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Sammanfattning 

Studien är utförd inom tidsramen för ett examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng 
vilket motsvarar två månaders heltidsarbete. 

Här presenteras tre olika styrsystem för ventilation, nämligen CAV (Constant Air 
Ventilation), VAV (Variabel Air Ventilation) och DCV (Demand Controlled Ventilation). 
Dessa styrsystem jämförs med varan för användning i tre olika lokaltyper i skolor, ett 
grupprum, ett klassrum och en idrottshall. Lokalerna är tagna från en fiktiv skola men 
inspiration har hämtats från Linneuniversitetet och Furutåskolan i Växjö. 
Syftet med studien är att identifiera det mest kostnadseffektiva styrsystemet, där 
återbetalningstiden beräknas med hänsyn till investeringskostnad och årsförbrukning av både 
elektricitet och fjärrvärme. Beräkningar sker med utgångpunkt från dagens priser. Räntor på 
investeringar och eventuella prisförändringar på energi beaktas alltså inte. 

Styrsystemen jämförs genom analys av två olika scenarion, det ena då lokalerna är maximalt 
belastade och det andra, mer realistiskt, då lokalerna är 74 % ockuperad med lärare och 
elever.  

Studien baseras på flera tidigare arbeten som genomförts på området och resultat från dessa 
ger stöd för olika antaganden i denna studie. Ett exempel på detta är utformningen av 
scenario två där 74 % av lokalens maximala kapacitet antas vara utnyttjad och att den i 
genomsnitt endast används under fyra timmar per dag. 

Vid beräkningar av energibehovet har studien beaktat aggregatets elbehov och radiatorernas 
fjärrvärmebehov. Det är dessa två faktorer som årsbehovet är baserat på. Studien baseras på 
att CAV-styrsystemet är bas systemet i byggnaden. Beräkningarna av lönsamheten baseras 
på besparingarna under ett år jämfört med CAV-styrsystemet.  
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Summary 

Here presents three different control system for the ventilation system, CAV (Constant Air 
Ventilation), VAV (Variable Air Ventilation) and DCV (Demand Controlled Ventilation). 
These control systems are compared against each other in three different types of premises, a 
study room, a classroom and a sports hall. The premises are taken from a fictitious school; 
inspiration was taken from Linnaeus University and Furutåskolan. 
The study aims to discover the most cost-effective control system, where payback period 
calculated with account to the investment cost versus annual consumption of both electricity 
and heat with today´s prices, and that any interest on investments are not taken into account 
in the equations. 
To these controllers there are counted two different scenarios, when the premises are up-
loaded and a more realistic scenario in which the premises is 74 % occupied with teachers 
and students. 

The study is based on several previous studies conducted in the subject and their results have 
been adapted to this study. As 74 % of the maximum capacity of the premises is occupied, 
and that in average use the premises are used only four hours. 

In calculations of the energy, the study has taken account of the unit´s electricity needs and 
radiator heating needs. It is these two factors that the annual consumption is based on. The 
study is based on that the CAV control system is the base system in the building. The 
calculations of profitability based on the savings in one year compared with the CAV 
controller. 
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Abstract 

Studien går ut på att jämföra tre olika styrsystem för ventilation, nämligen CAV (Constant 
Air Ventilation), VAV (Variabel Air Ventilation) och DCV (Demand Controlled 
Ventilation). Dessa styrsystem ställs mot varandra i tre olika lokaltyper, med syfte att 
identifiera det mest energieffektiva styrsystemet. Ett syftet med studien är också att upptäcka 
vid vilka flöden det lönar sig att arbeta med VAV- och DCV-styrsystemen.  

Nyckelord: CAV, VAV, DCV, ventilationssystem, ventilationsstyrning, 
koldioxidkoncentration, energieffektivisering, energiförbrukning. 
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Förord 
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byggnadsingenjörsutbildning på grundnivå. Arbetet valdes efter önskemål från  VÖFAB 
(Växjös Fastighetsförvaltning AB) som ville få undersökt vid vilka ventilationsflöden det 
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som handledare och från Linneuniversitetet hade vi Anders Olson. 
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1. Introduktion 

Att minska energiförbrukningen har varit en stor utmaning under de senaste 40 åren 
(Energimyndigheten 2012). Att arbeta med energifrågor är viktigt, både med tanke 
på miljö-, resurshushållning och ekonomi. När det gäller energi i byggnader är 
energifrågor även kopplade till frågor om inneklimat- och komfort och ventilation 
är ett viktigt område vid såväl renovering som nyproduktion av byggnader. 
Människor i Sverige tillbringare ungefär 90 % av tiden inomhus och god ventilation 
är viktigt för god hälsa (Svensk ventilation 2006). 

1.1 Bakgrund 

Det finns en politisk målsättning som går ut på att energianvändningen i byggnader 
ska ha sjunkit med 20 % fram till år 2020 och med 50 % fram till år 2050 jämfört 
med nivån för år 1995 (Energi & Miljö 2010). Som det ser ut idag står byggnader 
för cirka 40 % av den svenska energianvändningen (Energimyndigheten 2012) och 
en studie som gjordes 2006 visar att 2 % av energin i Sverige används i skolor 
(Persson et.al 2006). Enligt (Maripuu 2009) står värmeförlust genom ventilation för 
15-20 % av den totala energianvändningen i skolbyggnader. Därför är det viktigt att 
undersöka hur ventilationssystemen i skolbyggnader kan effektiviseras för att få ner 
energiförbrukningen.  

Vid längre vistelse inomhus är det viktigt med bra luft. I dagsläget är dock de flesta 
luftventilationssystem igång även när ingen vistas i lokalerna, vilket betyder att 
energi går förlorad i onödan. Det finns potentiella möjligheter till energibesparingar 
genom att reglera ventilation i förhållande till hur lokalerna faktiskt används över 
tid. Mysen (2005) har i en doktorsavhandling kommit fram till att skolsalarna 
används i genomsnitt fyra timmar om dagen. Ventilationssystemet är normalt 
endast igång under skoldagen, mellan kl. 7 - 17 , men under sex timmar av 
denna period står alltså lokalerna tomma. Moderna byggnader använder 
behovsstyrda ventilationssystem, där - sensorer är vanligast. En - sensor 
arbetar likt en termostat men istället för att slås på och av beroende på temperaturen 
så styrs systemet av koldioxidhalten i luften (Brambley et.al 2005). 

Företaget VÖFAB är ett förvaltnings- och energibolag som ägs av Växjö kommun. 
Bolaget förvaltar ett 100- tal fastigheter, där det uppskattas att totalt ca 18’000 
personer vistas dagligen. VÖFAB uttrycker en strävan är att bygga för långsiktig 
hållbarhet (Vöfab, 2014) och de vill därför bl.a. undersöka i hur stor utsträckning 
det går att minska energiförbrukningen i befintliga skolbyggnader genom att 
uppgradera ventilationssystemen enligt olika principer. 

Denna studie behandla tre olika styrsystem enligt två olika grundkoncept, konstant 
luftflöde och varierat luftflöde. Vinsten i energibesparing vägs mot 
nyproduktionskostnader för utvärderade styrsystem. 

Det finns tidigare studier genomförda avseende ventilation och energiförbrukning i 
skolbyggnader, se till exempel examensarbeten av Lann & Lysén (2011) och 
Larsson (2006). Det som skiljer detta arbete från tidigare studier är jämförelsen 
mellan de olika rumstyperna i skolor med hänsyn till de tre styrsystem som valts ut 
för jämförelse. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ta fram energibehovet vid olika lokals typer, där storleken 
på lokalerna och ockupationen beaktas med tre olika styrsystem för 
ventilationssystemet. Till två av styrsystemen ska pay off tiden beräknas med hjälp 
av investeringskostnaden kontra årsförbrukningen. Därefter ska det 
kostnadseffektivaste systemet beräknas för vardera lokals typ. 

Målet med studien är att finna det mest kostnadseffektiva styrsystemet till vardera 
lokals typ, där tre styrsystem kommer beaktas. Studien ska ge svar på ifall det lönar 
sig att arbeta med olika styrsystem för ventilationssystemet till olika lokals typer. 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie kommer att behandla tre olika typer av lokaler: ett grupprum, ett 
klassrum och en idrottshall. Andra lokaltyper kommer alltså inte att beaktas. I 
studien kommer endast tre olika styrsystem att utredas. Det är främst skillnader i 
energiförbrukning och investeringskostnader som jämförs i studien, termisk 
komfort ingår inte i jämförelserna. Då byggnaden antas vara modern kommer det 
antas att klimatskalet är tätt. Det tas ingen hänsyn till eventuellt luftläckage i 
beräkningar. Byggnaden kommer också antas vara tom under sommaren, så 
kylbehov beaktas inte. Pay off tider beräknas med dagens el- och fjärrvärmepriser 
och ingen hänsyn tas till räntekostnader för investeringar. Problematik kring 
friktion- och tryckskillnader behandlas inte. Arbetet omfattar inte heller frågor om 
fukt-, lukt-, eller buller.  
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2. Teori 

Under detta kapitel beskrivs olika ventilations- och styrsystem, luftkvalitén 
inomhus och det beskrivs hur den specifika fläkteffekten beräknas.  

2.1 Ventilationssystem  

Ventilationens syfte är att tillföra frisk luft till byggnaden och ta bort dålig, 
förorenad luft samt att reglera rumstemperaturen. Det finns fyra 
ventilationsprinciper: självdrag, frånluft, från- och tilluft samt från- och tilluft med 
värmeväxling. Vid nyproduktion används normalt ventilationssystem med 
värmeväxlare samt vid byte av befintligt system väljs också ofta ett system med 
värmeväxling som har en energiåtervinning på mellan 50-90 %, beroende på vilket 
återvinningssystem som har byggts (Warfvinge & Dahlblom 2010). Förkortningar 
enligt följande används; 

 Självdragssystem, S-system  

 Frånluftssystem, F-system  

 Från- och tilluftssystem, FT-system 

 Från- och tilluftssystem med värmeväxlare, FTX-system. 

