
                                                                                                                                                                      

 

EN1804 

Examensarbete, 30 hp 

Civilingenjör Energiteknik, 300 hp 

Vt 2018   

 

 

 

 

 

BEHOVSSTYRDVENTILATION 
FÖR EN BEFINTLIG 

KONTORSFASTIGHET 

- En LCC-jämförelse mellan DCV 
och CAV 

 
Mathias Bergsten

 



 ii 

Sammanfattning 

I denna studie har den ekonomiska aspekten av implementerad behovsstyrning för en fastighet 

med befintligt constant air volume (CAV)-system undersökts. En jämförelse har gjorts ur ett 

livscykelskostnadsperspektiv mellan CAV och olika alternativ av demand-controlled 

ventilation (DCV)-styrning.  

Det är på uppdrag av fastighetsbolaget Fastpartner som undersökningen utförts. Där det avsedda 

objektet är en kontorsfastighet på 6000 m2i Stockholms län.  

För undersökningen har två stycken DCV-styrnings alternativ bedömts som rimliga att jämföra 

med CAV: CO2-styrd och CO2 med temperatur-styrd ventilation. För att erhålla 

energianvändning fördelat på fjärrvärme, fläkt-el och fjärrkyla har programmet IDA ICE 

använts. Fastigheten har modellerats upp med stor noggrannhet för att i största möjliga mån 

efterlikna verkligheten. Simuleringarna har utförts med tre olika belastningsgrader för att se 

huruvida DCV-styrningen förhåller sig till olika belastningar. Sammanlagt har nio olika 

simuleringar utförts.  

Nuvärdesmetoden har använts för att räkna ut life cycle cost (LCC) för samtliga system. 

Kostnader beträffande installation, inköp och underhåll har tagits i beaktandet. Resultatet av 

undersökningen visar att båda alternativen av DCV-styrning ger lägre LCC än CAV styrd 

ventilation. Där CO2med temperaturstyrning ger klart lägst LCC.  

Att komplettera anläggningen med DCV-styrning skulle innebära en teoretisk 

kostnadsbesparing på 250 000 kr för CO2 och temperaturstyrd ventilation. Variationen av 

belastningsgrad påverkade CO2 +T marginellt medan påverkan på CO2-styrning var 

påtagligare. Högst besparing gavs vid låg belastning.  

Den procentuellt största energibesparingen baserat på energiområde gav fläkt-elen. Vid låg 

belastning med CO2 -styrning uppvisade fläktarna en reduktion på 75 % jämfört med CAV.  
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Demand controlled ventilation for an 

existing office building 

- A LCC-comparison between DCV and CAV 
 

 

Abstract 

Demand controlled ventilation has in this study been investigated in a life cycle cost (LCC) - 

perspective for an existing office property. The goal was to examine whether a complementary 

of the existing constant air volume (CAV)-system to a demand controlled ventilation (DCV) -

system is profitable.  

This project has been executed on behalf of Fastpartner AB. The studied property is an office 

building of floor area 6000 m2 in Stockholm, Sweden.  

Two different types of DCV systems were analyzed: CO2controlled ventilation and CO2with 

temperature controlled ventilation. The software IDA ICE was used in order to examine the 

energy consumption for district heating, district cooling and electricity for the air handling unit.  

The building has been modelled as accuracy as possible in order to represent the real building. 

In order to see the effect of various loading rate, simulations with three different occupancy 

levels for CAV and the DCV-systems was made. The occupancy levels represented 

organizations with high, low and medium occupancy. In the end nine simulations was made.  

The net present value method was used for each system in the LCC analyses. Costs for 

installation, purchase and maintenance have been taken into account. The results from the study 

showed that both of the DCV-systems gives a lower LCC than the existing CAV- system. The 

most profitable DCV-system is CO2with temperature- controlled ventilation, that presents a 

theoretical cost saving up to 250 000 kr. 

The variation of occupancy levels didn’t affect the outcome of LCC for CO2and temperature 

controlled ventilation, however CO2controlled ventilation showed a significant difference 

depending on low versus high occupancy level. Low occupancy level results in a higher cost 

saving.  

The fans for the air handling unit had the largest energy saving based on energy sector. Where 

a reduction up to 75 % can be achieved for CO2controlled ventilation at low occupancy level.  
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1  INTRODUKTION 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Ebab i Stockholm AB och Fastpartner AB, som 

det avslutande momentet i civilingenjörsutbildningen i Energiteknik vid Umeå Universitet, 

vårterminen 2018. 

1.1 Bakgrund 

 

Det allt ökade kravet på energisnåla och  klimatsmarta alternativ för att minska usläppen av 

växthusgaser och nå klimatmålen, ställer följaktligen ökade krav och åtgärder på många 

sektorer. Däribland bostäder och service, som idag utgör cirka 40 % av Sveriges slutliga 

energianvändning. Det finns därmed stor energibesparingspotential i det svenska 

fastighetsbeståndet. Naturvårdsverket anser att energieffektivisering vid ombyggnation av 

bostäder och service är en prioriterad sektor för att nå flertalet miljökvalitetsmål [1]. Hantering 

av det befintliga fastighetsbeståndet kommer därför att ha en avgörande roll ifall Sveriges 

energimål uppfylls.     

 

Energieffektiviserande åtgärder är i den privata sektorn oftast av låg prioritet om 

investeringarna eller åtgärderna inte anses vara lönsamma. Behovsstyrning av ventilationen 

innebär att ventilationsflödet anpassas efter det rådande behovet, och på så vis reduceras 

fläktelen till luftbehandlingsaggregatet, även minskat behov av uppvärmning och kylning av 

tilluften. Energibesparingspotentialen för behovsstyrning av ventilationen för kontorslandskap 

är enligt en studie från Meier upp till 30 % vid låg personbelastning [2]. Tidigare 

undersökningar visar att DCV styrning utifrån rumstemperaturen innebär minskad 

värmeanvändning till följd av den överflödiga kyleffekt som luftflödet med CAV- styrning ger 

upphov till under perioder med låg personbelastning och solinstrålning. Detta är en 

energibesparing som ofta förbises vid fördelar med DCV styrning [3]. Andra studier beträffande 

behovsstyrning visar att personbelastningen i en kontorsfastighet enbart är 53 % av den 

dimensionerande belastningen, detta under 90 % av vistelsetiden [4]. 

Energibesparingspotentialen för luftbehandlingsaggregatet motsvarar en reduktion av det 

dimensionerande ventilationsflödet med 50 – 70 % [5]. 

 

Fastighetsbolaget Fastpartner förfogar över flertalet större kontorsfastigheter, samtliga med 

konstantflödesventilation. I deras intresse finns undersökning gällande behovsstyrning. För 

Fastpartners räkning är en LCC- analys av det befintliga CAV- systemet kontra en 

komplettering med DCV-styrning intressant.  

 

1.1.1 Förutsättningar 

 

Kontorsfastigheten som avses tillhör byggnadskomplexet Hilton 2 och är beläget vid Frösunda 

torg i Solnakommun. Fastigheten är uppförd år 2000 och består av tre byggnader. Den för 

arbetet specificerade byggnaden är en fristående del, söderut från de två sammanbyggda 

huskropparna och benämns Hus C [6]. Fastigheten består av fem våningsplan ovan jord och två 

garageplan under jord. A-temp är 6000 m2 och utgörs av våningarna ovan jord, garageplanen 

omfattar tillsammans 3288 m2. Där hundra procent av A-temp tillhör kontor och förvaltning.  
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I nuläget är hyresgästen elektronikföretaget Stoneridge. Byggnaden är av boverket klassad som 

en komplexfastighet, med ett atrium placerat i byggnadens mittpunkt, och den nordvästra 

fasaden utgörs helt av glas.  

 

Byggnaden är av kvadratisk symmetri och består främst av olika konferensrum och stora öppna 

kontorslandskap, med undantag för pentryn, toaletter, förråd och korridorer. I bilaga 

arkitektritningar ses rumsfördelningen per våningsplan.  På varje plan finns en ”Betong – Ö” 

som är omgärdat av två stycken luftspalter. Till ”ön” löper två stycken förbindelser till 

resterande del av våningsplanet. Betong-ön fungerar som ett öppet kontorslandskap. Våning 

fyra av byggnaden är i dagsläget vakant.   

 

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet för uppvärmning, detta innefattar värmebatteriet i 

ventilationsaggregatet, värmebafflarna i komfortmodulen, värmekonvektorerna i glasfasaden 

och tappvarmvattnet. Utöver detta används fjärrkyla och frikyla för att täcka kylbehovet under 

främst sommarperioden. Detta främst med hjälp av kylbafflar.  

 

Ventilationssystemet är förnärvarande konstantstyrt överallt i byggnaden med undantag för 

konferensrummen, som har behovsstyrning i form av koldioxidstyrning. Förekommande är 

även forcerad styrning med ”knappfunktion”.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka effekten av implementerad behovsstyrning i en befintlig 

kontorsfastighet. Detta med avseende på energiförbrukning i allmänhet och den ekonomiska 

aspekten i synnerhet. Hur olika styr-alternativ av DCV förhåller sig gentemot CAV i en 

livscykelkostnads perspektiv: 

 

- Vilket alternativ är mest lönsamt? 

 

Studien kommer att mynna ut i en sammanställning och jämförelse av de olika styr-

alternativens inverkan, inkluderat kostnader och energiförbrukning.   

 

För att undersöka detta kommer fastigheten att modelleras upp i programmet IDA ICE, för att 

tillstörsta mån överstämma med verkligheten. Därefter simulera olika DCV-styrningsalternativ. 

Projektet kan i enkelhet delas upp i fyra olika faser, i ordningen: datainsamling, modellering, 

simulering och analys.   

1.3 Avgränsning 

Brukarmönster och närvarograd kan skilja sig markant åt beroende på vilken verksamhet som 

bedrivs i lokalerna. För att få ett schematiskt mönster som i största mån överensstämmer med 

verkligheten, kan en empirisk studie av brukarmönstret för de arbetande i fastigheten utföras. I 

detta fall har en sådan studie bedömts som överflödig och för tidskrävande, i realitet till arbetets 

storlek. Beträffande LCC så kommer ingen djuplodande känslighetsanalys av indatat att göras. 

Övriga energibesparande åtgärder för fastigheten och ventilationen huvudsakligen kommer inte 

att diskuteras. Enbart behovsstyrningens effekt, relativ konstantflödesventilation. 
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2  TEORI 

Nedan följer utförliga beskrivningar kring de olika teoretiska områdena som studien behandlar. 

Detaljer kring ekonomiska faktorer, beskrivning av de olika ventilationssystems funktion samt 

påverkande parametrar kring energiförbrukning.  

 

2.1 Livscykelkostnad 

En livscykelkostnadsanalys eller LCC ( Life Cycle Cost analysis) är en ekonomisk analys som 

används i de flesta fall där intäkter saknas. En sådan analys är i fastighetsbranschen intressant 

då målet är en kostnadsbesparing i ett långsiktigt perspektiv med fokus på reducerat driftnetto 

och minskade driftkostnader. För de fastighetsägarna med stora hyresintäkter, med marginella 

utgifter relaterade till energi, är en LCC analys av mindre vikt [7]. En LCC analys inkluderar 

en totalkostnad av investering, drift och underhåll baserat på den förväntade ekonomiska 

livslängden hos systemet. De framtida kostnaderna översätts ekonomiskt till ett nutida värde 

med nuvärdesmetoden [8]. En LCC analys kan exempelvis användas vid upphandling för att få 

en livscykel aspekt vid produktion, beslut och driftskede. En sådan analys är vanlig i offentlig 

privat samverkan) [9].  

