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Sammanfattning 
I denna rapport undersöks lönsamheten och energibesparingen av att byta ut befintligt 
CAV-system mot ett VAV-system i Språkförskolan som är belägen i Umeå på 
Marielund/Olofsdal området. Projektet utförs i samarbete med Tyréns i Umeå som är ett 
konsultföretag och ett av de ledande företagen inom samhällsbyggnad i Sverige. 
 
Med hjälp av IDA ICE, som är ett energiberäkningsprogram, kunde en modell av förskolan 
byggas i 3D utifrån ritningar och inställningar såsom, antal personer, belysning, 
ventilationssystem och luftflöden, inomhustemperatur och så vidare, justeras för att vara 
så lik den verkliga byggnaden som möjligt. När alla värden var satta gjordes en 
energisimulering i programmet som ger mängder av värden som till exempel årlig 
energiförbrukning för olika system i byggnaden och värmeförluster genom byggnadens 
klimatskal. Filen duplicerades och CAV-systemet byttes ut mot ett VAV-system och 
ytterligare en simulering gjordes. Utifrån simuleringsresultaten jämfördes 
energiförbrukning för värmesystemet och fläktarna i de båda fallen. 
 
I AutoCAD ritades en ventilationslösning med VAV-systemet i en avdelning av förskolan, 
med tillhörande VAV-spjäll som automatiskt justerar luftflödet efter den uppmätta 
belastningen i rummet. CAV-systemet justerar inte luftflödet utan går på max 
dimensionerat flöde hela tiden vilket inte är energieffektivt i rum med varierande 
belastning (människor). 
 
Resultaten från simuleringarna visade att med styrd ventilation sjönk den totala årliga 
energiförbrukningen med 20 953 kWh vilket är en procentuell sänkning på 26%. 
Av denna energibesparingen stod värmesystemet för 67% och fläktarna för 33%. 
Investeringskostnaden för att installera VAV-spjäll i byggnaden är 192 000 SEK och utifrån 
den årliga besparingen hamnar återbetalningstiden på 19,7 år. Med en livslängd på 25–
30 år anses en investering av VAV-systemet vara lönsam.  
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Abstract 
This report examines the profitability and energysaving potential of replacing the existing 
CAV system with a VAV system in Språkförskolan, which is located in Umeå in the 
Marielund/Olofsdal area. The project is carried out in collaboration with Tyréns in Umeå, 
which is a consulting company and one of the leading companies in urban management 
in Sweden. 
 
With the help of IDA ICE, which is an energy calculation program, a model of the 
preschool could be built in 3D based on floor plan drawings and settings such as the 
number of people, lighting, ventilation systems and air flows, indoor temperature and so 
on adjusted so as to be as similar to the actual building as possible. When all values were 
set, an energy simulation was made in the program, which gave a lot of values such as 
annual energy consumption for different systems in the building and heat losses through 
the building envelope. The file was duplicated, and the CAV system was replaced by a 
VAV system and another simulation was started. Based on the simulation results, energy 
consumption for the heating system and the fans was compared in both cases. 
 
In AutoCAD, a ventilation solution was designed with the VAV system in one department 
of the preschool, with associated VAV dampers that automatically adjust the airflow 
according to the measured load in the room. The CAV system does not adjust the airflow 
but goes to the maximum dimensioned flow all the time which is not energy efficient in 
rooms with varying loads (people). 
 
The results from the simulations showed that with variable ventilation, the total annual 
energy consumption decreased by 20 953 kWh, which is a reduction of 26%. 
Of this energy saving, the heating system accounted for 67% and the fans for 33%. 
The investment cost for installing VAV dampers in the building is SEK 192,000, and based 
on the annual savings the payback time was calculated to 19,7 years. With a lifetime of 
25-30 years, an investment of the VAV system is considered to be profitable.  
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Begrepp och förkortningar 
 
 
AutoCAD 
 
 
 
BBR  
 
 
 
Byggnadens 
energianvändning  
 
 
 
 
 
CAV 
 
 
 
Energieffektivisering  
 
 
 
 
IDA ICE  
 
 
 
Köldbryggor  
 
 
Luftflöde   
 
 
 
MagiCAD 
 
 
 
U-värde  
 
 
VAV 

Är en programvara som används för olika ändamål men 
främst för att ta fram ritningar och 3D modeller av 
byggnader. 
 