2.1.1 Självdragssystem 

S-system använder sig av luftens densitetskillnad, den varma luften har lägre 
densitet och den kalla luften har högre. Detta system är ganska enkelt och har 
använts fram till 1970 (Warfvinge & Dahlblom 2010). Tilluft som tas in kräver en 
mängd energi för att värmas upp och det leder till energiförluster. En stor nackdel 
under sommarhalvåret är att temperaturskillnaden är liten, vilket leder till att luften 
står still i byggnaden. Däremot blir det överventilerat under vinterperioden då 
temperaturskillnaden är väldigt hög, detta leder till stora oönskade energiförluster. 

2.1.2 Frånluftssystem 

F-systemets ventilationsprincip är delvis densamma som S-systemets men F-system 
har en fläkt och frånluftskanal för att ventilera bort olägenheter samt för att undvika 
problematiken med under- och överdimensionerad ventilation. Då fläkten skapar 
undertryck tvingas luftcirkulation under sommaren. 

2.1.3 Från- och tilluftssystem 

FT-system är ett ventilationssystem som styrs av två fläktar som reglerar luftflödet. 
Detta system är kopplat med frånluftdon och tilluftdon och inte begränsat av den 
termiska kraften. En fördel med FT-system är att det kan styra luftflödet med 
fläktarna och kombineras med filtrering av tilluften. 
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2.1.4 Från- och tilluftssystem med värmeväxlare 

FTX systemet är uppbyggt som FT-systemen men där från- och tilluftskanalerna 
passerar aggregat, det enda som skiljer dem åt är värmeväxlingen som låter 
aggregatet återvinna energi, den varma luften i frånluftskanalen värmer upp den 
kallare luften i tilluftskanalen. Det finns flera olika metoder för det, en av de 
vanliga är roterande värmeväxlare som ökar rotationshastigheten i takt med ökad 
värmeåtervinning.   

Det är ganska vanligt att installerar FTX-system i stora byggnader där det behövs 
stora luftflöden d.v.s. i byggnader som sjukhus, skolor, kontor, butiker och 
laboratorier. Luften i FTX systemet är av hög kvalitet med hjälp av filtrerad luft. 
Den beräknade energiåtervinningen kan vara upp till 90 %. Ett FTX system har 
högre underhållsbehov och måste skötas mer än de andra systemen för att fungera 
väl och hålla en bra luftkvantitet (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Ventilationsprincipen är att suga ut luften från badrum, kök och tvättstuga där 
luften har högre nivå av föroreningar och tillsätta ny luft i vardagsrum, sovrum och 
hallar. Man har till- och frånluftsdon i olika rum för att kortslutning inte ska kunna 
uppstå, d.v.s. att luften inte blandas i rummet.  

Stora fördelar med ett FTX-system är värmeåtervinningen från frånluften, 
möjligheten att styra luftväxlingen genom fläktarna samt filtreringen av luften från 
damm och andra partiklar. Det finns dock även nackdelar med dessa system. De 
förbrukar el för luftbehandlingen, de kräver mer regelbundet underhåll, de kan 
orsaka bullerproblem genom att ljud från fläktarna kan fortplantas i kanalerna och 
aggregatet kräver utrymme. 

Det finns två metoder att föra in luften i byggnaden på, omblandande- och 
deplacerande- strömning som behandlas djupare i avsnitt 2.1.6 och 2.1.7. 

2.1.5 Luftbehandlingsaggregat 

Den största fysiska delen av ventilationssystemet är aggregatet, där behandlas 
frånluften och tilluften. Den kalla uteluften tas in antingen genom galler på 
ytterväggen eller genom huvar på taket. Luften går genom ett spjäll, som i sin tur 
kan reglera intaget av luftflödet. Med tanke på föroreningarna i utemiljön så 
installeras filter i aggregaten för att rena luften innan den släpps in i byggnaden 
(Warfvinge & Dahlblom 2010). En annan viktig funktion hos spjällen är att skydda 
mot brandgasspridning. 
FTX-systemet har även filter till frånluften eftersom frånluftens energi utnyttjas, 
lagras i den kallare tilluften via värmeväxlaren, vars funktion i stort är att återvinna 
den varma frånluften. Detta är särskilt viktigt under vintertiden då tilluften kan 
ligga vid -16 grader. Tilluften som passerat värmeväxlaren är två grader kallare än 
den befintliga luften i byggnaden. Det är viktigt att tilluften är kallare än inneluften 
för att luften ska blandas väl. Kallare luft har högre densitet och faller ner vilket i 
sin tur tvingar upp den varmare luften till frånluftskanaler. Detta är en förutsättning 
för att inte ventilationssystemet ska få en kortslutning. En kompletterande 
uppvärmning sker genom ett värmebatteri innan luften förs in i byggnaden. 
Värmebatteriet ligger direkt efter värmeväxlaren och gör så att dragkänslor inte ska 
uppstå. Det är vanligast med luftburna värmebatterier men även vattenburna så 
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kallade lamellrörsbatterier förekommer. Oavsett system så har de höga 
värmeledningsförmågor. Hur stor effekt batteriet behöver för att värma luften beror 
på två faktorer, uttemperaturen och luftflöde. Desto kallare luftflöde desto mer 
värme behövs och det leder till att systemet dra mer energi från batterivärmaren. 
När uttemperatur börjar stiga så minskas värmebatteribehovet. Detta sker genom en 
minskning av luft-/vatten- flöde till batteriet eller en minskning av temperaturen för 
luft-/vatten- flödet. Effektbehovet för batteriet för att värma luftflöde i en viss 
temperatur kan beräknas enligt följande; 

   (1) 

där 

 = luftens densitet ca 1.2	 /   
	= lufts specifika värmekapacitet ca 1000 /  

q = luftflöde genom batteriet /s 
  = frånluftens temperatur  tilluftens temperatur 

2.1.6 Omblandande strömning  

Principen med omblandande strömning är att luften tillförs med hög hastighet 
vilket ger omblandning med befintlig luft och föroreningar. Placeringen av 
tilluftdon är oftast vid taknivån. Placering av frånluftdon är inte särskilde viktig i 
denna princip utom att det är viktigt att undvika kortslutning i systemet. Denna 
metod är inte rekommenderad vid kraftiga föroreningar, för att föroreningar sprids i 
hela rummet (Warfvinge & Dahlblom 2010). Figur 1 visar principen för 
omblandande ventilation. Där luften kommer in i lokalen med en hög hastighet vid 
taknivån. 

 

Figur 1: Principen för omblandande ventilation.Där luften kommer in i lokalen med en hög hastighet vid 
taknivån. 
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2.1.7 Deplacerande strömning  

Principen med deplacerande strömning är att luften tillförs med en låg hastighet. 
Man kan tänka sig två zoner i lokalen, en övre zon där luften är varmare och med 
högre grad föroreningar, och en nedre zon där luften är renare och svalare. 
Placeringen av tilluftsdonen är i golvnivå, de kan även vara i golvet eller byggas in 
i väggen så luften flyter ut i golvnivå. Tilluften stiger i takt med att den värms upp 
och försvinner ut genom frånluftsdonet i taket. Luften för med sig föroreningarna 
under processen. Denna metod har en högre grad omblandning av luften jämfört 
med den ”omblandande” metoden. Figur 2 visar principen för deplacerande 
strömning. Luften tillförs med låg hastighet vid golvnivån och sugs ut vid taknivån. 

 

Figur 2: Principen för deplacerande strömning. Luften tillförs med låg hastighet vid golvnivån och 
sugs ut vid taknivån. 

2.2 Styrsystem 

Det finns tre olika sorters styrsystem för ventilation, där det första håller konstant 
flöde i lokalerna, det andra växlar beroende på behovet mellan två olika 
flödesnivåer och det tredje varierar mer precist beroende av fler faktorer, såsom 
koldioxidhalterna eller temperaturen i rummet. 

2.2.1 Konstant flöde 

CAV (Constand Air Volume) ger ett konstant luftflöde under driftiden, vilket 
innebär att ventilationssystemet tillför byggnaden det dimensionerade maxflödet. 
Dimensionering av flödet är beroande av golvarean och det antal personer som 
byggnaden är dimensionerad för. Naturligvis måste byggnadens användning också 
beaktas då vissa former kräver högre flöden jämfört med andra. Ett CAV-system är 
betydligt enklare att bygga upp jämfört med de andra styrsystemen. CAV-
styrningen är oberoende av förändring i byggnadens luftföroreningar eller 
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koldioxidhalt och anpassas inte för olika flöden. Detta leder till mindre underhåll 
jämfört med de mer avancerade styrningssystemen.  

Tidigare studier (Wachenfeldt et.al 2007) har visat att belastning i skolmiljöer i 
genomsnitt kan ligga på endast ca på 74 % av den dimensionerande belastningen 
och därmed finns det besparingsmöjligheter. Att minska flödet i ett CAV-system 
för att spara energi kan dock leda till en luftkvalitetsförsämring (Karlsson 2005). 
Figur 3: visar att flödet är konstant under drifttiden. 

 
Figur 3: visar att flödet är konstant under drifttiden. 