I den totala kostnaden har kostnaden för energi oftast en mer betydande roll sett till 

investeringens livslängd, jämfört med investeringskostnaden. Att utföra en känslighets analys 

för att identifiera eventuella riskfaktorer är förekommande [10]. I det här arbetet har en sådan 

analys bedömts vara överflödig.  

Kvalitet kontra pris är av hänsynstagande vid val av komponenter, då systemets livslängd och 

underhållskostnader är av vikt. Energimyndigheten och organisationen Belok har kompletta 

kalkylblad för beräkning av LCC. Vanligt förekommande är att företag har egenkonstruerade 

kalkyler för beräkning av LCC.  

Det är med hjälp av nusummefaktorn som energi och underhållskostnader räknas om till dagens 

penningvärde.  

Nusummefaktorn :  NUs =  
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
   (1) 

där,  

𝑟 är kalkylräntan    [%] 

𝑛 är investeringens livslängd   [år]  

  

 

 𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 − 𝑅𝑁   [kr]  (2) 
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där, 

𝐺 är anskaffningsvärdet 

𝐾𝑁 är nuvärdet av alla kostnader under förväntad livslängd  

𝐼𝑁 är nuvärdet av alla eventuella intäkter under förväntad livslängd 

𝑅𝑁 är nuvärdet av anläggningens/utrustningens eventuella restvärde  

 𝑁𝑈𝑉 =  
𝐶

(1+𝑘)𝑛
  [kr]  (3) 

där, 

𝐶 är kostnaden 

𝑘 är kalkylräntan 

n är antal år tills det infaller [11]. 

2.1.2 Kalkylränta 

Kalkylräntan även kallad diskonteringsränta representerar främst avkastningskravet på 

investerat kapital. Det är en räntesats som är företagsspecifikt och kan justeras då företagets 

förutsättningar ändras. Faktorer såsom energiprisutveckling, finansiering, framtida marknaden 

och den tekniska utvecklingen är osäkerheter som påverkar [9]. Vid investeringskalkyler för 

långsiktigt perspektiv är kalkylräntan av vikt. Den framtida inflationen som ännu är okänd är 

ett problem vid investeringskalkyler. Där kan reala analyser brukas för att försumma 

inflationen. 

Att välja kalkylränta kan vara problematiskt och risken för subjektivitet finns. Kalkylräntan kan 

komma att höjas om de indata till investeringskalkylen är värden av stor osäkerhet. På så vis är 

företaget medveten om risken. En i sammanhanget ”för hög” kalkylränta är positivt för 

investeringar med kortsiktigt perspektiv och med låg kapitalinsats. Om kalkylräntan istället är 

för låg, kan den för framtida kostnadsbesparingar anses som bristfällig i sin trovärdighet [10].  

2.1.3 Indata 

Att använda realistiska indata är viktigt för att med större säkerhet kunna styrka den verkliga 

kostnaden. En känslighetsanalys på utdatat från LCC:n kan vara nödvändigt till följd av 

osäkerhet på indatat. För att uppnå trovärdighet är spårbarhet en viktig aspekt. Exempel på 

finansiella indata är investeringskostnad, drift och underhåll, kalkylränta, kalkylperiod och 

energipris [10].  

Att ta hänsyn till ekonomisk och teknisk livslängd samt brukartid är vanligt förekommande. 

Den ekonomiska livslängden kan beskrivas som den uppskattade tiden det finns ekonomi för 

att driva investeringen. Teknisk livslängd är den tid investeringen förväntas ha komplett 

funktion. Brukartid är den period då investeringen kan utnyttjas med avseende till ekonomisk 
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och teknisk livslängd. Kalkylperioden bestäms oftast utifrån livslängden på den materiella 

investeringen, som i de flesta fall är den ekonomiska livslängden av investeringen [12].   

2.1.4 Energipriser 

 

De energipriser som berör studien och påverkar utgången av LCC analysen är: 

fjärrvärmepriset, fjärrkylan och elpriset. Dessa kategorier beror i sin tur på individuella 

faktorer som påverkar prissättningen.  

 

2.1.4.1 Fjärrvärmepris 

Fjärrvärmepriset är till stor del baserat på lokala förutsättningar. Där bland annat storleken på 

nätet och avståndet är en bidragande faktor. Den största påverkande faktorn är dock 

bränslepriset [13]. Priserna kategoriseras efter energiförbrukningen av fastigheten. För studien 

avses Stockholms län, Solna. NorrEnergi AB är för Fastpartner den avsedda leverantören av 

fjärrvärme.  

Norrenergi är den lokala leverantören av fjärrvärme och fjärrkyla för objektet. Användningen 

av fjärrvärme för den avsedda fastigheten uppgår till 500 MWh. Ur 2018 rapport från 

Norrenergi redovisas snittpriset för kommersiella fastigheter till 982,9 kr/MWh (inklusive 

moms) för kommersiella fastigheter med en årlig användning av 500 MWh. Alltså 79.52 

öre/KWh exklusive moms. Fastpartner är moms befriade eftersom de hyr ut till företag. 

Fjärrvärmeprisets ökning per år sätts till 3 %, enligt Nils Holgersson rapporten [13].  

2.1.4.2 Fjärrkyla 

Kostnaden för fjärrkyla är från 2018 av Norrenergi AB satt till 316 kr/MWh, alltså 31.6 öre 

/KWh. Detta under perioden maj till september då komfortkyla erfordras. Med energiskatten 

på 32.5 öre/ KWh inräknad blir slutpriset 64.1 öre/KWh [13]. 

2.1.4.3 Elpris 

I det totala elpriset ingår el, nätavgifter, elcertifikat och energiskatt. Det är på den nordiska 

elbörsen Nordpool som priset fastläggs. Priset baseras marginalprissättning, där kostnaden för 

den sista producerade kilowattimmen påverkar det pris som slutligen sätts till marginalen [14]. 

Elhandelspriset är beräknat som ett medelvärde av de månadernas elpris från Vattenfall AB. Ett 

medelvärde för 2017 är beräknat till 36,12833 öre/KWh. Det är baserat på inköpspris och 

kostnad för elcertifikat på 3 öre/KWh exklusive moms. Energiskatt på 32.5 öre/KWh 

tillkommer. Överföringsavgiften är för enkeltariff E4 för högpristid och övrig tid 34.0 

öre/KWh. Det ger ett totalpris på 102.62 öre/KWh.  

Tillika bör tillägas att elpriset antas följa det inflationsmål på 2 % som Sveriges Riksbank satt 

upp som riktmärke. Elpriset antas öka med 3 % per år enligt Nils Holgersson rapporten [13]. 
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2.2 Ventilations principer 

 

Det finns olika former av styrtekniker och reglertekniker när det kommer till ventilation. 

Nedan följer kategorisering och förklaring till begreppen CAV, DCV och VAV, styrning av 

DCV och användningsområden.  

 

2.2.1 Självdragsventilation (S-system) 

 

I dagens samhälle används sällan självdragsventilation vid nybyggnation. Däremot är det 

förekommande i bostadshus byggda före 1970. Principen är enkel och som namnet antyder 

används ingen fläkt. Systemet kräver därför ingen el men anses däremot som energikrävande 

då värmeåtervinning av frånluften saknas. Detta är emellertid inte möjligt, då drivkrafterna av 

luftflödet är för små. Självdragsystem är i princip underhållsfria. Det låga luftflödet innebär att 

smutsavsättningen är låg, och därför behöver kanalerna sällan rensas [15].   

 

För luftväxling med självdragsventilation utnyttjas luftens termiska krafter och vindtrycket. 

Luftväxling sker genom byggnadens oavsiktliga otätheter och avsedda håltagningar. Där 

densitetsvariationer orsakad av temperaturdifferensen samt vindkraften ger upphov till luftens 

genomströmning. [16]. En principskiss över systemets utformning ses i figur 1 nedan. 

 
Figur 1 Figur 1. Självdragsventilation [11]. 

2.2.2 Frånluftsventilation (F-system) 

 

Frånluftsventilation eller mekanisk frånluftventilation som det också benämns, innebär att 

luften på mekanisk väg drivs av en frånluftsfläkt. Ventilationsflödet kan på så sätt kontrolleras. 

Detta sker genom att fläkten skapar ett undertryck i byggnaden, ny luft sugs in via uteluftsdonen 

och drivs ut via frånluftsdonen, se figur 2. Med frånluftsventilation undviks otillräcklig 

ventilation som ofta är fallet med självdragsventilation. Även problem med ”bakdrag” och 

övertryck motverkas [17].  
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Fläkten konsumerar el och i ett standardiserat frånluftsystem sker ingen återvinning av värmen 

i frånluften. Däremot finns möjligheter att komplettera med luftvärmepump, ett så kallat FVP-

system. Ett sådant system kräver dock viss skötsel och underhåll.  

 
Figur 2. Frånluftsventilation [15]. 

2.2.3 Till och frånluft med värmeåtervinning, FTX -system 

 

Ett FTX-system innefattar generellt till och frånlufts fläktar, filter, värmeåtervinnare, kylbatteri 

och värmebatteri. I ett sådant system nyttjas värmen i frånluften för att förvärma uteluften. En 

principskiss över systemets utformning ses i figur 3. FTX-system är det vanligaste 

ventilationssystemet för lokalbyggnader såsom kontor, skolor, sjukhus etc. I dessa byggnader 

är ventilationen är påtagligare och kan även kräva kylning [15]. Den för studien avsedda 

fastigheten har ett FTX-system med vätskekopplad återvinning av värmen i frånluften.   

 

Den återvunna värmen i frånluften innebär minskad energiförlust men bidrar även med ökad 

inomhuskomfort. Energibesparingen i form av minskad eftervärmning av tilluften kan vara 

kring 80 procent. Däremot kräver fläktarna dubbelt så mycket el som F-systemet. Detta på 

grund av den tryckökning som krävs för luften att passera aggregatdelarna. Systemet kräver 

viss kontroll och skötsel av aggregatdelarna för att fungera effektivt.   

 

 
Figur 3. Till och frånluft med värmeåtervinning [15]. 
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FTX är ett brett begrepp och kan i sin tur förgrenas ner i olika styrsystem, beroende på styrning 

och reglering av ventilationsflödet. Dessa undergrupper är: 

 

- CAV - system, konstant luftflöde. 

- VAV- system, variabelt luftflöde. 

- DCV-system, behovsstyrt luftflöde. 

 

2.2.3.1 CAV-system 
 

Ett CAV-system har ett konstant till och frånluftsflöde som är oberoende av inneklimatet och 

variation av värmealstring. Luftflödet är förinställt för att hantera grundförutsättningarna i 

lokalen, vilket involverar transport av föroreningar och överskottsvärme. Värmebehovet kan 

tillgodoses med radiatorer eller eftervärmning av tilluften.  

 

2.2.3.2 VAV-system 
 

VAV står för variable air volume. Det är ett bredare begrepp än DCV och innefattar alla system 

med variabelt luftflöde. Reglering kan ske genom tidsstyrning av fläktar, vilket är det vanligaste 

eller på mer avancerad nivå för energi optimering, med både fläktar och spjäll med ett behov 

på rumsnivå [18]. Vid normaldrift är det minimum luftflödet som är igång, vid ökad belastning 

aktiveras max-flödet, som har ställts in efter maximala behovet av att transportera bort 

värmeöverskott och föroreningar [8]. 

 

2.2.3.3 DCV-system 
 

Begreppet behovsstyrd ventilation benämns oftast DCV och står för demand controlled 

ventilation. Vilket är den förkortning som används i de flesta sammanhang. Så även i denna 

avhandling.  

 

Ett DCV system reglerar automatiskt ventilationsflödet efter behovet, något som mäts på 

rumsnivå. För att tillgodo se behovet behövs därför en sensor på rumsnivå, som mäter 

luftkvalitén, en signal skickas till systemet som justerar luftflödet för att uppnå önskat 

inomhusklimat. Olika typer av DCV system skiljer sig åt beträffande kostnad och funktionalitet 

[19].  