Boverkets byggregler, anger de regler som gäller vid 
nybyggnation och ombyggnation av bostäder och 
lokaler.  
 
Den energi som, vid normalt brukande, under ett 
normalår behöver levereras till en byggnad (oftast 
benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. 
Golvvärme, handdukstork eller annan apparat för 
uppvärmning inräknas även i energianvändningen.  
 
Står för konstant luftflöde och betyder att 
ventilationssystemet kör på konstant luftflöde och kan ej 
variera mellan andra automatiskt, kan vara på eller av. 
 
Att genom teknikval och bättre avvägning mellan 
investering och driftkostnad uppnå den mest 
ekonomiska energianvändningen för en i princip 
oförändrad energitjänst.  
 
IDA Indoor Climate and Energy, är ett simuleringsverktyg 
som används för att analysera energianvändningen och 
den termiska komforten i hela byggnader. 
 
Delar av klimatskärmen där byggnadens värmeflöde är 
större än i övriga omgivande byggnadsdelar.  
 
Anger hur stort volymflödet av ventilationsluften är per 
tidsenhet och påverkar därmed hur snabbt luften byts 
ut. Uttrycks i m3/h.  
 
Är ett tillägg till AutoCAD som gör att det enkelt att 
tillägga rörsystem och ventilationssystem från kända 
tillverkare i en byggnad. 
 
Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar, 
uttrycks i W/m2 ∙K.  
 
Står för variabelt luftflöde och betyder att 
ventilationssystemet kan ändra luftflödet automatiskt 
mellan ett max- och min-värde utifrån mätutrustning i 
byggnaden.  
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1 Inledning 
 

I detta avsnitt kommer projektets bakgrund, mål, syfte och avgränsningar att 
presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
Tyréns är ett konsultföretag som grundades 1942 och är idag ett av de ledande företagen 
i Sverige inom samhällsbyggnad [1]. Tyréns består av många avdelningar och kontor över 
hela Sverige men detta projekt har tagits fram med samarbete av VVS-avdelningen i 
Umeå. 
 
Med hjälp av Tyréns har ett projekt med syftet att jämföra CAV- och VAV-ventilation i en 
förskola undersökts. Förskolan är belägen i Umeå på Marielund/Olofsdals området 
bredvid Språkskolan [2]. Språkförskolan byggdes år 2016 och använder sig av CAV-
ventilation vilket innebär att ventilering sker konstant dygnet runt. 
 
På uppdrag av Tyréns ska det projekteras VVS-lösningar till Språkförskolan genom att 
simulera energibehovet av bygganden med det befintliga ventilationssystemet och sedan 
jämföra med styrd ventilation som kan reglera luftflödet efter byggnadens behov med 
hjälp av mätinstrument som mäter koldioxidhalt och lufttemperatur i byggnadens olika 
avdelningar. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att se om det är ekonomiskt lönsamt att byta till VAV-system 
i Språkförskolan genom att simulera energibehovet i två olika scenarion med hjälp av 
programvaran IDA ICE. I det första scenariot används CAV-system för hela byggnaden 
med de befintliga luftflödena och i det andra scenariot används VAV-system för hela 
byggnaden enligt BBR-krav på minsta luftflöden och maxflöde enligt CAV inställningar. 
En VAV-lösning för en avdelning kommer att presenteras med hjälp av programvaran 
AutoCAD. 
 

1.3 Mål 
Målet med projektet är att ta fram en lösning som minskar energianvändningen i 
byggnaden som också är ekonomiskt gynnsam. En ventilationsritning för lösningen skall 
också presenteras. 
 

1.4 Avgränsningar 
Detta projekt kommer endast att behandla ändringar för ventilationssystemet utifrån 
ritningar och dokument som givits av Tyréns, inga ändringar av material i byggnadens 
konstruktion kommer att göras som åtgärder för att minska energiförluster och indata till 
de två olika scenarierna kommer att vara identiska förutom ventilationsinställningarna. 
Inga mätningar kommer att göras på plats utan värden är tagna från givna dokument och 
utifrån BBR krav för förskolor.  
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2 Teori 
 

I detta avsnitt kommer information om byggnaden, ventilationssystem och diverse 
programvaror som har använts under projektets gång att presenteras. 
Under byggnadens konstruktion presenteras relevanta material som påverkar 
byggnadens U-värde. 