2.2.2 Behovsstyrd ventilation med två lägen – VAV-system  

Det finns flera varianter av VAV (Variabel Air Ventilation) system. I princip 
arbetar dessa system med flöde i två lägen, antigen på minimum eller vid det 
dimensionerande flödet. Luftflödet regleras efter behovet där rumstemperatur, 
koldioxidhalt eller personnärvaro är de tre vanligaste reglerande faktorerna. Det 
leder till att tomma rum ventileras minimalt. Den dimensionerande faktorn är 
kylbehovet under sommaren.  
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Figur 4: visar att det antigen är ett maxflöde eller ett minflöde. 

Man kan skilja på två metoder för luftflödesstyrning (Maripuu 2009) nämligen; 

 Styrning av luftflödet med variabelt tilluftsdon, brukar kallas VAV 
diffuser. Detta system har sensorer som kommunicerar med aggregatet som 
i sin tur reglerar luftintaget. Denna styrning sker med sensorer som märker 
koldioxidhalter, temperaturförändringar eller rörelser m.m. Denna reglerar 
luftflödet automatiskt efter behovet.  

 Styrning av luftflödet med en tilluftsdon enhet, brukar kallas för VAV- 
låda. Detta system använder sig av aktiva spjäll som stryper luftintaget när 
behovet är lägre. Även detta system använder sensorer som kommunicerar 
men de kommunicerar med spjällen som reglerar flödet. Lådorna har även 
ljuddämpande funktioner. En fördel med VAV- lådorna är att tryckfalls 
förändringar påverkar inte systemet. 

Även om VAV- lådor är enklare att styra luftflödet med och har färre komponenter 
i kanalerna så har detta system nackdelar som begränsar tillämpningen av denna 
lösning. Trots ljuddämpningen kvarstår bullerproblem vid höga tryckfall, detta är 
ett välkänt problem med VAV- lådor. 

2.2.3 Behovsstyrd steglös ventilation – DCV-system 

Ventilationssystem som reglerar luftflödet med hänsyn till yttre faktorer så som 
koldioxidhalt-, temperatur-, rörelse- eller fuktsensorer kan även vara DCV 
(Demand Controlled Ventilation) system. De är i grund och botten uppbyggda 
enligt samma princip som VAV systemen, men finessen med DCV-styrsystem är 
energibesparingarna som uppkommer då styrningen har flera flödeslägen mellan 
min- och max- flödet. Den potentiella energibesparingen i att ersätta CAV-system 
med DCV-system i skolor ligger enligt Pavlovas (2006) på mellan 20- 40 %. 

 Vid arbete med DCV styrsystem uppkommer tryckfall då systemet sänker 
luftflödet och detta skapar buller i kanalerna. Eftersom tryckfall uppkommer 
installeras tryckfallssensorer och vart de ska placeras för bäst funktion måste 
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beräknas. En vanlig metod för statiskt tryckkontroll är justering av fläkthastigheten. 
En stadig trycknivå är att eftersträva för att systemet ska fungerar korrekt vid max 
flöden. Ifall det finns ett intresse av djupare förklaringar hänvisas till (Maripuu 
2009). 

 Figur 5: här syns det tydligt att flödet varierar kraftigt, beroende av användningen. 

2.2.4 Koldioxidsensor  

Denna sensor är den vanligaste som installeras till ventilationssystemen där 
luftflödet står i proportion till belastningen. Den känner av koldioxidförändringar 
och skickar signaler till VAV-lådan eller huvudfläkten (aggregatet). Det vanligaste 
riktvärdet för dessa system är 1000 ppm (Parts Per Miljon) (Ito & Nishi 2012), som 
även är det rekommenderade värdet i Sverige (Arbetsmiljöverket).  Livslängden 
(batteritiden) för en koldioxidsensor som kontrollerar halten en gång på 60 
sekunder beräknas till fem år. Behovsstyrning med koldioxidsensorer har en dock 
felmarginal mellan 10-20 % på grund av förseningar i systemet (Ito & Nishi 2012). 
Ett bra sätt för att kompensera för felmarginalen är att höja den lägsta effekten på 
ventilationssystemet. Eftersom systemet lagrar all information som sensorn 
registrerar kan den användas för att ge en uppfattning om hur användningen av 
lokalen har varierat över tiden. 

2.2.5 Rörelsesensor 

Rörelsesensorerna kan vara utformade på olika sätt beroende på syftet med 
användningen, exempelvis hur känslig den ska vara vid rörelseuppfattning. Det går 
även att koppla in rörelsesensorn för lamporna till ventilationssystemet. Denna 
sensor är en bra grundsensor för VAV-styrsystem som informerar systemet om att 
det ska gå på den högre ventilationsnivån. 

2.3 Luftkvalité 

Människans utandningsluft ligger omkring 40’000ppm (Warfvinge & Dahlblom 
2010) och luftkvalitén i dåligt ventilerade lokaler/rum försämras väldigt fort när 
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personer vistas inomhus. Även byggmaterial och inredningen avger emissioner som 
ger upphov till försämring av luften. Luften som tas in utifrån kan också vara 
förorenad av trafik, industri och andra källor. Underhålls inte ventilationssystemet 
med jämna mellanrum kan föroreningar i kanalerna förorena lokalerna. Detta är 
viktigt att tänka på då vi svenskar vistas 90 % av vår tid inomhus (Svensk 
ventilation 2006). 

2.3.1 Luftkrav 

I Sverige finns krav på luftkvaliten i byggnader. I Boverkets byggregler, BBR 
(Boverkets 2013) anges de regler som gäller och som kan sammanfattas med 
följande föreskrivna flödesnivåer; 

 Lägsta tillåtna flöde i lokaler/rum när ingen vistas där 0.1 L/   

 Lägsta tillåtna flöde i lokaler/rum vid vistelse är 0.35 L/ ,  (cirka 0.5 
oms/h) 

 Lägsta tillåtna flöde i lokaler/rum är även 7 L/s, person  

Dessa krav finns till för att säkerställa att den termiska komforten blir god och att 
inga olägenheter uppstår. 

2.3.2 Filter   

Uteluften innehåller partiklar, föroreningar, gaser samt naturliga pollen, virus och 
stendamm. En del kommer från industriutsläpp d.v.s. människans inverkning på 
utluften, andra förorening kommer från naturen, exempelvis står växtligheten för 
pollenpartiklar. Ett filter stoppar en stor del av de föroreningar och partiklar som 
finns i luften. När uteluften går genom filteret fastnar partiklarna som bärs med 
luften. Det finns olika filter avsedda för att fånga upp partiklar av olika storlek 
(Warfvinge & Dahlblom 2010): 

2.3.2.1 Grundfilter 

Grundfiltret används i bostäder och lokalbyggnaden. Detta filter används ofta som 
skydd och för att öka livslängden på det dyrare finfiltret och är ett utmärkt förfilter 
till luftbehandlingsaggregat. Högsta lufthastighet för filtret är ca 2,5 m/s, och 
tryckfallet genom ett sådant filter är mellan 30-130 Pa. 

2.3.2.2 Finfilter  

Detta filter används i bostäder och lokalbyggnader efter grundfiltret. Det består av 
tunnare och tätare placerade fibrer än de som finns i grundfiltret. Cirka 40 % av 
partiklarna skall avskiljas i detta filter. Tryckfallet genom detta filter ligger mellan 
50- 250 Pa. 

2.3.2.3 Mikrofilter  

Detta filter används för lokaler med högst krav på ren luft, exempelvis i 
operationsrum eller vid tillverkning av elektronik och optik. Mikrofiltret består av 
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ett tätt och tunt papper och avskiljer graden är hög. Mikrofiltren är dyra och därför 
skyddas de av finfilter som förfilter. Tryckfallet ligger runt cirka 250 Pa, och 
lufthastigheten bör inte överstiga 0.5 m/s. 

2.4 Energiförbrukning 

Studien omfattar energiförbrukning dels avseende ventilationsaggregatets 
elektricitetförbrukning och dels avseende radiatorernas fjärrvärmeförbrukning. 

2.4.1 Specifik fläkteffekt 

SFP står för specifik fläkteffekt och kan beskrivas som det värde aggregatet 
förbrukar per kubikmeter och sekund det kan skrivs som följande / ,  Det 
finns krav för hur högt SFP-värde aggregaten får ha beroende på vilket system som 
används. FTX-system får som högst ha 2 / ,  medan ett FT-system får ha 
högst 1.5 / , . Ett vanligt F-system får högst ha 0.6 / ,  (Boverket 
2013). Om det totala effektbehovet ska räknas ut multipliceras SFP värdet med 
antalet kubikmeter per sekund som produceras.   

2.4.2 Värme 

Det är viktigt att ta hänsyn till inneklimat då det måste vara behagligt för 
människan i byggnaden. I ett land som Sverige som har långa vinterperioder med 
kallt uteklimat så är inneklimat en av de mest krävande faktorer som behöver 
jobbas med under projekteringsfasen och det är mycket viktigt att välja ett lämpligt 
och energieffektivt uppvärmningssystem. 
Som nämns i kapitel i 2.1.5 Luftbehandlingsaggregat, värmer ett modernt 
ventilationssystemet upp den kalla tilluften genom värmeväxlaren och 
värmebatteriet i aggregatet. Efter att luften har värmts upp är temperaturskillnaden 
två grader kallare än den befintliga inomhus luften. Dessa två grader skapar en 
behagligare komfort i byggnaden och temperaturskillnaden är viktig för 
luftomblandningen i lokalerna vilken bygger på densitetskillnader. Trots dessa 
fördelar med temperaturskillnaden så finns det även nackdelar, som är att dessa två 
grader behöver värmas upp genom radiatorerna. Små lokaler behöver färre 
radiatorer och större behöver fler, dessa dimensioneras så de tillfredsställer det 
beräknade uppvärmningsbehovet. Här finns flera faktorer att beakta såsom: 
omslutande area, isoleringens standard, lufttäthet, värmetröghet, ventilationsflöde 
och luftläckage. Radiatorerna är oftast uppvärmda med fjärrvärme, som pumpar ut 
vatten med minst 80 grader och sänder tillbaka vatten med cirka 60 grader. 
Temperatursänkningen i vattnet beror på det värme som avges genom radiatorerna 
och går ut i byggnaden (Warfvinge & Dahlblom 2010).  
Det finns även andra faktorer som bidrar till att värma upp lokalerna, såsom 
människor, lampor, datorer och andra tekniska apparater. En människa avger cirka 
100 watt och en dator cirka 200 watt. När dessa tillskott helt tillgodoser behovet 
jobbar inte radiatorerna, eftersom de har temperaturgivare som reglerar 
uppvärmningen. 