 

2.2.4 DCV - Energianvändning 

 

Energianvändningen för ett DCV system beror på flertalet parametrar, så som belastnings 

variation, uteklimat, tid, kontrollstrategi, systemdesign mm. Även vilket referensfall som 

används som bas för jämförelsen är av vikt. Detta då den största energibesparingen uppnås till 

följd av de minskade luftflödena och därmed den reducerade fläktelen.  

 

 

Energibesparingen för ett DCV system jämfört med ett ursprungligt CAV system är störst i rum 

med varierande brukarmönster och personbelastning. För att uppskatta energianvändningen och 

den potentiella energibesparingen så är brukarmönstret i byggnaden ett viktigt hänsynstagande. 

Den ekonomiska lönsamheten för ett DCV system härrör också de initiala 

investeringskostnaderna för systemet, underhållskostnader och energipriser. I allmänhet är 

kostnaderna för utrustning relaterade till DCV – styrning högre än för CAV. Vilket innebär att 
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de högre initiala kostnaderna måste kompenseras av reducerad energianvändning. 

Underhållskostnaden för DCV sensorerna är också en viktig aspekt som påverkar ekonomin 

gällande DCV systemet [4].  

 

I en studie av Johansson undersöktes energianvändningen och livscykelkostnaden för olika 

ventilationssystem i bostäder. Analysen gjordes med och utan varierbart luftflöde för flerfamiljs 

lägenheter och villor. Resultatet visade att från ett livscykelkostnadsperspektiv med varierbart 

luftflöde och värmeåtervinning var det mest fördelaktiga systemet. Där lönsamheten för 

varierbart luftflöde inträffar efter 15 år och för värmeåtervinningen 10 år [20].  

 

Meier analyserade energibesparingspotentialen för typiska DCV styrnings parametrar. Där 

energibesparingsintervallet för restauranger och föreläsningssalar ligger inom 20-50 %, 

kontorslandskap med låg personbelastning kring 20-30 %, kontorslandskap med hög 

personbelastning 3-5 %, samlingssalar, entréhallar, teatrar, biografer kring 20-60 %, sporthallar 

och utställningar 40-70 % [2]. 

 

DCV system är applicerbart i många sammanhang, förutom i kontor, konferensrum och skolor 

så även i bostäder, restauranger och underhållnings klubbar. DCV styrning baserat på CO2- 

nivå eller personnärvaro används oftast vid skolor och kontorslandskap, då närvarograden och 

brukarmönstret ofta varierar. Styrning baserad på detektering av gasblandningar används 

vanligtvis i restauranger och underhållnings klubbar, där utsläpp relaterade till personbelastning 

dominerar. I bostäder används i stor utsträckning DCV styrning utifrån luftens fukthalt. Studier 

visar dock att enbart reglering utifrån fukthalten inte uppnår det krav på inne klimat och 

luftkvalitet som ställs. Istället rekommenderas kombinerad styrning med närvaro, CO2 och 

fukthalt i bostäder [4].  

 

2.2.5 DCV - Kontor 

 

Studier kring effekten av DCV styrning med CO2 som styrparameter i kontorsmiljö, visar att 

kraven på luftkvaliteten upprätthålls så länge luftföroreningarna mestadels beror på den 

mänskliga närvaron. Vid höga nivåer av andra luftföroreningar är styrning med enbart CO2 

inte ett tillräckligt effektivt system, ytterligare styrparameter måste adderas för att upprätthålla 

god luftkvalitet. 

 

Styrning med CO2 som styrparameter i ett DCV system är som mest fördelaktigt då 

brukarmönstret varierar oregelbundet. Detta är särskilt vanligt i kontorslandskap då det exakta 

antalet personer som befinner sig i lokalen eller rummet tenderar att variera kraftigt. 

Personbelastningen varierar i kontorslokaler beroende på vad för typ av organisation som 

förekommer i fastigheten. Därför lämpar sig DCV styrning med CO2 som styrparameter till 

kontorslandskap. Effektiviteten hos CO2 styrning i kontorsceller kan dock diskuteras. Detta 

då närvaron i kontoret varierar men antalet personer i rummet kan förutspås i stor 

utsträckning. Därför är DCV styrning med utifrån närvaro en mer effektiv lösning [21] [22].  

2.2.6 DCV- Konferensrum/hörsalar 

 

Publika byggnader med varierbar personbelastning så som teatrar, biografer, hörsalar, kyrkor 

och klassrum är potentiella objekt där DCV styrning anses fördelaktigt. Då rökning ofta är 

förbjudet i sådana lokaler, åtminstone i nordiska länder, så är styrning utifrån koldioxidhalt 
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vanligt förekommande. Vanligt är även en kombination av CO2 och temperatur styrning, för 

att både upprätthålla den termiska komforten och luftkvalitén [23].  

2.2.7 DCV - Skolor 

 

Skollokaler är ett annat potentiellt område för DCV styrning, i nuläget har merparten av 

Skandinaviens skolor mestadels CAV styrning av ventilationen. På senare tid har det i 

Skandinavien och andra länder blivit vanligare med DCV – styrning. Detta då 

personbelastningen och brukarmönstret anses variera relativt mycket [24].  

 

I en studie av Mysen jämförs DCV styrning med CO2 och närvaro givare i olika skolor och 

klassrum i Oslo, med befintligt CAV system. Studien visar att medel-luftflödet för 

ventilationsaggregatet reduceras som mest med DCV styrning med CO2, jämfört med närvaro 

styrning. Energibesparingen för DCV styrning med CO2 eller närvaro, innebär en reducering 

med 38 % respektive 51 % jämfört med grundfallet av CAV. Resultatet för detta är dock 

starkt beroende av brukarmönstret hos individerna och avsedd tidsperiod. En annan period på 

året eller ett annat brukarmönster ger troligtvis ett annat resultat. Närvarogivare är oftast 

billigare än CO2 givare och enklare att underhålla. Författaren drar även slutsatsen att om 

skolorna alltid har fulla klasser och ingen frånvaro, så är DCV styrning utifrån närvaro mer 

fördelaktigt än CO2 styrning, och tvärtom [25].  

2.2.8 DCV - Bostadshus 

 

Vid DCV styrning i bostadshus är reglering utifrån fukthalt den vanligaste styrparametern. 

Detta då problem relaterade fukt är relativt stora för just bostäder. Huruvida DCV styrning 

utifrån enbart fukthalt uppnår luftkvalitetskraven diskuteras i olika studier. I en tidigare studie 

uppvisas att styrning utifrån enbart fukthalt inte är tillräckligt för att upprätthålla god 

luftkvalitet i bostaden. Detta då systemet tillsynes brister i att registrera den mänskliga 

aktiviteten tillräckligt effektivt. Rekommendationen är istället en kombinerad styrning med 

både fukthalt och CO2 som styrparameter, särskilt för bostäder i kyliga klimat [26].  

Jardinier hävdar i sin studie kring luftkvalitet och energibesparingar i ett flerfamiljshus att 

styrning utifrån fukthalten är att föredra i badrum, kök och toaletter, även då ökningen av CO2 

och den absoluta fukthalten tenderar att följas åt. I undersökningen upptäcktes även en 

koppling mellan variationen av personbelastning och relativfukthalt även i andra rum så som 

sovrummen. Ett dilemma är dock att medelvärdet av den relativa fuktigheten varierar 

beroende på säsong, vilket innebär att ventilations luftflöde minskar under vintertid då den 

absoluta fuktigheten är lägre. Med hänsyn till detta är ett system med enbart fukthalt som 

styrparameter ej fördelaktigt i skandinaviska klimat [27].   

Ytterligare studie kring detta område har gjort av Pavlovas. Där olika DCV system för ett 

typiskt svenskt flerfamiljs bostad simulerats. Styrning utifrån CO2, fukthalt och personnärvaro 

analyserades. Simuleringarna visade att CO2 och närvarostyrning uppvisade liknande 

luftkvalitet, men att risken för höga fukthalter ökade. Kombinationen av CO2/närvaro med 

fukthalt som styrparameter är dock mer optimal [28].  

Simuleringar beträffande energianvändningen visade en reducering med 50 % av det årliga 

uppvärmningsbehovet av tilluften för både styrning med CO2 och relativ fuktighet jämfört 

med grundfallet med CAV. Styrningen efter personnärvaro visade en minskning av 
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energianvändningen med 20 %, att närvaroschemat noggrant överensstämmer med 

verkligheten är viktigt för att uppnå minimal energianvändningen [28]. 

2.2.5 DCV - Styrning 

 

Tillämpningen av DCV-styrning är beroende av objektets storlek och andra bidragande 

aspekter. Huruvida systemet styrs påverkar i sin tur effektiviteten och energianvändningen, 

där av olika styrtekniker som presenteras nedan. 

 

2.2.5.1 Tryck kontrollerad DCV 
 

Tryck kontrollerad DCV är den vanligaste principen. Där fläktflödet regleras utifrån behovet 

att upprätthålla konstant tryck i huvudkanalen. Motoriserade spjäll reagerar på rumssensorernas 

signaler och justerar luftflödet därefter. En trycksensor är placerad i både tilluftskanalen och 

frånluftskanalen. Den uppfattar en förändring av det statiska trycket och via en styrenhet 

kopplad till fläkten, regleras fläktens hastighet, för att håla konstant tryck i kanalerna, se figur 

4.  

 

 
 

Figur 4. DCV-styrning med konstant tryckkontrollering. Fläkthastigheten regleras utifrån konstanthållning av tryck i 

huvudkanalen [18] . 

För luftbehandlingsaggregat som tillgodoser många rum är tryckkontrollering med zonspjäll att 

föredra. Detta för att undvika de flödesfluktuationer som uppstår på rumsnivå till följd av det 

sammanlänkande systemet. Zonspjäll är då monterade på varje gren och styrs via en signal från 

en tryckregulator för att upprätthålla ett konstant tryck vid trycksensorn, se figur 5 [5].  
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Att upprätthålla ett konstant statiskt tryck genom att reglera fläkthastigheten innebär onödig 

strypning av flödet. Detta innebär att tryckkontrollerad DCV kräver mer fläkt el än Spjäll-

optimerad DCV.  

 

 
 

Figur 5. Tryckkontrollerad DCV med zon-spjäll [14]. 

 

2.2.5.2 Spjäll-optimerad DCV 
 

Spjäll-optimerad DCV bygger på principen att flödet i huvudkanalen regleras efter 

vinkeln(öppningsgraden) på spjällen. För att på så vis se till att minst ett av spjällen är maximalt 

öppet. Detta för att sin tur minska fläktenergin genom att minimera tryckfallet över fläkten. 

Signaler från tilluften, frånluften och vinkeln på spjällen skickas till en kontrollenhet som 

reglerar fläkthastigheten därefter, se figur 6.  

 

 
 

Figur 6 Spjäll-optimerad DCV [18]. 

 

I stora ventilationssystem är det fördelaktigt att använda Zon-VAV spjäll i kombination med 

grenregulator som tillökning till huvudregulatorn. DCV spjällen i samma zon och motsvarande 

zon-VAV är kopplat till samma gren-regulator. Gren-regulatorn för vidare signalerna från alla 

DCV spjällen till Zon-VAV regulatorn, som ser till att minst ett av DCV spjällen i zonen är 

maximalt öppet. Detta illustreras i figur 7.  
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Figur 7 Spjäll-optimerad DCV. Princip med gren-spjäll och central frånluft [18]. 

