0 140 90

149 Entré 13,5 30 40 0 0 0

150 Korridor 27,0 28 0 160 0 0

151 Skötrum 6,5 3 40 0 0 0

152 WC 1,5 1 0 20 0 0

153 WC 1,5 1 0 20 0 0

154 WC 1,5 1 0 20 0 0

155 WC 1,5 1 0 20 0 0

156 Skötrum 6,5 3 40 0 0 0

157 WC 1,5 1 0 20 0 0

158 WC 1,5 1 0 20 0 0

159 Trappa 0 0 0 0 0

160 Teknikrum 7,0 1 20 20 0 0

201 Fläktrum 45,0
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BILAGA 5: INDATA IDA ICE 

 



70 

BILAGA 6: UTRUSTNINGSFÖRTECKNING 
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BILAGA 7: HELGDAGAR I SVERIGE 

  

Namn Datum

Nyårsafton 31-dec

Julafton 24-dec

Midsommarafton 19 jun - 25 jun

Annandag jul 26-dec

Juldagen 25-dec

Alla helgons dag 31 okt - 6 nov

Midsommar 20 jun - 26 jun

Nationaldagen 06-jun

Pingst 04-jun

Kristi himmelfärdsdag 25-maj

Första Maj 01-maj

Annandag påsk 17-apr

Påskdagen 16-apr

Långfredagen 14-apr

Trettondag jul 06-jan

Nyårsdagen 01-jan
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BILAGA 8: INVESTERINGSKALKYL SCENARIO 1 VAV 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