Energibehovet som beror på effekten multiplicerat med driftstiden beräknas enligt; 

           (2) 
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Där 
	  
   
  

Uppvärmningsbehovets samband med luftens densitet, hastighet och 
värmekapacitet, samt temperaturskillnaden ges av; 

                    (3) 

Där	
	 ö 	 	

ä 	 / 		
, 	inomhus	och	 	uttomhus	  
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver de olika metoder som använts för att kunna besvara 
frågeställningen om lämpligt val av styrsystem för ventilationen. 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier har gett en djupare förståelse för hur ventilations- och 
styrningssystemen fungerar, vilka klasser de är indelade i, vad de är beroende av, 
vad som styr dem, fördelar och nackdelar som finns med systemen samt hur 
effekter beräknas. Förutom litteratur om ventilations- och styrsystem har tidigare 
arbeten om hur skollokaler används, vad som är realistiska ockupationsnivåer och 
hur länge systemen brukar vara igång en vanlig skoldag studerats, liksom litteratur 
som anger vilka krav som finns i skolor angående ventilation.  

3.2 Konsultation av ventilationsexperter  

Lars Svensson vid företaget SWEGON har bistått med rådgivning för val av 
lämpligt aggregat för studien, med de antagna förutsättningarna som valts för 
skolan. Aggregatet som valdes är ett GOLD RX som är en roterande värmeväxlare 
med en återvinningsandel på frånluften som ligger runt 85 %. Förutom val av 
aggregat har Lars från SWEGON hjälpt med simuleringar som visar effekterna för 
de valda aggregaten, där ett minimumbehov och ett maximumbehov för båda 
aggregaten har räknats fram.   

3.3 Beräkningar 

Energibehovet och energiförbrukningen vid olika situationer behövdes räkna ut för 
möjlighet till jämförelse mellan de olika systemen samt ge möjlighet för beräkning 
av pay off-tiden. 

 3.3.1 Simuleringsprogram 

Simuleringsprogrammet ProUnit används för beräkning av energibehov för de olika 
systemen. Programmet tar hänsyn till årstider och ger ett medeltal för 
energiförbrukning samt aggregatets utnyttjandegrad, tryckfall och bullernivå. För 
de olika systemen görs simulering för ett minimumflöde och ett maximumflöde. 
För nivåer mellan minimumeffekten och maximumeffekten används därefter linjär 
interpolation genom handberäkningar. 

3.3.2 Aggregatberäkningar 

När simuleringarna gjorts kan beräkningar göras för att få fram energibehovet för 
en typisk vardag för styrsystemen som undersöks med hjälp av de två scenarion 
studien använder. För att räkna fram energibehovet multipliceras drifttiden med 
effekten. 
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3.3.3 Uppvärmningsberäkningar 

För att räkna ut uppvärmningsbehovet måste drifttiden räknas ut då ingen vistas i 
lokalen samt drifttiden då det endast är en person i lokalen, exempelvis 
lokalvårdaren. När dessa tider är kända multipliceras de med radiatorernas effekt, 
som beror på luftflödet vid dessa drifttider. 

3.3.4 Pay off- tiden 

Pay off tiderna är baserade på CAV-styrsystemet som bas system eftersom det är 
enklast och billigast. Investerings skillnaderna divideras med 
besparingsskillnaderna.    

3.4 Intervjuer 

Beslutsfattande personer inom kommunala förvaltningsföretag intervjuas för att 
arbetet ska kunna ge en kompletterande bild av vilka resonemang som kan föras 
utifrån de fakta som tas fram genom metoderna enligt ovan. Intervjupersonerna 
tillfrågas om vilket system de skulle välja om de var beslutsfattare i det aktuella 
fallet, efter att våra resultat presenterats och på vilka grunder de skulle ha gjort sitt 
val. 
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4. Genomförande 

Detta kapitel beskriver den tänkta skolans olika lokaltyper, vilka scenarion som 
antagits, hur luftflöden dimensionerades, hur energibehovet beräknas, hur 
jämförelse mellan de olika styrsystemen gjorts samt hur intervjuerna genomfördes. 

4.1 Rumsbestämmelserna  

Analyser av befintliga grupprum, klassrum och idrottshallar gjordes på 
Linneuniversitet och på Furutåskolan. Därefter bestämdes rumsspecifikationerna 
för olika typer av lokaler som den tänkta skolan består av. 

4.1.1 Rumsbehoven  

De olika rumstyperna har olika luftflödesbehov som reflekterar energibehovet. I 
kapitlet 2.3.1 presenteras luftflödes kraven som använts vid luftflödes 
beräkningarna för de olika lokalerna.  

Tabellerna 1-3 anger basfakta avseende lokalernas storlek, max antal personer som 
får vistas i dem, hur många fönster som finns och hur stor yta dessa utgör, vilken 
typ av dörr som finns, maximala och minimala ventilationsflöden och motsvarande 
ventilationseffekter. Tabell 1 redovisar specifikationer för ett grupprum, Tabell 2 
för ett klassrum och Tabell 3 för en idrottshall. 

Tabell 1: Basfakta för ett grupprum. 

Grupprum Specifikation Enhet 

Yta  4 5 20  

Antal personer  5  

Fönster 1.1 4 4.4  

Dörr 2.1 0.9 1.9  

Maximum flöde 0.35 20 5 7 42 /  

Energieffekt vid maxflöde 0.62 kW 

Minimum flöde 0.35 20 7 /  

Energieffekt  vid 
minflöde 

0.54 kW 
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Tabell 2: Basfakta för ett klassrum. 

Klassrum Specifikation Enhet 

Yta  8.5 10 85  

Antal personer  30  

Fönster 1.1 8 8.8  

Dörr 2.1 0.9 1.9  

Maximum flöde 0.35 85 30 7 240 /  

Energieffekten vid 
maxflöde 

1.004 kW 

Minimum flöde 0.35 85 30 /  

Energieffekten vid 
minflöde 

0.54 kW 

 

Tabell 3: Basfakta för en idrottshall. 

Idrottshall Specifikation Enhet 

Yta  19 38 722  

Antal personer  60  

Fönster 1.1 30 33  

Dörr 2.1 0.9 4 7.56  

Maximum flöde 0.35 722 60 7 673 /  

Energieffekten vid 
maxflöde 

1.1 kW 

Minimum flöde 0.35 722 253 /  

Energieffekten vid 
minflöde 

0.25 kW 

4.2 Skolan 

Det är en fiktiv skola med årskurserna 1-6, med två klasser per årskull samt två 
extra klassrum, en särskild lokal för musik och en för hemkunskap. Skolan har även 
sex grupprum och en idrottshall. Idrottshallen har ett annat ventilationsaggregat än 
skolan i övrigt. Flödena för skolan varierar mellan 0.5 3.6 / 	och för 
idrottshallen mellan 0.25 0.7 / . 
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4.3 Scenarion i skolor 

Två olika scenarier används för att analysera skolans ventilationsbehov. Enligt en 
befintlig studie (Mysen 2005) används undervisningslokalerna i skolor i snitt endast 
fyra timmar om dagen. Kompletterande antaganden här är att städningen på 
morgonen varar i en kvart för grupprum och klassrum och i en halvtimme för en 
idrottshall. Det antas också att en lärare stannar kvar tre kvart då alla elever lämnat 
lokalen (gäller grupprum och klassrum) för att rätta prov och liknande. 

4.3.1 Scenario ett 

Scenario ett är då rummen/ lokalerna är fullt belastade. Från lektionens start till 
lektionens slut. Lokalerna brukas cirka fyra timmar per dag Mysen (2005).  

Tabellen visar de olika lokaltyperna samt hur många som antas befinna sig i 
lokalen då lektionen pågår. 

Tabell 4. Hur användningen ser ut i scenario ett. 

Lokaltyp  Antal ockupanter  

Grupprum 5 personer 

Klassrum 30 personer 

Idrottshall 60 personer 

4.3.2 Scenario två 

Scenario två bör ge en mer realistisk bild av hur rum/ lokaler används. Enligt 
Wachenfeldt et.al (2007) så utnyttjas skollokaler i medelsnitt endast till 74 % av 
den designade kapaciteten. Detta baseras på en undersökning av 157 klassrum i 81 
slumpmässigt valda skolor. För att få en verklighetstrogen bild av hur lokalerna 
används multipliceras 74 % med max kapaciteten för varje lokals typ. Även här 
beräknas drifttid på cirka fyra timmar Mysen (2005). 

Tabell 5 visar de olika lokaltyperna samt hur många som beräknas infinna sig i 
lokalen då lektion pågår. 

Tabell 5. Hur användningen ser ut i scenario två. 