 

 

En variant av Spjäll-optimerad DCV är VSAD (variable supply air diffusers) - DCV, så kallade 

aktiva don, se figur 8. Där DCV enheterna är samordnade till luftspridaren i taket. Här sker 

synkroniseringen via ett signalsystem mellan styrenheten och det aktiva donet. Styrenheten får 

information angående vilket tilluftsflöde som krävs. Den reglerar därefter fläkthastigheten så 

att ett aktivt don är maximalt öppet på tilluftssidan och att ett DCV spjäll på frånluftssidan är 

maximalt öppet. De integrerade motordrivna spjällen ser till att trycket upprätthålls för de aktiva 

donen. 

 
Figur 8. DCV med aktiva don, styrda av en huvudstyrenhet [18]. 

2.2.5.3 Sensor alternativ 
 

Styrningen av ett DCV-system är starkt beroende av funktionen hos givaren, eftersom det är 

via sensorns signaler som luftflödet regleras. Sensorerna bör vara flexibla och upprätthålla god 

noggrannhet under såväl aktuella förhållanden som under längre tid.  Olika givare kan registrera 

och mäta en eller flera parametrar, så som temperatur, personnärvaro, partiklar och andra 

gasformiga blandningar. I tabell 1 finns de vanligaste sensortyperna listade med deras fördelar 

och nackdelar.   
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Tabell 1. Vanliga styrparametrar och givare för DCV-styrning, med deras fördelar och nackdelar [18].  

 

 

Att använda DCV - styrning med koldioxid i kombination med temperatur styrning är generellt 

en fördelaktig styrning i rum där personbelastningen tenderar att variera kraftigt, exempelvis 

kontorslandskap. En sådan givare innebär att ventilationsflödet styrs korrekt enligt de viktigaste 

parametrarna för inneklimatet, så som koldioxid nivå (CO2 < 1000 ppm) och termisk komfort 

(T < 26°C) [18]. 

 

2.2.5.4 DCV-styrning i IDA ICE 

 

Termiska processer kan kategoriseras som långsamt reaktiva processer där temperaturen 

regleras med proportionell styrning. En kombination av proportionell och integrerande 

reglering hanterar både de långsamma och snabba förändringarna, där koldioxid nivån 

kategoriseras som en snabbare förändring [29].  

Med styrning utifrån koldioxid nivå i zonen, regleras flödet efter mängden koldioxid som 

givaren detekterar. Ventilationsflödet regleras efter huruvida koldioxidnivån uppnår eller 

överstiger det angivna maximum eller minimumvärdet. Vilket resulterar i antingen maximalt 

eller minimalt luftflöde.  

Styr-alternativ Sensor typ Fördelar Nackdelar 

Klocka. 

Ingen sensor krävs. 

Möjlighet till tidsstyrning 

genom AHU.  

Prisvärd. 

Ingen möjlighet till 

styrning efter 

personbelastning. 

Närvaro. Rörelsesensor (IR-sensor). 
Låg kostnad. Lång 

hållbarhet. 

Begränsade möjligheter att 

registrera den faktiska 

beläggningen. Ex 

kontorslandskap.  

CO2koncentration. Koldioxid sensor. 

Frekvent styrning efter den 

faktiska belastningen. Ex 

kontorslandskap, 

konferensrum etc.  

Vissa sensorer kan kräva 

fin-kalibrering för att 

fungera effektivt. 

Stora skillnader i precision 

hos mätinstrumenten, pga. 

stora variationer av 

mätmetoder.  

Temperatur (vanligtvis i 

kombination med någon av 

ovanstående alternativ) 

Temperatur sensor 
Låg kostnad. Lång 

hållbarhet. 

Enbart DCV i relation till 

värmeavgivning. 

VOC koncentration. VOC sensor. 

Möjlighet till styrning efter 

Volatile Organic 

Compounds. Vilket kan 

användas för att få en 

uppfattning av CO2 nivån. 

Svår att applicera i DCV 

styrning. Kan inte 

kontrolleras eller 

kalibreras. 

Tillförlitligheten att 

relatera VOC till CO2 är 

osäker. 
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DCV-styrning utifrån rumstemperatur påminner om CO2 - styrning beträffande flödesreglering. 

En maximalkomforttemperatur väljs och flödet börjar något (vanligtvis 1 °C) under den angivna 

maximala temperaturen (P -reglering). Maximalt ventilationsflöde uppnås vanligtvis 1 °C över 

det maximala temperaturvärdet. Strypningsintervallet är normalt 2 °C, men kan justeras i 

systemparametrarna.  

Detta system antar att tilluftstemperaturen alltid har möjlighet att kyla zonen, däremot om det 

finns ett värmebehov och tilluftstemperaturen är högre än rumstemperaturen, så kommer inte 

styrenheten att uppfatta detta [30].  

Tidigare undersökningar visar att DCV styrning utifrån rumstemperaturen innebär även 

minskad värmeanvändning till följd av den överflödiga kyleffekt som luftflödet med CAV- 

styrning ger upphov till under perioder med låg personbelastning och solinstrålning [3]. 

Ett mer fördelaktigt styrsystem för att undvika detta är DCV med temperaturstyrning i 

kombination med koldioxid styrning. Ett sådant system är intelligent nog att tillföra värme ock 

kyla med tilluften. Den förlitar sig på PI -styrenheter istället för enbart P, vilket innebär att 

något förskjutningsfel inte inträffar [30].  

2.3 Distribution 

För fastigheter med kontorsverksamhet är värmeöverskott ett hänsynstagande vid distribuering. 

Det värmeöverskott som interna värmelaster så som personer, elektriska apparater ger upphov 

till är det kylbehov som behöver tillsättas för att upprätthålla det termiska klimatet. Detta 

benämns komfortkyla.  

 

Komfortkyla kan tillgodoses av främst tre huvudgrupper: System med luftburen kyla, System 

med vattenburen kyla och kombinerade system. I en komfortmodul tillgodoses värme, kyl och 

luft behovet i en samlad enhet. Det är en takmonterad enhet, där en dubbel anslutning av 

vätskekretsar cirkulerar, en för uppvärmning och en för kylbehovet. När kyla behöver tillföras 

öppnas vätskekylkretsen och kyler den inducerade luften från rummet. Varm luft från rummet 

sugs upp i kylbaffeln till följd av den inducering som sker när kalla tilluften blandas med den 

varma rumsluften. Principen är densamma då värme behöver tillföras, istället öppnas 

värmekretsen som i sin tur värmer den inducerade rumsluften. Den värmekretsen ersätter på så 

vis den värme som annars skulle ha behövt tillföras via radiatorer [31].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

2.4 Värmeeffektbalans 

   

För ett komfortkylsystem är det sommarperioden som kylbehovet är som absolut störst. 

Temperaturen utomhus är varmare än inomhus temperaturen, vilket innebär att effektbalansen 

blir 

  

  𝑃𝑡 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖 + 𝑃𝑙 = 𝑃𝑣 [W]          (4) 

Där,  

𝑃𝑡 , Transmissionseffekt 

 

𝑃𝑠 , Solinstrålning 

  

𝑃𝑖 , Internlaster 

 

𝑃𝑙, Luftläckage 

 

𝑃𝑣 , Ventilation 

 

Detta innebär att kylbehovet helt täcks av luft från ventilationen. För de fall då kylbafflar 

används adderas effekten från kylvattenkretsen. Effektbalansen blir istället: 

   

 𝑃𝑡 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖 + 𝑃𝑙 = 𝑃𝑣 + 𝑃𝑣𝑘     [W]                               (5) 

 

Där,  

 

𝑃𝑣𝑘, är kyleffekten från vattenkretsen [15]. 

 

2.4.1 Transmissionseffekten 

 

Det värmeflöde som sker mellan tak, golv, väggar, köldbryggor, etc. betecknas som 

transmission. Där temperaturdifferensen är den drivande faktorn. Transmissionseffekten 

beräknas: 

 

 𝑃𝑡 =  (∑ 𝑈𝑖
𝑛
𝑖 ∙ 𝐴𝑖 + ∑ Ψ𝑘

𝑚
𝑘=1 ∙ 𝑙𝑘 + ∑ Χ𝑗

𝑝
𝑗=1 ) ∙ (𝑇𝑢𝑡𝑒 − 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒)     [W]        

         

         (6) 

 

där,  

𝑈𝑖 är värmegenomgångstal för specifik byggnadsdel [W/𝑚2𝐾] 

𝐴𝑖 är den invändiga arean av byggnaden [𝑚2] 

Ψ𝑘 är värmegenomsgångstalet för linjär köldbrygga [W/mK] 

𝑙𝑘 är linjära köldbryggand längd [m] 

Χ𝑗 är värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga [W/K] 

𝑇𝑢𝑡𝑒 är utetemperaturen [°𝐶] 
𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 är innetemperaturen [°𝐶] [15]. 
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2.4.2 Solinstrålning  

Solinstrålningen har generellt stor påverkan på inomhusklimatet, och speciellt för den avsedda 

fastigheten, där stora delar av fasaden utgörs av glaspartier. Även byggnadens övriga fasad och 

tak påverkas, när de infallande solstrålarna träffar ytan, absorberas viss del av solenergin av 

materialet och omvandlas till värme. När så yttemperaturen ökar sker värmeöverföring genom 

konvektion till angränsande inomhusluft. Effekten av detta beror på byggnadskropp och yt-

material. 

Intensiteten hos solinstrålningen varierar kraftigt beroende på väder och årstid. Vanligt 

förekommande är övertemperatur inomhus sommartid. Vintertid kan solinstrålningen reducera 

uppvärmningsbehovet. Andra faktorer som påverkar solinstrålningen är fönster typ, orientering 

av rum etc.  

2.4.3 Internlaster  

Effekten av internlasterna är starkt relaterat till vilken typ av verksamhet som bedrivs i 

fastigheten. Tillskillnad från bostäder som har en låg tillgodoräknande värmeeffekt från 

internlasterna, har kontor stora internlaster, som varierar under dygnet. Till internlaster räknas 

belysning, apparatur, och personvärme. 

Personvärmen eller den effekt som den mänskliga kroppen genererar kan beräknas med 

ekvation: 

 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =  𝛼 ∙ 60 𝑀𝐸𝑇    [W]         (7) 

där, 

MET är definierad som 60 [W/𝑚2] kroppsyta.  

𝛼 är kroppens yta [𝑚2] [32]. 

MET är metabolisk värmeavgivning från kroppen som enligt ASHRAE Fundamentals 2009 

definieras som 60 W/𝑚2 kroppsyta. Där 1 MET är vad en vuxen människa alstrar vid normalt 

stillasittande kontorsarbete. Kroppsytan för en genomsnittlig vuxen person utan kläder, är 1.8 

𝑚2. Den totala värmeeffekten blir därmed 108 W per person. Värmeavgivningen sker dels 

genom konvektion och strålningsutbyte med omgivningen men även genom evaporation från 

hud på grund av svettning och från utandningsluften, kallad latentvärmeavgivning [32]. 
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2.4.4 Luftläckage  

 𝑃𝑙 = 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑞𝑙 ∙ (𝑇𝑢𝑡𝑒 − 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒) [W]          (8) 

där, 

𝑞𝑙 är luftläckageflöde [𝑚3/𝑠] 

𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 är specifika värmekapaciteten för luft [𝐽/𝑘𝑔°𝐶] 

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 är luftens densitet [kg/𝑚3] 

[15]. 

2.4.5 Ventilation  

 𝑃𝑣 = 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑞𝑣 ∙ (𝑇2 − 𝑇1) [W]        (9) 

där,  

𝑞𝑣 är ventilationsluftflödet [𝑚3/𝑠] 

𝑇2 är medeltemperaturen av rumsluften [°𝐶] 

𝑇1 är temperaturen av tilluften [°𝐶] 

[15]. 