Lokaltyp  Lokal belastning 

Grupprum 5 0.74 4 personer 

Klassrum 30 0.74 23 personer 

Idrottshall 60 0.74 45 personer 

4.3.3 Flödesskillnad mellan scenario ett och två. 

För att räkna ut flödesbehoven i de olika lokalerna multipliceras golv arean med 
0.35 sen adderas den siffran med antalet personer lokalen är utformad för, 
multiplicerat med 7 enligt kraven från kapitlet 2.3.1 ( 0.35 ,
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7 ö ). Här presenteras flödena vid de olika situationerna, minflödet, 
maxflödet och behovsflödet för de olika scenarierna.  

Tabell 6: ser vi att det endast är beroendeflödet som varierar. 

 Scenario ett Scenario två 

Lokals typ Min 
flöde 

Behovsflöde
i lokalen  

Max 
flöde 

Min 
flöde 

Behovsflöde 
i lokalen 

Max 
flöde 

Grupprum 7 L/s 42 L/s 42 L/s 7 L/s 35 L/s 42 L/s 

Klassrum 30 L/s 240 L/s 240 
L/s 

30 L/s 191 L/s 240L/s 

Idrottshall 253 
L/s 

673 L/s 673 
L/s 

253 
L/s 

568 L/s 673 L/s 

4.3.4 Idrottshallen 

Utöver dessa nämnda förutsättningar så har idrottshallen ytterligare två scenarion, 
på kvällstid när skolan är stängt har olika organisationer tillgång till idrottshallen så 
aggregatet till idrottshallen är igång mellan 07 22 . Det ena utökade scenariot 
för kvällstiden är när det är 25 personer som utövar en aktivitet och det andra är då 
ingen vistas i lokalen under kvällstiden. För de utökade fem timmarna mellan 
17 22  antas aktiviteter pågå under tre timmar och att tränaren anländer en 
kvart innan och lämnar en kvar efter utövarna.  

4.4 Energibehov 

När flödesbehovet för de olika lokaltyper fastställdes kontaktades en VVS konsult 
vid namnet Lars Svensson från SWEGON för hjälp med att välja aggregat som är 
anpassade för de aktuella belastningarna samt för hjälp med simuleringar. 
Simuleringarna angav de effekter som svarar mot minimiflöde och maxflöde för de 
olika aggregaten. För ventilationsbehov mellan dessa ytterligheter, i de fall hänsyn 
tas till det faktiska antal personer som vistas i lokalerna, användes linjär 
interpolation. 

Dessutom behövdes energiförbrukning för uppvärmningen beräknas, då tilluften är 
två grader kallare än inomhusklimatet. Vid beräkning av uppvärmningen tas det 
hänsyn till hur stor temperaturskillnaden är mellan tilluften och frånluften, luftens 
densitet och luftflödet. När det finns människor i lokalen så avger de värme, denna 
värme kompenserar i viss mån uppvärmningsbehovet, så tomma lokaler har högst 
uppvärmningsbehov.  

4.4.1 Beräkningar av aggregatets energiförbrukning 

För att räkna ut energiförbrukningen är det viktigt att känna till aggregateffekten 
och drifttiden aggregatet är igång. Det första systemet som beräknades var ett CAV, 
där multipliceras maxeffekten med drifttiden. Energiförbrukningen beräknas för 
grupprummet, klassrummet och idrottshallen samt alla scenariona, CAV-systemet 
visade samma värden i lokalerna oavsett scenario. Samma gällde för VAV-
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systemet i denna studie, samma energibehov i lokalerna oavsett scenario, i detta 
system skiljer sig beräkningen då effekten vid minimumflödet och effekten vid 
maximumflöde skulle vardera multipliceras med drifttiden för respektive flöde.  
När DCV systemet beräknades var det ännu viktigare att hålla koll på 
varaktigheterna samt hur många brukare som befinner sig i lokalerna, då det finns 
fler effektmöjligheter beroende på antal brukare. 

 Effekterna studien baseras på är minimumeffekten, en brukare, 25 brukare (endast 
i idrottshallen), 74 % av maxflödet och maxflöde. För exakta värden för lokalerna 
vid de olika scenariona och styrsystemen hänvisas till bilaga B. 

4.4.2 Beräkningar av uppvärmningens energiförbrukning 

Tilluften i lokalerna är två grader kallare än frånluften och luften behöver värmas 
upp. Uppvärmningsbehovet vid min- och maxflöden beräknas för vardera lokaltyp, 
för att ge perspektiv på hur stor skillnaden är. Därefter räknas det ut hur många 
timmar det vistas tillräckligt med ockupanter för att undvika uppvärmning med 
radiatorer eftersom när det råder lektion/ aktivitet i lokalerna så tillfredsställer 
ockupanterna uppvärmningsbehovet. Dessutom beräknas hur stort behov som finns 
då det är en person i lokalen eller lokalen står tom. När dessa basberäkningar 
färdigställts så multipliceras de olika radiatoreffekterna med radiatorernas drifttid.  

4.5 Jämförelse  

Efter att alla beräkningar framställts är det möjligt att jämföra de olika styrsystemen 
mot varandra, vilket som är kostnadseffektivast och i vilken lokal med hänsyn till 
de olika scenariona. Dessutom så analyseras systemen ifall det finns något mönster 
vid flödesförändringar och hur av rummet påverkar lönsamheten. 

4.6 Intervjuer  

När alla jämförelser var färdigställda formulerades frågor till två beslutsfattare på 
förvaltningsbolagen VÖFAB och bostadsbolaget VIDEUM kring deras syn på pay 
off tider, potentiella energibesparingar, hur osäkerhet kring elpriser kan påverka 
beslut samt om hur de skulle resonera om de skulle ta beslut kring 
ventilationssystemet för den aktuella, fiktiva skolan på basis av det underlag som 
tagits fram genom detta arbete. Detta ger en kompletterande bild kring hur beslut 
faktiskt fattas i företagen, hur miljöpåverkan, komfort och ekonomi vägs mot 
varandra. 
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultaten för vardera lokaltyp med de olika styrsystemen, 
aggregatens påverkan i procent för vardera lokaltyp, pay off- tiden för VAV- och 
DCV styrningen samt hur de intervjuade cheferna tänker kring de olika 
styrningssystemen.  

5.1 Resultaten av lokalberäkningarna 

Presentation av aggregatets elbehov presenteras först, sedan följer 
fjärrvärmebehovet radiatorerna behöver för uppvärmningen.  

5.1.1 Grupprum 

I grupprummet är energiskillnaden inte så stor under en dag, den största skillnaden 
är mellan ett CAV- och VAV-styrsystem, medan skillnaden mellan ett VAV- och 
DCV-styrsystem inte skiljer sig så mycket. Efter att första scenario uträknats fås en 
skillnaden på 0.4 kWh/dygn mellan CAV- och VAV-styrsystemen, där VAV-
systemet var mer effektivt. Medan skillnaden på VAV- och DCV-styrsystemet är 
0.064kWh/dygn, där DCV-systemet är mest effektivt. Efter att det andra scenariot 
är beräknat, skiljer det sig endast i DCV-styrsystemet och skillnaden är 
0.064kWh/dygn jämfört med DCV-styrsystemet i det första scenariot. 

Tabell 7: Grupprummets dagliga energibehov aggregatet förbrukar, både scenario ett och två 
presenteras 

System Scenario ett Scenario två 

CAV  6.2  6.2 kWh 

VAV  5.8  5.8 kWh 

DCV  5.736  5.672kWh 

Även när det gäller grupprummens uppvärmningsbehov dominerar skillnaden 
mellan CAV- och VAV-styrningarna, 0.42 kWh/dygn för VAV-styrningen. Medan 
skillnaden mellan VAV- och DCV-styrsystemet är endast 0.008kWh/dygn, för 
DCV-styrningen. 

Tabell 8: Grupprummets dagliga energibehov radiatorerna förbrukar 

System Energibehov 

CAV 0.5048  

VAV 0.0848  

DCV 0.084  

5.1.2 Klassrum 

I klassrummet märks det av större skillnader i energibehov på de olika systemen 
även här dominerar skillnaden mellan CAV- och VAV-systemet. Beräkningarna 
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från första scenariot och andra scenariot visar att skillnaden är 2.32 kWh/dygn 
mellan CAV- och VAV-styrsystemet, även här är VAV-styrsystemet effektivast. 
Skillnaden mellan VAV- och DCV-systemen är 0.488 kWh/dygn, för DCV-
styrningen respektive 0.864kWh/dygn för andra scenariot, medan skillnaden i båda 
scenarion är 0.416 kWh/dygn för DCV-systemet. 

Tabell 9: Klassrummets dagliga energibehov aggregatet förbrukar, både scenario ett och två 
presenteras 

System Scenario ett Scenario två 

CAV 10.04  10.04  

VAV  7.72  7.72  

DCV 7.272  6.856  

I klassrummen är skillnaderna på uppvärmningen något högre än grupprummen, 
här skiljer det 2.52 kWh/dygn mellan CAV- och VAV-styrningen, där VAV-
styrningen är effektivast. Även skillnaden mellan VAV- och DCV-systemet är 
högre, den ligger på 0.476  kWh/dygn, för DCV-styrningen. 

Tabell 10: klassrummets dagliga energibehov radiatorerna förbrukar 

System Energibehov 

CAV  3.356  

VAV 0.836  

DCV  0.36  

5.1.3 Idrottshall 

Idrottshallen är även igång efter skoltiden. 

5.1.3.1 Dagtid 

 
Här fås de största energibehovsskillnader, mellan CAV- och VAV-styrsystemen 
skiljer det sig 4.675kWh/dygn i båda scenariona, VAV-styrningen är det effektivare 
systemet. Skillnaderna mellan VAV- och DCV-systemen är 0.42kWh/dygn för det 
första scenariot och 1.26kWh/dygn för det andra scenariot, DCV-styrningen är det 
mest effektiva styrsystemet. Skillnaden mellan DCV-systemen är 0.84kWh/dygn. 
Dessa värden är endast då skolan är igång. Efter att skolan stänger finns det 
fortfarande aktiviteter i idrottshallen, dessa beräknas separat. 