2.4.6 Vattenkretsen  

 𝑃𝑣 = 𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ 𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ 𝑞𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ (𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)      [W]        (10) 

där, 

𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är vattnets densitet [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är specifika värmekapaciteten för vatten [𝐽/𝑘𝑔°𝐶] 

𝑞𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är vattenflödet [𝑚3/𝑠] 

𝑇𝑢𝑡 är vattnets returtemperatur [°𝐶] 

𝑇𝑖𝑛 är vattnets framledningstemperatur [°𝐶] 

[15]. 
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3  GENOMFÖRANDE 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för studien och valda antaganden, fördelat på givna 

omständigheter för kontorsfastigheten, energiberäkningar, och ekonomiska parametrar. 

3.1 Förutsättningar 

 

Kontorsfastigheten som avses tillhör byggnadskomplexet Hilton 2 och är beläget vid Frösunda 

torg i Solnakommun. Fastigheten är uppförd år 2000 och består av tre byggnader. Den för 

arbetet specificerade byggnaden är en fristående del söderut från de två sammanbyggda 

huskropparna och benämns Hus C [6]. Fastigheten består av fem våningsplan ovan jord och två 

garageplan under jord. A-temp är 6000 m2 och utgörs av våningarna ovan jord, garageplanen 

omfattar tillsammans 3288 m2. Där Hundra procent av A-temp tillhör kontor och förvaltning.  

 

I nuläget är hyresgästen elektronikföretaget Stoneridge. Byggnaden är av boverket klassad som 

en komplexfastighet, med ett atrium placerat i byggnadens mittpunkt, och den nordvästra 

fasaden utgörs helt av glas.  

 

Byggnaden är av kvadratisk symmetri och består främst av olika konferensrum och stora öppna 

kontorslandskap, med undantag för pentryn, toaletter, förråd och korridorer. I bilaga 

arkitektritningar ses rumsfördelningen per våningsplan.  På varje plan finns en ”Betong –Ö” 

som är omgärdat av två stycken luftspalter. Till ”ön” löper två stycken förbindelser till 

resterande del av våningsplanet. Betong-ön fungerar som ett öppet kontorslandskap. Våning 

fyra av byggnaden är i dagsläget vakant.   

 

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet för uppvärmning, detta innefattar värmebatteriet i 

ventilationsaggregatet, värmebafflarna i komfortmodulen, värmekonvektorerna i glasfasaden 

och tappvarmvattnet. Utöver detta används fjärrkyla och frikyla för att täcka kylbehovet under 

främst sommarperioden. Detta främst med hjälp av kylbafflar.  

 

Ventilationssystemet är förnärvarande konstantstyrt överallt i byggnaden med undantag för 

konferensrummen, som har behovsstyrning i form av koldioxidstyrning. Förekommande är 

även forcerad styrning med ”knappfunktion”.  

 

3.2 Energiberäkningar 

 
För den energitekniska analysen har mjukvaran IDA ICE använts. Det är ett välbeprövat och 

vanligt förekommande program bland energispecialister, som används för att göra detaljerade 

simuleringar över energianvändningen och den termiska komforten för bostäder och 

fastigheter. 

 

Fastigheten har modellerats upp hur den ser ut i dagsläget med det befintliga 

ventilationssystemet. För att se hur modellen överensstämmer med verkligheten beträffande 

konsumtion av värme, kyla och elektricitet bland annat.   
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För att konstruera fastigheten i IDA ICE har tillstörsta del arkitektritningar använts men även 

dwg-filer i programmet AutoCAD. För ventilationen har relationsritningarna gällande 

luftbehandling använts. Till största möjliga mån har de dataunderlag som funnits nyttjats. För 

de områden där underlag/värden ej funnits har uppskattningar av värden gjorts, detta med 

förankring till källor med gott hänseende.  

 

3.2.1 Klimat 

 

Val av geografisk plats är av betydelse då parametrar så som temperatur, nederbörd, relativ 

fuktighet, vindstyrka, vindriktning, solinstrålning mm i stor grad påverkar energianvändningen 

av byggnaden. I IDA ICE finns klimatdata från ASHRAE fundamentals 2013 samlat för olika 

platser och städer. Närmaste plats valdes till Stockholm (Bromma Airport).  

I klimatskalet förekommer läckage och värmeförluster genom infiltration på grund av otätheter 

i byggnaden. Detta innebär luftläckage in i fastigheten.  I programmet finns möjligheten att 

välja konstant infiltration med ett specifikt flöde fördelat på omslutande area, eller vind-

beroende infiltration baserat på aktuellt vindtryck, flödet drivs då av tryckdifferensen mellan 

in- och utsida. En konstant tryckdifferens på 50 Pa och ett flöde på 0.5 l/s, m2 valdes. Dessa är 

erfarenhetsvärlden som en energikonsult på Ebab AB bedömt som rimliga i sammanhanget.  

3.2.2 Klimatskal 

 

För byggnadskonstruktionen har det underlag som funnits använts. Fasaden har ett U-värde på 

0.22 W/m2 , som tillstörsta del utgörs av betongelement. Taket ha ett U-värde av 0.15 W/m2, 

med ett yttre lager av stål, täkt med Plastisol. Fönstren är av 3-glas och har ett U-värde på 1.0 

W/ m2, K. Golvet har ett U -värde på 0.236 W/ m2, K, med en tjocklek på 0.26 m. I tabell 2 ses 

en sammanställning av byggnadens klimatskal. 

 

 
Tabell 2. Sammanställning av data för fastighetens klimatskal. Både erhållna och antagande värden. 

Parameter Värde Enhet Referens 

U-värde fasad 0.22 W/ m2, K Fastpartner 

U-värde tak 0.15 W/ m2, K Fastpartner 

U-värde golv 0.24 W/ m2, K Fastpartner 

U-värde fönster 1.0 W/ m2, K Fastpartner 

Omslutande area 5237  m2 IDA ICE 

Andel fönster 23 % IDA ICE 

Solgenomstrålning 47 % [22] 

Andel köldbryggor 25 % [20,21] 
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Den omslutande arean av fastigheten är 5237 m2 och består till 23.4 % av fönster. De mindre 

fönstren finns i två olika storlekar: 1.48 ∗ 2.48 och 1,68 ∗ 2.48 m. Den större storleken utgör 

fönstren på bottenvåningen. De består vardera av 29 % fönsterkarm, som har U-värde 1.0 

W/ m2, K. SHGC(Solar Heat Gain Coef) är satt till 0.57. Procentuell solgenomstrålning på 47 

%. Båda fönsterstorlekarna har inre solskydd i form av persienner och ett yttre solskydd med 

markiser. Dessa är i IDA ICE inställda på att aktiveras då solen lyser, eller vid solinstrålning 

av 100 W/ m2. Vid solinstrålning fälls markiserna ned maximalt, alltså 90 grader. I figur 9 ses 

den modellerade byggnaden sedd från sydväst. 

 

 
Figur 9. Fastigheten sedd från sydvästlig- riktning. 

De stora fönster som täcker glasfasaden är uppdelade i två fönster per våning, alltså totalt 10 

stycken fönster. Med en total yta på 764  m2,  inklusive 29 % fönsterkarm. Ett U-värde på 1.0 

W/ m2, K, g = 0.4, 74 % solgenomstrålning, arean består av 29 % fönsterkarm med ett U-värde 

på 1.17. Dessa fönster har inga inre solskydd och i nuläget heller inget yttre solskydd. Tidigare 

har ett yttre solskydd funnits men har tagits bort på grund av förslitningsskador. I figur 10 ses 

den modellerade fastigheten, med glaspartiet i centrum.  
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Figur 10. Fastigheten sedd från nordvästlig - riktning, med glasfasaden i fokus. 

 

Andelen köldbryggor av byggnadens värmeförluster är satt till 25 %, vilket är baserat på ett 

medelvärde från miljöbyggnad 2.2 och miljöbyggnad 3.3, som anger 20 % respektive 30 % 

köldbryggor [33] [34]. 

 

3.2.3 Byggnadsgeometri 

 

Fastigheten har i programmet IDA ICE har delats upp i sammanlagt 93 stycken zoner. Dessa 

zoner består till största del av kontorslandskap, konferensrum och korridorer. Resterande del 

utgöras av toaletter, pentryn, förråd, trapphus, fläktrum, soprum, vaktmästeri och datorhall. 

Våningsplanen består till stor del av öppna kontorsytor. Vilka har i de fall där det behövts delats 

upp i mindre zoner, alternativt ge plats åt korridorsutrymmen.  

 

De komplexa delarna av byggnaden är bland annat ljusgården med atrium i fastighetens mitt, 

och kontors-öarna som omges av luftspalter. Ljusgården i mitten har behandlats som en zon 

och löper från entréplan till överstavåningen. Vid varje våningsplan har stora öppningar 

“Opening without door” använts, vilka täcker det mesta av luftspalternas area. Detta för att så 

gott det går i IDA ICE få zonen att bli helt genomtränglig för luft. Samma sak har använts på 

den zon som representerar luftspalten mot glasfasaden. I figur 11 är luftspalterna förtydligade 

med svart färg med en ”kontors – ö” i mitten. Detta för ett typiskt våningsplan.  

Luftspalten i mitten och luftspalten mot glasfasaden består tillsammans av 3 257 m3, luft, vilket 

är 14 % av byggnadens totala volym. 
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Figur 11. Typiskt våningsplan. Det svartmålade området representerar luftspalter, vilka omgärdar en kontors-ö. 

3.2.4 Internlaster 

 

Internlaster bestående av belysning, apparatur och personbelastning har i modellen fått värden 

enligt SVEBYs brukarindata for kontor [35]. De zoner som inte har några internlaster alls är 

luftspalten i mitten och luftspalten mot glasfasaden. Där har interlasten satts till effekten 0 W. 

Nedanstående energiförbrukningar härrör därför inte till dessa. Ett medelvärde för belysning 

uppgår till 23 KWh/ m2. Den enskilda energiförbrukningen varierar, beroende på zonens 

verksamhet. Utrustning i form av datorer, kopiatorer, servrar, skrivare, diverseladdare etc. är 

satt till 13 KWh/ m2, fördelat på A-temp. Detta ger i slutändan en total energiförbrukning på 

37.3 KWh/ m2. Vad för typ av bolag och verksamhet som bedrivs i fastigheten varierar enligt 

Fastpartner, därför är personbelastningen satt till ett medelvärde av 0.05 personer/ m2. 

3.2.5 Drifttider 

 

Ventilationens fläktar arbetar vardagar från 06:30 till 18:30, övrig tid är de avslagna. Detta 

gäller även helger och röda dagar, då är ventilationen helt avslagen. Fläktarna startar alltså en 

timme före personalen beräknas komma, och stängs av en timme efter då personalen förväntas 

gå hem. 

Belysningen följer samma driftschema och även kontorsutrustningen med undantaget att stand-

by förbrukningen är medräknad, på 10 % av övrig tid [36]. 

 

3.2.6 Skuggande objekt och orientering 

 

Hänsyn till fastighetens geografiska läge med omgivande byggnader är av betydande roll då 

solinstrålningen har stor påverkan på energianvändningen, speciellt i detta fall då stora delar av 

fasaden utgörs av glas. Objektet ligger i ett område med omkringliggande byggnader. Dessa 

har tagits i beaktning och lagts in med verklig höjd av 20 meter och korrekt positionering i IDA 

ICE, se figur 12.  
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Figur 12. Illustration av fastigheten och omgivande objekt. 

3.2.7 Energianvändning 

 
I byggnadens energianvändning, den levererade energin ingår: uppvärmning, kyla, 

tappvarmvatten och fastighetsel. Verksamhetsel tillhör inte byggnadens energianvändning. 

 

Att approximera fastighetselen eller driftenergin som den också kallas är problematiskt. Detta 

då fastighetselen tenderar att variera kraftigt beroende omständigheter och typ av fastighet.  

Utöver fläktenergin till ventilationsaggregatet ingår i fastighetsel blanda annat: ridåvärmare till 

entré, el till hissar, pumpenergi, värme till stuprör och hängrännor och övrig belysning. Till 

övrig belysning räknas exempelvis korridorer, trapphus och förråd. Schablonvärden exklusive 

belysningen har hämtats från Svebys Brukardata för kontor. 

 

För belysningen har uppskattning gjorts med hjälp av Svebys Brukardata för flerbostadshus, 

med viss korrigering för att bättre överensstämma med drifttider och prestanda för en 

kontorsfastighet. För trapphus, korridorer och entrén fördelades 12.75 KWh/ m2, för garaget 

2.5 KWh/ m2. I tabell 3 ses den totala energianvändningen för respektive post, samt den totala 

energianvändningen för alla poster. 

 

 
Tabell 3. Energianvändning för olika användningsområden tillhörande fastighets el. 

Användningsområde Energianvändning [KWh/år] 

Hiss 11 0000 

Entré Ridåvärmare 8 000 

Pumpenergi för uppvärmning 5 732 
Värme till stuprör och 
hängrännor 921 

Total Belysning 50 762 

Totalt 65 415 
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3.3 Ventilation 

 

Resonemang för val av in parametrar rörande ventilationen beskrivs i detta avsnitt. Där 

uppskattningar och val av data för luftbehandlingsaggregatet, ventilationsflöden och DCV 

styrningens reglering i programmet IDA ICE.  

3.3.1 Luftbehandling 

 

För luftbehandlingsaggregatet finns uppgifter samlade i tabell 2. Den tryckökning fläktarna ger 

upphov till har dimensionerats efter ett totalt SFP värdet på 2.3. Med ett SFP-värde på 1.4 för 

tilluftsfläkten 0.9 för frånluftsfläkten. Detta ger tryckökningarna 910 Pa och 540 Pa. Det 

uppskattade SFP värdet är grundat på resonemang från Projektering av VVS-installationer 

(2010) [15]. Där nya FTX -system anses ha ett SFP värde mellan 1.5–2, och äldre FTX -system 

mellan 3-4. Även Boverket rekommenderar ett bör-värde på högst 2.0 vid nybyggnation. 

Systemet som funnits ett antal år, bör rimligtvis ha ett värde högre än vid nybyggnation. [37]. 

Det vätskekopplande värmeåtervinningssystemet är platsbyggt och med okänd verkningsgrad. 

En återvinning av värmen på 65 % uppskattades med stöd från [15], vilket kan anses som ett 

bra värde för vätskekopplade system. För värmeväxlaren är lägsta temperaturen på utgående 

flöde satt till 1.0 °𝐶, för att undvika frostbildning. Tilluftstemperaturen bestämdes till ett 

konstantvärde på 17.0 °𝐶 året runt, vilket anses rimligt. I luftbehandlingsaggregatet värms 

uteluften i ett värmebatteri. Där vattenkretsen avger värme och får ett temperaturfall på ∆𝑇 = 

20 °𝐶. Fortsättningsvis kyls luften i ett kylbatteri. Där vattenkretsen har en temperaturökning 

på ∆𝑇 = 4 °𝐶. På zon-nivå är rumsluftens temperatur reglerad efter en minimum gräns 21°𝐶 

och ett maximum på 24 °𝐶. Detta innebär att när temperaturen i zonen når 24 grader så aktiveras 

kylbafflarna, och när temperaturen når 21 grader så aktiveras värmesystemet i komfortmodulen 

[36]. 

 
 

Tabell 4. Indata för luftbehandlingsaggregat. 

Tilluft 
Fläkttryck 

[Pa] 

Tilluft 
Verkningsgrad 

[%] 

Frånluft 
Fläkttryck 

[Pa] 

Frånluft 
Verkningsgrad 

[%] 

Verkningsgrad för 
värmeåtervinning 

[%] 

910 65 540 60 65 
 

3.3.2 Ventilations flöden 

 

Ventilationsflödena för modellen har till största mån följt flödesschemana för luftbehandling i 

relationsritningarna. I bilaga relationsritning för luftbehandling ses ventilationssystemet per 

våningsplan med dimensionerande luftflöden.  Rummen och zonerna har dimensionerats utifrån 

angivet min- och max flöde.  Ett totalflöde på tilluften har summerades till 7630 𝑙/𝑠 eller 1.28 

𝑙/𝑠,  m2och för frånluften 7648 𝑙/𝑠 respektive 1.28 𝑙/𝑠,  m2. Vilket ligger i linje med det 

snittvärde på 1.22 𝑙/𝑠,  m2 från energideklarationen som utfärdades 2008. Frånluften är enligt 

ventilationsritningarna placerade på två olika ställen per våningsplan, se bilaga 

ventilationsritningar. Detta innebär att från majoriteten av rummen/zonerna sker överluft till 

intilliggande zoner, med frånluft i en annan zon. I fallet med DCV-styrning, har för att förenkla 

styrningen i IDA ICE, även frånluft placerats i kontorslandskapen, utöver de två andra 
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frånluftsställena per våningsplan. På så vis har de avsedda zonerna med DCV styrning, tilluft 

och frånluft i samma zon.  

 

Ofrivillig ventilation i form av fönstervädring har inte tagits hänsyn till. Enligt drifttekniker för 

fastigheten, är det inte möjligt för personalen att själva öppna fönstren. 

3.3.3 Val av styrsystem 

  

I rummen med konstantflödesventilation exkluderande kontorslandskapen och kontors-öarna, 

är personnärvaron satt från klockan 08.00 till 17.00. Med en belastning på 80 % före och efter 

lunch, vid lunch (12:00 – 13:00) sjunker närvaron till 50 %.  

 

För behovsstyrning har två olika givar-alternativ använts. Det är styrning efter koldioxid, och 

koldioxid i kombination med temperatur. Dessa har testats med tre olika belastningsgrader se 

figur 4. Dessa representerar verksamheter med hög, medel och låg belastning. Sammantaget 

har 9 olika simuleringar utförts. 

 

Styrning efter närvaro har efter noggrannare undersökning av de givare som finns tillgängliga 

på marknaden ansetts vara olämplig som styralternativ för kontorslandskapen.  

 

Närvarosensorer anses vara de simplaste sensorerna, detta eftersom de är helt oberoende av 

aktivitetsnivån i rummet och styrs oberoende av mängden koldioxid som genereras. Istället 

detekterar infraröd strålning närvaron i rummet [38]. 

 

Att simulera förfarandet i IDA ICE med ett närvaroschema är möjligt, men resultatet stämmer 

inte överens med verkligheten. Detta på grund av att de rörelsesensorer som finns att tillgå, 

reagerar på enbart närvaro i området, den tar alltså inte hänsyn till antalet personer som är 

närvarande. Vilket innebär att ventilationen antingen är påslagen (närvaro) eller avslagen (ingen 

närvaro). För verksamhet med öppna kontorslandskap är det alltid beläggning i lokalen, vilket 

gör att den faktiska beläggningen är svårt att registrera [18].  

 

Vid CO2 - styrning regleras flödet efter koldioxidhalten i zonen. Där koldioxidproduktionen 

beräknas som en funktion av antalet personer i rummet och inställd MET för dessa. Koldioxid 

nivåerna som flödet regleras efter är inställda på minimum nivå av 700 ppm och en maxgräns 

på 1000 ppm. Vilket följer riktlinjerna för arbetsmiljöverkets minimikrav på rekommenderade 

halter [39]. För temperatur styrning regleras luftflödet efter en min och max gräns på 21 

respektive 24 grader.  

 

För samtliga DCV styrda alternativ gäller att kylbehovet regleras först efter ventilationen och 

därefter kompenseras behovet med annan kyl enhet, som i IDA ICE behandlas som en ideal 

kylare. I detta fall är det kylbafflarna som används. 

3.3.4 Behovsstyrning 

 

I IDA ICE kan ett närvaroschema med varierande belastningsgrad användas för att efterlikna 

det verkliga brukarmönstret för de som arbetar i fastigheten. För detta ändamål har en grundlig 

vetenskaplig studie av brukarmönster i kontorslandskap i Norge använts. I samtycke med 

författaren Johan Halvarsson har följande schematiska mönster och belastningsgrad använts. I 

figur 13 visas hur belastningsgraden varierar under en arbetsdag, beroende på verksamhet av 

hög, låg eller medel belastning. 
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Viktigt att poängtera är att graferna representerar genomsnittet från mätperioden. Alltså inte en 

faktisk dag. Dessutom är det ett genomsnitt av kontor med olika maxbelastningsgrader. 

Sannolikheten att mindre kontor blir max belastade är högre än för större kontor, därför 

uppvisar ingen av graferna full närvaro [40]. I graferna i figur 13 ses en röd och en blå kurva. 

Den blå kurvan har en 20 minuters tidsfördröjning inkluderat, på grund av att sensorn vid 

loggning har en viss tidsfördröjning. Den röda kurvan är med reducerad tidsfördröjning och 

visar då det mer exakta värdet. Den röda kurvan har använts i denna studie.  

 

 
Figur 13. Tre set av 24-timmars profiler av närvarograden i kontor under arbetsdagar, representerar organisationer med 

hög, medel och låg belastningsgrad, respektive [40] . 

Att applicera dessa tre scheman med varierande belastningsgrad i IDA ICE precis som de ser 

ut, ger en aningen skev bild av verkligheten. Detta då maxbelastningen för fastighetens olika 

kontor är okända, och de tre scheman är baserad på maxbelastning. För att korrigera detta har 

statistiska data för en typisk kontorsbyggnad från Sveby använts. Antalet personer fördelade på 

A-temp till ett medeltal av en person per 20 m2. Medeltalet är baserat på alla typer av 

utrymmen, förutom kontor även korridorer, pentryn, konferensrum mm. Eftersom detta är ett 

medeltal har belastningen i de olika scheman korrigerats med en faktor 2.12 för att få en 

approximerad maxbelastning. Faktorn är baserad på en kvot av den maxbelastningen och den 

reella belastningen för verksamhet av medelbelastning. Maxbelastningen är alltså en faktor 2.12 

större än den reella belastningen. 
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Den procentuella del av människorna som inte är i kontorslandskapen eller konferensrummen 

under arbetsdagen, skulle teoretiskt sätt kunna vara antingen i andra delar av byggnaden eller 

utanför byggnaden. Denna aspekt har försummats, i och med den stora osäkerheten i 

uppskattning.  

 

Värt att notera är att programmet IDA ICE gör en linjärregression av grafen. Kraftiga 

variationer följs därför inte exakt. Noggrannheten kan därför diskuteras.   

3.4 Livscykelkostnad 

 

Kostnader med påverkan på LCC är fördelat på initiala kostnader och underhållskostnader. 

Där initiala kostnader såsom kostnader för komponenter och produkter till DCV – systemet 

och kostnader för underhåll av dessa samt utförande tid.  

3.4.1 Initiala kostnader 

 

De produkter som avses för uppgradering från ett CAV till ett DCV styrt system är hämtade 

från Swegons sortiment, ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar produkter och 

lösningar för inneklimatsystem och ventilationssystem [31]. 

 

 

Inköpspris för givare och spjäll har förankrats med produktansvarig på Swegon i Stockholm. I 

valet av komponenter för revidering till behovsstyrning har spjäll på stam och grenkanaler valts. 

Att använda aktiva don vid varje tilluftsdon hade ur ekonomisksynpunkt blivit allt för kostsamt. 

Detta beslut skedde i samtycke med VVS konsult på Ebab AB. Kostnaden för kompletterande 

ljuddämpare, på grund av ökad ljudnivå från spjällen, har bedömts som svåruppskattad i antal. 

För det krävs noggrannare analys. Vilket medfört att den kostnaden inte är medräknad.  