Tabell 11: Idrottshallens dagliga energibehov aggregatet förbrukar, både scenario ett och två 
presenteras 

System Scenario ett Scenario två 

CAV  11  11  

VAV  6.325  6.325  

DCV  5.905  5.065  



  
 

 
 

 22 
Petar Bijelic & David Assofi 

Uppvärmningsbehovet skiljer sig mest i idrottshallen, här skiljer det sig 
5.544kWh/dygn mellan CAV- och VAV-styrningen medan skillnaden mellan 
VAV- och DCVstyrningen är 0.4956kWh/dygn. 

Tabell 12: Idrottshallens dagliga energibehov radiatorerna förbrukar 

System Energibehov 

CAV 9.6412  

VAV 4.0972  

DCV  3.6016  

5.1.3.2 Kvällstid 

 
Den största skillnaden är mellan CAV- och VAV-styrsystemet, där det varierar 
mellan 6-9kWh/dygn beroende på om det är någon aktivitet på kvällen eller inte. 
Därefter är skillnaden för VAV- och DCV-systemet mellan 0.4- 3.1 kWh/dygn 
beroende på om det är någon aktivitet på kvällen eller inte. 

Tabell 13: Idrottshallens kvälls energibehov aggregatet förbrukar, både scenario ett, två, tre och fyra 
presenteras 

System Scenario ett Scenario två Scenario tre Scenario fyra 

CAV  5.5  5.5  5.5  5.5  

VAV 4.225  4.225  4.225  1.25  

DCV  3.805  3.175  2.305  1.25  

På grund av flerfallet av scenarion i idrottshallen efter skoltiden så skiljer sig 
uppvärmningsbehovet detta syns bäst i CAV-styrsystemet där det varierar mellan 
3.1804 8.076kWh/dygn.    

Tabell 14: Idrottshall kvällstid, de första för varje system är den bästa situationen och andra fallet är 
den värsta situationen, då ingen vistas i lokalen. 

System Bästa situation Värsta situation 

CAV  3.1804  8.076  

VAV  1.6684  3.036  

DCV 1.1728  3.036  

 

Tabell 15- 17 framställer resultaten för vardera styrsystem, lokal, uppvärmning och 
scenario  med ett medelvärde för hela året, när det gäller en dag. Tabell 15 
redovisar energibehovet för det första scenariot, tabell 16 redovisar energibehovet 
för det andra scenariot och tabell 17 redovisar fjärrvärmebehovet för lokalerna. 
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Tabell 15: visar energibehov i dem olika lokalerna i skolan för de tre olika styrsystem i scenario ett. 

Styrsystemtyp Grupprum Klassrum  Idrottshall Enhet 

CAV 6.2 10.1 11  

VAV 5.8 7.7 6.4  

DCV 5.7 7.3 5.9  

 

Tabell 16: visar energibehov i dem olika lokalerna i skolan för de tre olika styrsystem i scenario två. 

Styrsystemtyp Grupprum Klassrum  Idrottshall Enhet 

CAV 6.2 10.1 11  

VAV 5.8 7.7 6.4  

DCV 5.6 6.8 5.1  

 

Tabell 17: visar radiatorernas fjärrvärmeförbrukning för en genomsnittlig dag.  

Styrsystemtyp Grupprum Klassrum  Idrottshall Enhet 

CAV 0.5 3.4 9.7  

VAV 0.1 0.1 4.1  

DCV 0.1 0.4 3.7  

5.2 Aggregatpåverkan 

Aggregatets ansträngning är proportionell med ockupationen i lokalerna. Efter 
beräkningarna framställdes det hur pass mycket de olika lokalerna påverkade 
aggregatet med hänsyn till brukarna. 

Grafer som visar aggregatets påfrestning i procent beroende av hur stor användning 
är baserat på antalet personer, figur 6 visar grupprummets påfrestning på 
aggregatet, figur 7 är för klassrummet och figur 8 är idrottshallens 
aggregatpåfrestning. 
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Figur 6: grupprummets belastning på ventilationsaggregatet då det belägras.  

 

Figur 7: klassrummets belastning på ventilationsaggregatet då det belägras. 
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Figur 8: idrottshallens belastning på ventilationsaggregatet då det är belägrat. 

5.3 Pay off tid 

Pay off tiderna är baserade på CAV-styrsystemet som bas system. 

Figur 9- 12 visar investeringskostnaderna för styrsystemen, men även de 
ackumulerade driftskostnaderna som systemen förbrukar via aggregatet och 
radiatorerna. Figur 9 presenterar grupprummet, figur 10 presenterar klassrummet, 
figur 11 representerar skolan och figur 12 idrottshallen. 
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I grupprummet är pay off tiden för de mer avancerade systemen över femtio år. För 
VAV-styrsystemet är pay off tiden 57 år och 50 år för DCV-styrsystemet.  

 

Figur 9: visar pay off tid för de olika styrsystemen i grupprummet. Investeringskostnaden 
multipliceras med de ackumulerade driftkostnaderna. 
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Klassrum är mer tacksamt att jobba med, här fås en pay off tid på 8 år för VAV-
styrningen och 9 år för DCV-styrningen som visas i figur 10, denna skillnad är på 
grund av att DCV-systemet kostar fyratusen mer samt att det endast sparar in cirka 
tvåhundra kronor mer per år jämfört med VAV-systemet. 

 

Figur 10: visar pay off tid för de olika styrsystemen i klassrummet. Investeringskostnaden 
multipliceras med de ackumulerade driftkostnaderna. 
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Idrottshallen har mer rörliga tider, beroende av hur användningen ser ut efter 
skoltid, men ett span mellan bästa- och sämsta potentiella situation gjordes som 
visar att pay off tiden för VAV-styrsystemet ligger runt 4.4 4.9 år och för DCV-
styrsystemet mellan 5.2 5.7 år, som visas i figur 11.  

 

Figur 11: visar pay off tid för de olika styrsystemen i idrottshallen. Investeringskostnaden 
multipliceras med de ackumulerade driftkostnaderna.  
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Skolans pay off tid för VAV-styrsystemet ligger på 11.6 år och 11.4 år för DCV-
styrsystemet, som visas i figur 12. Detta är med hänsyn till de fjorton klassrum som 
finns och de sex grupprummen. 

 

 

Figur 12: visar pay off tid för de olika styrsystemen för skolans samtliga grupprum och klassrum. 
Investeringskostnaden multipliceras med de ackumulerade driftkostnaderna. 

5.4 Intervju 

De intervjuade är beslutsfattare i olika företag. VIDEUM´s förvaltningschef 
Magnus Rosell och VÖFAB´s fastighetsteknik chef Bruno Birgersson. 
Frågeställningen gäller hur de skulle resonera och ta beslut på basis av det 
beräkningsunderlag som presenterats ovan.   

5.4.1 Magnus Rosell 

Magnus Rosell säger att han skulle ha valt ett system han tidigare har jobbat med 
och som han behärskar. God erfarenheten av ett system är viktigt för honom. Trots 
den långa pay off-tiden skulle han ha valt ett DCV-system till alla lokaltyperna med 
motiveringen att det ger den bästa komforten i lokalerna, alltså minimalt buller och 
lägre hastigheter på luften.  

5.4.2 Bruno Birgersson 

Bruno Birgersson har ett tydligare ekonomiskt perspektiv på valet av styrsystem än 
Magnus och efter att ha tagit del av beräkningsresultaten menar han att han hade 
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valt CAV-styrning för grupprummet. De långa pay off-tiderna för 
tilläggskostnaderna för de mer avancerade systemen är ca fyra gånger längre än 
deras förväntade livslängd. Till de övriga lokalerna skulle han ha valt en DCV-
styrning. För klassrum och idrottshall är pay off-tiderna rimliga för detta system 
och den höga komforten vid DCV-styrning bidrar till att motivera detta val. Vid ett 
högre elpris hade han eventuellt valt DCV-styrning även i grupprummet men bara 
om pay-off tiden då hade kommit i närheten av den förväntade livslängden för detta 
system. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 

Målet med studien var att se hur pass kostnadseffektiva de olika styrsystemen var 
beroende av lokaltypen och användningsgrad. För grupprummet påverkas 
energiförbrukningen endast marginellt av valet av styrsystem, detta beror på de små 
energibehovsmarginalerna mellan de olika styrsystemen. Det som gjorde att det 
blev olönsamt att jobba med grupprummen var de små flödena i rummet samt att 
tekniken för de mer avancerade styrsystemen var förhållandevis dyr. När det gäller 
klassrummet leder de större flödena till större energibehovsskillnader och nu börjar 
de avancerade styrsystemen att löna sig ur ett ekonomiskt perspektiv. För 
idrottshallen är det däremot ingen tvekan om att det lönar sig att installera ett mer 
avancerat styrsystem, eftersom flödena och uppvärmningsbehovet är stort. Därmed 
blir skillnaderna i energiförbrukningen så stora att de motiverar kostnaden för ett 
DCV-system. 

Vid uppbyggnaden av skolan som studien skulle beräknas på antogs det länge att 
ett gemensamt aggregat för hela skolan skulle uppfylla alla behoven. Efter 
diskussion med experten Lars Svenson på SWEGON bedömdes det dock att två 
separata aggregat behövdes, ett för skolan och ett för idrottshallen, eftersom 
fuktinnehållet i luften är högre i idrottshallen och den har andra drifttider än skolan 
i övrigt. 