 

Via ventilationsritningarna har antalet nödvändiga spjäll och givare valts.  Det är främst på 

stamkanalerna som de motordrivna spjällen behövs, i och med att zonerna representeras av 

kontorslandskap, så regleras flödet zon-vis via dessa stamspjäll. I de fall där zonerna även 

inkluderar konferensrum och liknande, har även grenspjäll använts. Frånluftsdonen sitter i snitt 

samlade på två ställen per våningsplan, dessa har även försetts med spjäll. 

 

Antalet givare har uppskattats med ett snittvärde på en givare per zon, med undantag för de 

större kontorslandskapen, där två stycken givare valts. 

 

De spjäll som valts ut är REACTS motordrivna variabelflödesspjäll. REACTS enheter är 

tryckoberoende och elektronisk styrda för behovsstyrning av luftflöden. De finns i cirkulära 

och rektangulära mått, för den avsedda fastigheten är de cirkulära rören de som kommer 

användas. Installationskostnaden för montage av spjäll och givare har förankrats med 

installationsmontör på Elektro Relä AB. 
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3.4.1.1 Styr och övervakningssystem 
 

DCV-styrning inkluderar även en kostnad för styr och övervakning. I det ingår exempelvis 

kabeldragning för el och förbindelse till spjäll och givare, dataanpassning av DUC och 

kommunikationsenheter. Styr och övervakning är en post som tenderar att variera i storlek 

beroende på omfattning av anläggning och system. I det här fallet har information kring det 

befintliga luftbehandlingsaggregatets fabrikat och typ av DUC ej funnits att tillgå, vilket 

inneburit att de fastighetsautomationsbolag som kontaktats, har haft svårt att göra en kostnads 

uppskattning. Kostnaden är beroende av antal meter kabeldragning som krävs, om den 

befintliga DUC: en behöver kompletteras med en styr-expansionsmodul, vilket torde krävas, då 

antalet I/O(input/output) anses många. Företaget Elektro Relä AB har dock gjort en grov 

uppskattning av 40 000 kr för styr och övervakning. En kostnad som enligt företaget är i 

underkant.  

 

3.4.2 Underhållskostnad 

 

Den utökade underhållningskostnaden för DCV – styrningen är svår att approximera. Utöver 

de redan existerade underhållningen så som filterbyte, rengöring av kanaler, kontroll av 

kylbafflar etc., tillkommer tillsyn av DCV- spjäll och givare. Det är främst den ökade utförande 

tiden som påverkar kostnaden, och eventuellt byte av någon givare. Rapporter med liknande 

undersökningar har analyserats för att se hur de behandlat aspekten av underhåll. I de flesta fall 

har stora uppskattning utan några större förankringar gjorts. I och med detta försummas 

kostnaden för underhåll, men finns med i beaktande.  

3.5 Indata 

 
Valda ekonomiska indata till LCC- kalkylen redovisas i tabell 5. Underlag för dessa data finns 

diskuterade i metod-delen. 

 
Tabell 5. Indata för LCC-kalkylen. 

Kalkylperiod 20 [år] 

Nominell Kalkylränta 8 [%] 

Uppskattad nominell prisutveckling per år, el 3 [%] 

Uppskattad nominell prisutveckling per år, 

fjärrvärme 3 [%] 

Energipris el 102,62 [öre/KWh] 

Energipris fjärrvärme 79,52 [öre/KWh] 

Energipris fjärrkyla 64.1 [öre/KWh] 

Inflation 2 [%] 
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4  RESULTAT  

Resultatet för LCC - beräkningarna redovisas grafiskt och med detaljerade beskrivningar, för 

att förtydliga jämförelsen mellan de olika styr-alternativen och belastningsgraderna. I avsnitten 

innan beskrivs resultatet för de ingående parametrarna i detalj, så som energianvändning och 

kostnader.  

4.1 Reell & modellerad energianvändning 

 
I tabell 6 nedan ses en jämförelse mellan den projekterade energianvändningen och den verkliga 

energianvändningen. Avvikelsen från den uppmätta energianvändningen ses för varje specifik 

energityp. Data för den uppmätta energianvändningen är hämtad från senaste års energiräkning.   
 

Tabell 6. Jämförelse mellan projekterad- och uppmätt energianvändning. 

 

 

 
Den totala avvikelsen jämfört med den verkliga energianvändningen är 23 % lägre. Det framgår 

att kategorierna fjärrvärme och verksamhetsenergi är de med störst procentuell avvikelse. För 

verksamhetsenergin är avvikelsen 31 % lägre för den projekterade energianvändningen. En 

bidragande faktor till detta är den okända process-energi som verksamheten i fastigheten 

använder. Den projekterade energianvändningen ligger dock i linje med den genomsnittliga 

energianvändningen på 57 KWh/ m2, för en normal kontorsverksamhet enligt Sveby. Den lägre 

verksamhetsenergin för den projekterade energianvändningen borde rimligtvis påverka 

fjärrvärmeanvändningen till en ökad konsumtion, dock är avvikelsen i nedåtgående led med 26 

%, jämfört med den uppmätta.   

 

 

 

Energityp Användningsområde 
Projekterad 

Energianvändning 
[KWh/år] 

Uppmätt 
energianvändning 

[KWh/år] 

Avvikelse 
[%] 

Fjärrvärme Uppvärmning 191 070 -  

 VVC-förluster 18 000 -  

 Varmvatten 14 000 -  

 Totalt 223 070 303 000 -26 

Fjärrkyla  132 619 126 713 4 

Fastighetsenergi  99 010 120 000 -17 

Levererad energi Totalt 454 699 549 713 -20 

Verksamhetsenergi  299 193 438 000 -31 

  Totalt 753 892 987 713 -23 
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4.2 Initiala kostnader 

De initiala kostnaderna med prisuppsättningar för respektive produkt finns summerade i 

tabellerna nedan. De initiala kostnaderna är fördelade på materialkostnad för tilluftspjäll, 

frånluftsspjäll och givare samt installationskostnad för dessa.  

 
I tabell 7 och 8 nedan ses förutom den totala kostnaden för tilluftspjäll och frånluftspjäll, även 

kostnadsfördelningen i relation till diametern av ventilationsrören och antalet spjäll som 

behövts.  
Tabell 7. Kostnad och prisuppsättningar för tilluftspjäll baserad på diameter - storleken. 

Ø Diameter[mm] Antal Pris [kr/st] Kostnad [kr] 

500 3 3 810 11 430 

400 4 3 420 13 680 

200 7 3 150 22 050 

160 7 3 060 21 420 

100 7 2 976 20 832 

Totalt     89 412 
 

Tabell 8. Kostnad och prisuppsättningar för frånluftsspjäll baserad på diameter - storleken. 

Ø Diameter[mm] Antal Pris [kr/st] Kostnad [kr] 

400 11 3 420 37 620 

250 1 3 300 3 300 

200 2 3 150 6 300 

160 5 3 060 15 300 

125 7 3 000 21 000 

Totalt   83 520 

 
Den kostnad som krävs för installation av samtliga spjäll ses i tabell 9. Med detaljer kring 

prisuppsättning och tid för installation. Tid för installation är ett statistiskt medelvärde som 

uppgetts från installatör på Swegon. 
Tabell 9. Installationskostnad för till-och frånluftsspjäll. 

Installationskostnad Spjäll 

Tid 0,56 [h/spjäll] 

Antal spjäll 54 [st] 

Total tid  30,24 [h] 

Installationspris 500 [kr/h] 

Total installationskostnad 15 120 [kr] 
 

 

För de DCV-givare som avses ses en jämförelse mellan dessa med avseende på prisuppsättning 

och total kostnad, se tabell 10. Antalet givare har uppskattats med ett snittvärde på en givare 

per zon, med undantag för de större kontorslandskapen, där två stycken givare valts. Med 

hänsyn till givarens räckvidd.  
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Tabell 10. Prisuppsättning för givar-typ och kostnad för denna. 

Givare Pris [kr/st] Antal Kostnad [kr] 

CO2+T 5 910 22 130 020 

CO2 5 910 22 130 020 
 

I tabell 10 ses totalkostnaden för installation av samtliga givare, även tid för installation och 

kostnad för dessa.   
 

Tabell 11. Installationskostnad för installation av givare. 

Installationskostnad givare 

Tid 0,25 [h/givare] 

Antal givare 22 [st] 

Installationspris 500 [kr/h] 

Total kostnad 2 750 [kr] 

 
Totalkostnaden för de två olika DCV- styrnings alternativen finns visualiserade i figur 14. 

Förutom totalkostnaden för respektive alternativ ses kostnadsfördelningen mellan material- och 

installation. Tydligt är att CO2 och CO2 + T styrning har samma initialkostnad med ett värde 

av 360 822 kr. Märkbart ur diagrammet är att komponentkostnaden för spjäll utgör den största 

kostnaden, med 48 % av totalen. Grafen visar att installationskostnaden enbart utgör 5 % av 

investeringskostnaden. 

 

 
 

Figur 12. Total Investeringskostnad för olika alternativ av DCV-styrning. 
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4.3 Energianvändning 

De erhållna värdena från energisimuleringarna i IDA ICE redovisas i tabell 12. Den årliga 

energiförbrukningen ses fördelat på el, fjärrvärme och fjärrkyla med varierande belastningsgrad 

och styr-alternativ. Simuleringarna visar att DCV-styrning sänker energianvändningen för el 

och fjärrvärme, medan konsumtionen av fjärrkyla ökar.    
 

Tabell 12. Energianvändning i KWh/år fördelat på respektive energiområde. 

Belastning Energityp CAV CO2 CO2+T 

Låg 

El 33 640 8 540 12 152 

Fjärrvärme 194 689 159 496 158 782 

Fjärrkyla 128 711 151 473 130 777 

Medel 

El 33 595 10 006 12 424 

Fjärrvärme 191 106 158 566 15 5471 

Fjärrkyla 132 629 154 092 134 119 

Hög 

El 33 640 11 899 12 831 

Fjärrvärme 187 267 158 137 153 034 

Fjärrkyla 136 535 156 582 137 844 
 

 

I tabell 13 nedan, redovisas den procentuella jämförelsen av energianvändningen mellan DCV- 

alternativen och utgångsfallet CAV. Där positiva värden innebär en minskning av 

energiförbrukning och negativa värden en ökning av energiförbrukning.  

 
Tabell 13. Den procentuella reduceringen eller ökningen jämfört med CAV. 

Belastning Energityp CO2 CO2+T 

Låg 

El 75% 64% 

Fjärrvärme 18% 18% 

Fjärrkyla -18% -2% 

Medel 

El 70% 63% 

Fjärrvärme 17% 19% 

Fjärrkyla -16% -1% 

Hög 

El 65% 62% 

Fjärrvärme 16% 18% 

Fjärrkyla -15% -1% 
 

För samtliga belastningsfall ger elförbrukningen till fläktaggregatet den största procentuella 

minskningen, upp till 75 % vid låg belastning.  

 

Energibesparingen i KWh för behovsstyrning jämfört med CAV, för respektive energiområde 

ses i figur 15. Påtagligt är att fjärrkylan vars staplar är negativa för både CO2 och CO2+T, 

vilket innebär ett ökat kylbehov jämfört med CAV. Kylbehovet ökar succesivt med lägre 

belastningsgrad. En reduktion från hög till låg belastning innebär en ökning av kylbehovet med 

14 %. Fjärrkyla användningen för CO2 + T är i princip stabil från medel till hög belastning.  

För de övriga energiområdena erhåller fjärrvärme högst besparing, med ett värde på 36 000 
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KWh för CO2+T vid låg belastning. Vid hög belastning är skillnaden i besparing gällande 

fjärrvärme mellan CO2 och CO2+T som störst. Beträffande elanvändningen så ses störst 

skillnad mellan CO2 och CO2 + T vid låg belastning, medans vid hög belastningen är 

differensen marginell.    

 

Den motsvarande kostnadsbesparingen för de olika energiområdena förtydligas i figur 16. Där 

energipriser för el, fjärrvärme och fjärrkyla tillsammans med energibesparingen från figur 15, 

utgör grunden för kostnadsbesparingen. 
 

 
 

Figur 16. Kostnadsbesparingen jämfört med CAV fördelat på energiområde. Utryckt i kronor. 
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Figur 15. Energibesparing jämfört med CAV, fördelat på respektive energiområde. 
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Här är skillnaden mellan el och fjärrvärme inte lika markant för de olika fallen. För CO2 är 

skillnaden endast 1 000 och 2 000 kr, och för CO2 + T, kring 6 000 kr. Det ökade kylbehovet 

innebär en kostnadsökning, motsvarande 14 000 kr för CO2. Vilket är en 14 gånger högre 

kostnad än CO2 + T styrning. Fjärrvärme besparingen för CO2 är högst vid låg belastning, 28 

000 kr, även för CO2 + T, 28 500 kr.  

 

De sammanlagda kostnadsbesparingarna för DCV-alternativen redovisas i figur 17. Vilket är 

en summering av de enskilda besparings områden: El, fjärrvärme och fjärrkyla redovisade i 

figur 16. Staplarna är grupperade i belastningsgrad och visar totalakostandsbesparingen per år 

för CO2 och CO2 + T.   

 

 
 

Figur 17. Den totala kostnadsbesparingen för de två behovsstyrda alternativen. 

Gemensamt för bägge DCV-alternativen är att den lägre belastningen ger högst besparing. 

Högst totalkostandsbesparing per år ger CO2 + T, detta av ett värde på drygt 49 000 kr vid låg 

belastning. DCV-styrning med CO2+T ger 10 000 kr mer i besparing än CO. 

Belastningsgradens inverkan är relativt liten för CO2+T, blott 1 500 kr. För CO2 är 

differensen något mer, 6 500 kr.  
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4.4 LCC 

I figur 18 ses livscykelkostnaden för de olika styr-alternativen uppdelat på låg, medel och hög 

personbelastningsgrad. Grafen är ett resultat från tidigare nämnda indata, kostnadsparametrar 

och energiförbrukning.   

 

 
 

Figur 18. LCC för samtliga styr-alternativ, fördelat på olika belastningsgrader. 

CAV-systemet är som väntat närmast oberoende av belastningsgrad och har ett ungefärligt 

LCC- värde på 3.4 miljoner kronor. För de två behovsstyrda alternativen är styrning med enbart 

koldioxid, den med klart högst LCC. CO2-styrning uppvisar även en tydlig skillnad i LCC 

beroende på belastningsgrad. Med en procentuell skillnad på 2 % mellan låg och hög 

belastningsgrad, vilket motsvarar drygt 70 000 kronor. För CO2 + T är differensen marginell.  

LCC besparingen för de två alternativen av behovsstyrning jämfört med CAV ses i grafen 

nedan. Där CO2 + T ger klart högst besparing på omkring 250 000 kronor. För CO2 blir 

besparingen mellan 125 och 48 tusen kronor, beroende på belastningsgrad. Låg belastning ger 

högst besparing för både CO2 och CO2 + T, men tydligast för CO2 styrning. I förhållande till 

CAV ger en ökning från låg till hög belastningsgrad, en besparing på 77 000 kronor.  

 

 
Figur 19.. LCC-differensen mellan CAV och CO2, CO2+T styrning. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I nedanstående avsnitt sammanställs och analyseras resultatet från studien utifrån trovärdighet 

och eventuella felparametrar. Även sammantagna slutsatser från studien presenteras.       

5.1 Diskussion 

De behovsstyrda alternativen uppvisar båda ett resultat av lönsamhet för en uppgradering till 

DCV-styrning. Att av resultatet direkt dra slutsatsen att en implementering av DCV-styrning 

för den befintliga fastigheten är direkt lönsamt, är en överilad slutsats. Antalet osäkra 

parametrar är många och storleken av dessa är svåra att uppskatta.  

 

Beträffande indata för kostnaderna finns rum för justering. Den årliga underhållskostnaden har 

helt försummats i studien. Tidigare undersökningar för projekt vid nybyggnation använder en 

viss procentsats av investeringskostnaden för att uppskatta den årliga underhållskostnaden.  

Något som inte är direkt applicerbart för denna undersökning, då projektet inte avser 

nybyggnation. Att enbart addera ett tillägg av underhållskostnaden för grundfallet borde ha 

marginell påverkan på LCC - resultatet. Däremot en ökad investeringskostnad tillsammans med 

kostnadstillägget av årligt underhåll kan komma att påverka utgången av LCC. En annan osäker 

post för investeringskostnaden är ”Styr och övervakning”, som enligt Elektro Relä AB är en 

grovt uppskattad kostnad och i underdrift. En ökad investeringskostnad på 100 000 kr och med 

en årlig underhållskostnad på 0.5 %, uppvisar för DCV styrning med CO2+T likväl en lägre 

livscykelkostnad än CAV.  

 

Avkastningskravets påverkan, med en förändring av den reala kalkylräntan kan påverka 

resultatet. Någon djupare känslighetsanalys har inte gjorts, men en förändring av den reala 

kalkylräntan med en ökning från 6 % till 9 %, med samma förutsättningar, sker en brytpunkt 

då LCC för CO2 blir högre än CAV.  

 

Den erhållna energiförbrukningen för el, fjärrvärme och fjärrkyla i IDA ICE jämfört med den 

verkliga energiförbrukningen har en sammanlagd avvikelse på 23 % i nedåtgående led. Vilket 

innebär att modellen inte kan anses som en direkt avspegling av verkligenheten. Däremot är 

förhållandet mellan CAV och DCV-styrning oberoende av detta. Osäkerheter kring mätdata 

och många uppskattningar av värden bidrar till en bred fördelning i osäkerhets spektret. 

Uppvärmningen som står för den högsta energiförbrukningen och även högst 

kostnadsbesparing, har lägre modellerad energiförbrukning än den uppmätta, vilket talar till 

fördel för DCV-styrningen. Glasfasaden som har stor påverkan på byggnadens klimatskal och 

uppvärmning, har endast approximerade värden. Troligtvis är värmeförlusterna för detta parti 

av byggnaden lägre för det modellerade fallet än i verkligheten. Något som den lägre totala 

fjärrvärme användningen skvallrar om.  

 

Den för modellen förändrade energianvändningen baserat på el, fjärrvärme och fjärrkyla 

jämfört med CAV bör anses som rimlig. Swegon hävdar att en 80 % minskning av fläktelen är 

möjlig vid DCV-styrning, något som ligger i paritet med den simulerade minskningen för CO2 

på 75 % vid låg belastning. Kylbehovet som ökar för samtliga alternativ är logiskt då det 

reducerade luftflödet bidrar till periodvis ökad inomhus temperatur. Enligt tidigare studie från 

S.Meier Demand Controlled Ventilation- Requirements and Control Strategie Är 20-30 % 

reducering av den totala energianvändningen i kontorslandskap möjlig vid DCV –styrning av 

olika styrparametrar. Denna studie uppvisar tydligt att detta är möjligt.  
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Beträffande skillnaden mellan de två behovsstyrda alternativen så framgår tydligt att koldioxid 

med temperatur styrning är mer effektivt än enbart koldioxid styrning, vilket också ger en lägre 

LCC. Anledningen till detta beror på det lägre behovet av fjärrkyla för CO2 + T jämför med 

endast CO2 styrning. Kylbehovet för CO2 + T kan anses vara nästintill likvärdig som CAV-

fallet, endast några få procents differens.  Detta beror på att temperaturregleringen ger upphov 

till en ökning av fläktel för CO2 + T jämfört med endast CO2, vilket innebär ökat luftflöde och 

därmed ökad kyleffekt. Detta resulterar i att mängden kyla till kylbafflarna minskar, alltså 

reducerat fjärrkyla behov. Ett resultat som styrks av en studie från bland annat Kaiser Ahmed 

[41], där fläktelen till luftbehandlingsaggregatet ökar då reglering även sker utifrån temperatur, 

alltså ett ökat luftflöde för att tillgodo se kylning av tilluften.  

 

I figur 18 ses en förhållandevis liten skillnad mellan de behovsstyrda alternativen beträffande 

slutgiltig LCC. Anledningen till detta beror bland annat på att närvaroschemat är bibehållet i 

jämförelsen mellan CAV och alternativ av DCV styrning, för de olika belastningsfallen. Den 

dimensionerande belastningsgraden för rummen och kontorslandskapen är endast uppskattad. 

Belastningsgraden har justerats med en faktor men med bibehållet närvaroschema, vilket 

innebär, exempelvis att ventilationsflödet stundtals kan vara i underkant till rådande belastning. 

Vad den multiplacerande faktorn i slutändan motsvarar i antal personer är oklar, vilket innebär 

att den slutgiltiga effekten av denna kan ifrågasättas. Med andra ord så är den faktiska 

belastningsgraden och ventilationsflödet inte helt synkroniserade. En av slutsatserna från Nassif 

Nabils studie kring CO2 baserad DCV-styrning, är att den potentiella energibesparingen blir 

störst då belastningsförhållandena är nära det dimensionerande fallet [42]. Ett korrekt 

brukarmönster och dimensionerande antal personer per zon, samt antal brukande personer i 

fastigheten, hade troligtvis gett ett noggrannare resultat. 

 

Att för Fastpartners räkning utifrån denna studie besluta om en uppgradering till DCV-styrning 

är diskutabel. Ett beslutsfattande enbart i ett ekonomiskt perspektiv (incitament) är antagligen 

inte starkt nog, för att det skall vara värt mödan, med tiden och planeringen det krävs. Men 

bortsett från den kostnadsspecifika inverkan av DCV-styrning, så ger behovsstyrning en 

påverkan på inomhusklimatet. Med förbättrad inomhus komfort.  

5.2 Slutsats 

 

Utifrån resultaten från energisimuleringarna, kostnadsberäkningarna och avslutningsvis 

livscykelkostnads analys, så framgår teoretiskt att en komplettering av det befintliga 

ventilationssystemet med DCV-styrning är ekonomiskt lönsamt. Detta främst med styrning 

utifrån koldioxid i kombination med temperatur, som ger klart lägst LCC. Vilket också är mer 

ekonomiskt försvarbart då de initiala kostnaderna för de två alternativen är identiska. 

Beträffande variation i belastningsgrad så uppvisar styrning med CO2 en tydligare påverkan på 

energiförbrukning vid hög, medel och låg belastning. Där posterna för el och fjärrkyla är de 

med tydligast variation, elförbrukningen tenderar att minska vid lägre belastning i motsats till 

fjärrkylan som däremot ökar. Den initiala kostnaden är en kritisk parameter i LCC analysen, 

där kostnaden för inköp av utrustning är i sammanhanget hög, kontra energireduceringen i ett 

livscykelperspektiv.  
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I realiteten kan en komplettering med DCV diskuteras då kostnaderna anses osäkra, framförallt 

underhållskostnaden. Även energianvändningen har sina osäkerheter. En mer djuplodande och 

detaljrik analys krävs för att ge ett tydligare resultat. 

6 FRAMTIDA ARBETE 

 

Det brukarmönster och personbelastning som använts är i sammanhanget endast teoretiska 

värden. För att få ett mer realistiskt resultat, bör brukarmönster och personbelastning studeras 

på plats och under en längre period. En noggrannare studie kring kostnader är av betydelse för 

att en LCC skall anses vara användbar. Utökade detaljer kring kostnader, specifikt underhåll 

och installation och övervakning, är två osäkra parametrar. Osäkerheten kring indata och andra 

parametrar kan undersökas noggrannare med känslighetsanalyser.  
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[33]  S. G. B. Council, ”Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för befintliga byggnader,” 
Sweden Green Building Council, 2017. 
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