Med avseende på emissioner från byggnader är ett CAV-system mest fördelaktigt, 
eftersom emissioner forslas bort konstant med ett sådant system. Med de mer 
avancerade systemen som går ner på låg ventilation när inga personer finns i 
lokalen ventileras inte emissioner bort lika effektivt. Med tanke på att föroreningar 
från människor (utandningsluft innehåller 40.000ppm koldioxid, att jämföra med 
1000 ppm i ren inomhusluft) är dock emissioner från byggnaden normalt små i 
jämförelse. Andra aspekter av valet avventilationssystem, som kalldragkänslan, 
bullerproblematiken och den höga energiförbrukningen gör att CAV-systemet ofta 
väljs bort. Emissionerna från byggnaden är då inte avgörande för valet av 
styrsystem. 

Efter att allt hade sammanställts, presenterades våra resultat för två beslutsfattare i 
kommunen. Deras perspektiv på resultaten och svar kring hur de skulle ta beslut i 
en investeringssituation var dock mycket olika, vilket förvånade oss. Magnus från 
VIDEUM tyckte att DCV styrsystemet ska väljas oavsett pris, detta för att 
eliminera risken att kunderna ska klaga på drag och höga bullernivåer. Medan 
Bruno på VÖFAB var mer inriktad på ekonomin och menade att CAV-systemet är 
lämpligast för grupprummet. En pay off-tid på runt 50 år, motsvarar tre livslängder 
för tekniken, menade han utesluter de mer avancerade systemen för en sådan lokal. 

Det vår studie visar är att mer avancerade system såsom DCV är lönsammast i 
byggnader med höga flöden. Det som skiljer detta arbete jämfört med de tidigare 
studierna på ventilationssystem är att resultatet på besparingarna under ett år inte är 
lika stora som tidigare studier visat. Det kan bero på olika grundantaganden som 
t.ex. att bassystemet som studien utgår ifrån har väldigt bra förutsättning med 
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samma återvinningsgrad som de mer avancerade systemen. De studier som det har 
jämförts med är Lann & Lysén (2011) och Larsson (2006).     

Hade studien omfattat fler olika lokaltyper med olika flöden hade en kritisk punkt, 
d.v.s. vid vilket flöde som ett styrsystem övergår till det effektivaste gällande 
besparingarna kontra investeringskostnaderna, lättare blivit upptäckt. Exempelvis 
vid vilket flöde det börjar löna sig att jobba med ett VAV-styrsystem respektive ett 
DCV-styrsystem. 

6.2 Slutsatser 

Några slutsatser som kan dras är att det inte lönar sig rent ekonomiskt att investera i 
avancerade styrsystem i lokaler med små flöden. Detta gäller i vårt fall 
grupprummet, eftersom pay off tiden där ligger runt 50 år, vilket är betydligt längre 
än systemets tekniska livsslängd. I klassrum är det ur ekonomisk synvinkel bäst att 
jobba med en VAV styrning, denna slutsats dras då det skiljer sig ett år i pay off-tid 
mellan VAV- och DCV styrsystem (8 kontra 9 år). Livslängd för systemen är i 
storleksordningen 15-25 år, något beroende på fabrikat och hur avancerad tekniken 
är. För idrottshallen anses DCV-systemet som är lämpligast även om den har cirka 
9 månader längre återbetalnings tid jämfört med VAV-systemet. DVC-systemet går 
om VAV-systemet i längden eftersom pay off-tiden är uppnådd redan efter 5.5 år. 
När beräkningar av pay off tiden för samtliga grupprum och klassrum i skolan 
sammanställs så är pay off tiden lägre för DCV-styrningen jämfört med VAV. 
Detta beror på grupprummet, som har sju år lägre pay off tid för DCV-styrsystemet 
än VAV-styrsystemet.  

 
Med dessa kunskaper skulle ett DCV styrsystemet valts till både skolan och 
idrottshallen, inte bara för att det är lönsamt men även för att spara på miljöns 
resurser samt att trivseln blir högre med det avancerade systemet. 
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BILAGA A aggregat effekten 

Aggregator maximum flöde för klassrum och grupprum 100 % är 3,6	  och 
minimum flöde är 0,5	  de vädren multiplacerar med SPF värde 2,07 
respektive 1,08, då tas fram effektförbrukning för aggregator i både tillfällena.   

 

 

Grupprum och klassrum maximum och miniuim aggregators effekt 

MAX  3,6 2,07 7,45   

MIN  0,5 1,08 0,54  

 

 
 
Aggregator maximum flöde för idrottshall 100 % är 0,7	  och minimum flöde 
är 0,25	  de vädren multiplacerar med SPF värde 1,57 respektive 0,98 

	 	 , då tas fram effektförbrukning för aggregator i både tillfällena.   

 

Idrottshall maximum och miniuim aggregators effekt  

MAX  0,7 1,57 1,1   

MIN  0,25 0,98 0,245   

 

Då med simuleringsprogram beräknar  minimuim och maximum flöde procentet  36% 
MIN och 100 % MAX för idrottshallen , och 13,9 % MIN och 100 % MAX för 
grupprum samt klassrum.  

Den beräknad effekten för maximum och miniumim flöde för grupprum och klassrum är 
räknad med följande steg med interpolerad vädre  

 

	 	 ∆	 	  

	 ö 	 ö 	 ∆	 	 ö 	 	 
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100% 	 ö 	%	 	% 

	 	 7	 	 ö 	 	 	  

	 	 	%	 

	% 	 ö 	% 	% 

	% 	∆	 ö 	%	 	% 

	% 	∆	 	 	 	 	 		 

 
 
 

Den tabellen visar den sista steg av beräkningen stegar och de som är visar resultat nedan.  

	% 	∆	 	  

 

	% 	∆	 	  

 

  

Beräknad effektförbrukning för maximum och minimum för alla tre lokaler grupprum, klassrum och 
idrottshall. 

Lokaltyp Effektberäkning Enhet 

Grupprum 0,011	% 6,91 kW 0,54 kW 0,62 kW  

      0,0	% 6,91 kW 0,54 kW 0,54  kW   

Klassrum 0,054	% 6,91kW 0,54 kW 1,004 kW  

    0,00	% 6,91 kW 0,54 kW 0,54 kW  

Idrottshall  100	% 0,85 kW 0,25 kW 1,1 kW  

0,0 0,85 kW 0,25 kW 0,25 kW  
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Bilaga B Elförbrukningen för aggregatet under en dag 

Grupprum scenario ett, förbrukning under en genomsnittlig dag 

CAV  10 0.62 6.2  

VAV  5 0.62 5 0.54 5.8  

DCV  1 0.556 4 0.62 5 0.54 5.736  

 

Grupprum scenario två, förbrukning under en genomsnittlig dag 

CAV  10 0.62 6.2  

VAV  5 0.62 5 0.54 5.8  

DCV  1 0.556 4 0.604 5 0.54 5.672  

 

Klassrum scenario ett, förbrukning under en genomsnittlig dag 

CAV  10 1.004 10.04  

VAV  5 1.004 5 0.54 7.72  

DCV  1 0.556 4 1.004 5 0.54 7.272  

 

Klassrum scenario två, förbrukning under en genomsnittlig dag 

CAV  10 1.004 10.04  

VAV  5 1.004 5 0.54 7.72  

DCV  1 0.556 4 0.9 5 0.54 6.856  

 

Idrottshall scenario ett, förbrukning under en genomsnittlig dag 

CAV  10 1.1 11  

VAV  4.5 1.1 5.5 0.25 6.325  

DCV  0.5 0.26 4 1.1 5.5 0.25 5.905  

 

Idrottshall scenario två, förbrukning under en genomsnittlig dag 

CAV  10 1.1 11  

VAV  4.5 1.1 5.5 0.25 6.325  

DCV  0.5 0.26 4 0.89 5.5 0.25 5.065  
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Idrottshall scenario ett, förbrukning under en genomsnittlig kväll 

CAV  5 1.1 5.5  

VAV  1.5 0.25 3.4 1.1 4.225  

DCV  1.5 0.25 0.5 .26 3 1.1 3.805  

 

Idrottshall scenario två, förbrukning under en genomsnittlig kväll 

CAV  5 1.1 5.5  

VAV  1.5 0.25 3.4 1.1 4.225  

DCV  1.5 0.25 0.5 0.26 3 0.89 3.175  

 

Idrottshall scenario tre, förbrukning under en genomsnittlig kväll 

CAV  5 1.1 5.5  

VAV  1.5 0.25 3.5 1.1 4.225  

DCV  1.5 0.25 0.5 0.26 3 0.6 2.305  

 

Idrottshall scenario fyra, förbrukning under en genomsnittlig kväll 

CAV  5 1.1 5.5  

VAV  5 0.25 1.25  

DCV  5 0.25 1.25  

Idrottshall scenario ett dagtid och scenario ett kvällstid. 

CAV  11 5.5 16.5  

VAV  6.325 4.225 10.55  

DCV  5.905 3.805 9.71  

 

Idrottshall scenario ett dagtid och scenario två kvällstid. 

CAV  11 5.5 16.5  

VAV  6.325 4.225 10.55  

DCV  5.905 3.175 9.08  
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Idrottshall scenario ett dagtid och scenario tre kvällstid. 

CAV  11 5.5 16.5  

VAV  6.325 4.225 10.55  

DCV  5.905 2.305 8.21  

 

Idrottshall scenario ett dagtid och scenario fyra kvällstid. 

CAV  11 5.5 16.5  

VAV  6.325 1.25 7.575  

DCV  5.905 1.25 7.155  

 

Idrottshall scenario två dagtid och scenario ett kvällstid. 

CAV  11 5.5 16.5  

VAV  6.325 4.225 10.55  

DCV  5.065 3.805 8.87  

Idrottshall scenario två dagtid och scenario två kvällstid. 

CAV  11 5.5 16.5  

VAV  6.325 4.225 10.55  

DCV  5.065 3.175 8.24  

 

Idrottshall scenario två dagtid och scenario tre kvällstid. 

CAV  11 5.5 16.5  

VAV  6.325 4.225 10.55  

DCV  5.065 2.305 7.37  

 

Idrottshall scenario två dagtid och scenario fyra kvällstid. 

CAV  11 5.5 16.5  

VAV  6.325 1.25 7.575  

DCV  5.065 1.25 6.315  
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Bilaga C Uppvärmningseffekten  

Här redovisas värmeenergiförluster vid maxflödet överst och minimumflödet underst, 
flödena räknas i kubikmeter. Här multipliceras: flödet, densiteten, värmekapaciteten och 
temperaturskillnaden.  

 

Lokaltyp Effektberäkning Enhet 

Grupprum 0.042 1.2 1 2 0.1008 kW 

0.007 1.2 1 2 0.0168 kW 

Klassrum 0.24 1.2 1 2 0.576 kW 

0.03 1.2 1 2 0.072 kW 

Idrottshall  0.673 1.2 1 2 1.6152 kW 

0.253 1.2 1 2 0.6072 kW 
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Bilaga D Radiatorernas fjärrvärmeförbrukning  

När det överstiger två personer i grupprummet är radiatorerna inte igång samma 
gäller för klassrummet men vid sex personer och idrottshallen vid sjutton personer. 
Radiatorernas behov räknas ut som sådant att man tar drifttiden multiplicerat med 
effekten. 

Grupprummet  

CAV  1 0.1008 1 0.1 5 0.1008 0.5048  

VAV  1 0.1008 1 0.1 5 0.0168 0.0848  

DCV  5 0.0168 0.084  

 

Klassrum 

CAV  1 0.576 1 0.1 5 0.576 3.356  

VAV  1 0.576 1 0.1 5 0.072 0.836  

DCV  1 0.0888 1 0.1 5 0.072 0.36  

 

Idrottshall dagtid 

CAV  0.5 1.6152 0.5 0.1 5.5 1.6152
9.6412  

VAV  0.5 1.6152 0.5 0.1 5.5 0.6072
4.0972  

DCV  0.5 0.624 0.5 0.1 5.5 0.6072 3.6016  

 

Idrottshall kvällstid, de första för varje system är den bästa situationen och andra fallet är den värsta 
situationen, då ingen vistas i lokalen. 

  0.5 1.6152 0.5 0.1 1.5 1.6152
3.1804  

  5 1.6152 8.076  

  0.5 1.6152 0.5 0.1 1.5 0.6072
1.6684  

  5 0.6072 3.036  

  0.5 0.624 0.5 0.1 1.5 0.6072 1.1728  

  5 0.6072 3.036  
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Bilaga E System kostnader 

Tabell 1: kostnads specifikationer för CAV för grupprummet. 

System Antal  Pris  

CKD200 (tilluftsdon) 1 1300 

GRL200 (frånluftsdon) 1 900 

Ljuddämpare 160 1 400 

  2´600 

Tabell 2: kostnads specifikationer för VAV för grupprummet. 

System Antal  Pris  

Adapt kolibri 1 6000 

Adapt spjäll 1 6000 

  12´000 
 

Tabell 3: kostnads specifikationer för DCV för grupprummet. 

System Antal  Pris  

Adapt kolibri 1 6000 

Adapt spjäll 1 6000 

  12´000 
 

Tabell 4: kostnads specifikationer för CAV för klassrummet. 

System Antal  Pris  

CKD 200 (tilluftsdon) 4 1300 

GRL 200 (frånluftsdon) 4 900 

Ljuddämpare 160 4 400 

  10´400 

Tabell 5: kostnads specifikationer för VAV för klassrummet. 

System Antal  Pris  

CKD 200 (tilluftsdon) 4 1300 

GRL 200 (frånluftsdon) 4 900 

Ljuddämpare 160 4 400 

Adapt damper (spjälldon) 1 6000 
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Igel (gallerdon) 1 1300 

Rörelsesensor 1 400 

  18´000 
 

Tabell 6: kostnads specifikationer för DCV för klassrummet. 

System Antal  Pris  

CKD 200 (tilluftsdon) 4 1300 

GRL 200 (frånluftsdon) 4 900 

Ljuddämpare 160 4 400 

Adapt damper (spjälldon) 1 6000 

Igel (gallerdon) 1 1300 

Rörelsesensor 1 400 

Koldioxidsensor  1 4000 

  22´000 
 

Tabell 7: kostnads specifikationer för CAV för idrottshallen. 

System Antal  Pris  

CKD 200 (tilluftsdon) 10 1300 

GRL 200 (frånluftsdon) 10 900 

Ljuddämpare 160  10 400 

  26´000 

Tabell 8: kostnads specifikationer för VAV för idrottshallen. 

System Antal  Pris  

CKD 200 (tilluftsdon) 10 1300 

GRL 200 (frånluftsdon) 10 900 

Ljuddämpare 160  10 400 

Adapt damper (spjälldon) 2 6000 

Igel (gallerdon) 2 1300 

Rörelsesensor  1 300 

  40´900 
 

Tabell 9: kostnads specifikationer för DCV för idrottshallen. 
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System Antal  Pris  

CKD 200 (tilluftsdon) 10 1300 

GRL 200 (frånluftsdon) 10 900 

Ljuddämpare 160  10 400 

Adapt damper (spjälldon) 2 6000 

Igel (gallerdon) 2 1300 

Rörelsesensor  1 300 

Koldioxidsensor  1 4000 

  44´900 
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Bilaga F Pay off tider  

 

CAV kostnaderna är bas beloppet, de dyrare styrsystemens mellan skillnad 
beräknas, när den är avbetalad med års förbrukningsskillnad, vad CAV styrningen 
förbrukar minus de mer avancerade. Installationskostnaderna divideras med 
förbrukningsskillnaden, ingen ränta på investeringen tas i hänsyn till samt att det är 
endast dagens el- och fjärrvärme priser som beaktas. 

Grupprummets års förbrukning  

System El förbrukning Fjärrvärme förbrukning Års 
förbrukning 

CAV 6.2 1.2
200 1488  

0.55 0.75
200
82.5  

1570.5  

VAV 5.8 1.2
200 1392  

0.085 0.75
200
12.75  

1404.75  

DCV 5.7 1.2
200 1368  

0.085 0.75
200
12.75  

1380.75  

 

Klassrummets års förbrukning 

System El förbrukning Fjärrvärme förbrukning Års 
förbrukning 

CAV 10.04 1.2
200
2409.6  

3.36 0.75
200 504  

2913.6  

VAV 7.72 1.2
200
1852.8  

0.84 0.75
200 126  

1978.8  
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DCV 6.5 1.2
200 1560  

0.36 0.75
200 54  

1614  

 

Idrottshallens års förbrukning 

System El förbrukning Fjärrvärme förbrukning Års 
förbrukning 

 16.5 1.2
200 3960  

12.82 0.75
200 1923  

5883  

 16.5 1.2
200 3960  

17.74 0.75
200 2661  

6621  

 7.58 1.2
200 1819.2  

4.77 0.75
200 715.5  

2534.7  

 10.55 1.2
200 2532 

7.2 0.75
200 1080  

3612  

 6.32 1.2
200 1516.8  

4.77 0.75
200 715.5  

2232.3  

 9.71 1.2
200 2330.4  

6.6 0.75
200 990  

3320.4  

 

Grupprumets prisskillnader  

Syste
m  

Installationskostna
d  

Installation
s skillnad 

Årsförbruknin
g  

Förbrukningsskillna
d  

CAV 2´600  1´570.5  

VAV 12´000 9´400 1´404.75 165.75 

DCV 12´000 9´400 1´380.75 189.75 

  

System Pay off tid 

VAV 9´400
165.75 /å

56.7å  

DCV 9´400
189.75 /å

49.5å  

Klassrummets prisskillnader  
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System Installationskostnad Installations 
skillnad 

Årsförbrukning Förbrukningsskillna
d  

CAV 10´400  2´913.6  

VAV 18´000 7´600 1´978.8 934.8 

DCV 22´000 11´600 1´614 1´299.6 

 

System  Pay off tid 

VAV 7´600
934.8 /å

8.1å  

DCV 11´600
1299.6 /å

8.9å  

  

Idrottshallens prisskillnader 

Syste
m 

Installationskostna
d 

Installation
s skillnad 

Årsförbruknin
g 

Förbrukninsskillna
d  

CAV 26´000  5883-6621  

VAV 40´900 14´900 2534.7-3612 3009 3348.3 

DCV 44´900 18´900 2232.3-3320.4 3300.6 3650.7 

 

System  Pay off tid 

 14´900
3348.3 /å

4.4å  

 14´900
3009 /å

4.9å  

 18´900
3650.7 /å

5.2å  

 18´900
3300.6 /å

5.7å  

Skolans installationskostnader: 

CAV: 14 10´400 6 2´600 161´200 

VAV: 14 18´000 6 12´000 324´000 

DCV: 14 22´000 6 12´000 380´000 

Årsförbrukning:  
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CAV: 14 2´913.6 6 1´570.5 50213.4 

VAV: 14 1´978.8 6 1´404.75 36131.7	 

DCV: 14 1´614 6 1´380.75 30880.5 

Pay off tid:  

 VAV: 
´ ´

´ . ´ .
11.56å  

 DCV: 
´ ´

´ . ´ .
	 11.38å  
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