 

2.1 Byggnadens konstruktion 
Språkförskolans grund består av en platta på mark som är uppbyggd av armerad betong 
och är isolerad med cellplast. Ytterväggarna består inifrån och ut av gipsskiva, träreglar, 
mineralull som isolering och träpaneler ytterst. Yttertaket utifrån och in är uppbyggt av 
tegel, mineralull, cellplast och slutligen gipsskiva. Fönster i ytterväggarna är 3-glas och 
innerväggarna är uppbyggda av gipsskivor med träreglar i mitten. Dessa material är valda 
för att bäst stämma överens med byggnadens verkliga U-värden. 
 

2.2 Fastighetsbeskrivning 
Språkförskolan är lokaliserad på Skärvstensgatan 8 på Marielund/Olofsdals området i 
Umeå. Förskolan är belägen söder om Språkskolan på ett öppet område utan större 
hinder som skymmer solinstrålning. I figur 1 visas ett flygfoto över förskolan. Förskolan 
består av 3 plan och ett teknikutrymme på vinden och har ca 1200 m2 golv som skall 
tempereras. Det finns sex avdelningar i byggnaden (plan 1 och 2) och personalavdelning 
(plan 3) som skall rymma ungefär 90 till 100 barn och 18 pedagoger. 
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Figur 1: Flygfoto över Språkförskolan (med röd kontur) och Språkskolan. © 2014 Eniro Sverige AB 

 

2.3 Beräkningar 
För energiberäkningar i detta projekt har endast programvaran IDA ICE använts men för 
att ge läsaren en grundförståelse kring teorin bakom energiöverföring inom byggnader så 
redovisas relevanta formler i ekvation 1 till 7 nedan [3]. 
 
Värmeförluster eller som de kallas med ett annat ord, transmissionsförluster, är 
ofrivilliga förluster ut ur en byggnad och sker genom fönster, väggar, tak osv. Mängden 
värme som transmitteras genom materialet beror på dess U-värde, area, och skillnaden 
mellan inomhus och utomhus temperaturen. Teorin om transmission visas i ekvation 1 
nedan. 
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 �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑚 ∙ 𝐴𝑜𝑚 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)    [𝑊] 

 

[Ekv.1] 

 
Um är medelvärdet av U-värdet [W/m2∙K] 
 
Aom är den omslutande arean [m2] 
 
Tin är temperaturen inomhus [°C] 
 
Tut är temperaturen utomhus [°C] 
 
Det finns många källor till värmeförluster i byggnader. Ventilationsförluster är en stor 
orsak till att värme lämnar byggnaden, detta händer för att luften inomhus måste bytas 
ut mot fräsch uteluft för att bibehålla ett hälsosamt klimat. Ventilationssystemet forslar 
in uteluft, som kan värmas för att hålla rätt temperatur inomhus, och forslar sedan ut 
inneluften vilket innehåller en hel del värmeenergi. Denna förlust kan minskas med 
värmeväxlare men förluster sker oavsett. Ekvation 2 nedan redogör teorin bakom denna 
förlust.  
 
 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)   [𝑊] 

 

[Ekv.2] 

 
𝜌 är densiteten på luften [kg/m3] 
 
cp är luftens specifika värmekapacitet [J/kg∙K] 
 
V̇ är volymflödet på luften [m3/s] 
 
Tin är temperaturen inomhus [°C] 
 
Tut är temperaturen utomhus [°C] 
 
Ytterligare en vanlig förlust i byggnader är ofrivillig ventilation, denna förlust sker genom 
öppningar och otätheter där varm luft kan läcka ut. Teorin bakom denna förlust 
presenteras i ekvation 3 nedan. 
 
 �̇�𝑜𝑣 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑣 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)   [𝑊] 

 

[Ekv.3] 

 
𝜌 är densiteten på luften [kg/m3] 
 
cp är luftens specifika värmekapacitet [J/kg∙K] 
 
V̇ov är volymflödet på den ofrivilliga luftläckan [m3/s] 
 
Tin är temperaturen inomhus [°C] 
 
Tut är temperaturen utomhus [°C] 
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Transmission-, ventilation- och ofrivilliga ventilationsförluster är de främsta förluster som 
förekommer i en byggnad, för att få fram en byggnads totala värmeförluster adderas 
dessa tre förluster enligt ekvation 4 nedan. 
 
 �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 + �̇�𝑜𝑣   [𝑊] 

 

[Ekv.4] 

För att beräkna totala mängden värmeenergi som tillkommer inom byggnaden så 
används en ekvation för effektbalans, ekvationen tar hänsyn till energi som ägaren måste 
betala för och energi som tillkommer gratis. Effektbalans redovisas i ekvation 5 nedan. 
 
 �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑤 + �̇�𝑔   [𝑊] 

 

[Ekv.5] 

 
Q̇w är värme från aktiva värmesystem som till exempel radiatorer [W] 
 
Q̇g är gratisvärme från till exempel solinstrålning, personvärme och värme från elektrisk 
utrustning i byggnaden. [W] 
 

 

Vid dimensionering av en byggnads värmesystem är det viktigt att veta mängden energi 
som byggnaden kommer att behöva till uppvärmning. Detta görs med två värden, en som 
visar hur mycket värmeeffekt som lämnar byggnaden vid en viss temperaturskillnad och 
den andra är gradtimmar som berättar hur många timmar som utomhus temperaturen 
understiger en referenstemperatur, vanligtvis använd 17°C som referens [4]. Med 
ekvation 6 nedan så kan det årliga energibehovet för uppvärmningen uppskattas. 
 
 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝐹𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐺𝑡    [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] 

 

[Ekv.6] 

 
Ftot är byggnadens specifika värmeeffektförlust [kW/°C] 
 
Gt är gradtimmar [°Ch] 
 
För att kunna beräkna en byggnads totala årliga energibehov behövs det ta hänsyn till 
ytterligare värden som exempelvis, byggnadens elanvändning, energin för varmvatten 
och energi för fläktar och pumpar i byggnaden. I ekvation 7 nedan redogörs de värden 
som tas hänsyn till vid beräkning av en byggnads årliga energibehov. 
 
 

𝐸𝑡𝑜𝑡 =
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣

1000
+ 365 ∙ (𝐸𝑒𝑙 + 𝐸𝑣𝑣) + 𝐸𝑣𝑣𝑠   [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] 

 

[Ekv.7] 

 
Eel är byggnadens elanvändning [kWh/dygn] 
 
Evv är byggnadens energianvändning för varmvatten [kWh/dygn] 
 
Evvs är byggnadens energianvändning för fläktar och pumpar [kWh/år] 
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2.4 U-värden 
Innan byggnadens energibehov kan simuleras så måste U-värden för golv, väggar, tak, 
fönster och så vidare beräknas. U-värdet (eller värmegenomgångskoefficient) anger hur 
bra en byggnadsdel isolerar och betecknas med enheten W/m2K, en lägre 
värmegenomgångskoefficient ger mindre utsläpp av värme genom till exempel en vägg 
vilket i sin tur gör att det krävs mindre energi för att behålla värmen i en byggnad. U-
värdet kan beräknas enligt ekvation 8 nedan [3]. 
 
 

𝑈 =
1

1
𝛼𝑖𝑛

+ ∑
𝛿
𝜆

+
1

𝛼𝑢𝑡

    [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

 

[Ekv.8] 

 
αin är värmeövergångskoefficient på insidan [W/m2∙K] 
 
δ är tjockleken för respektive skikt i byggnadsdelen [m] 
 
λ är värmeledningstalet för respektive material i byggnadsdelen [W/m∙K] 
 
αut är värmeövergångskoefficient på utsidan [W/m2 ∙K] 
 
 

2.5 Styr- och reglersystem 
För att ventilationssystemet ska kunna operera efter önskad temperatur och luftkvalitet 
och för att öka säkerheten i byggnaden används olika styr- och reglersystem för att 
uppnå önskat resultat. 
 

2.5.1 Spjäll 
Spjällets primära uppgifter är justera luftflödet och att hindra spridning av brandgas, rök 
eller brand. Injusteringsspjäll monteras i ventilationskanalen innan luften hunnit nå 
luftdonen, spjället kan justeras automatiskt eller manuellt vilket antingen ökar eller 
minskar tryckfallet över spjället och de resulterar i en minskning eller ökning av flödet i 
kanalen och ut ur luftdonet [5]. Brandspjäll fungerar som sagt som ett skydd vid brand 
och stänger luftflödet vilket förhindrar att brand och rök sprids via ventilationskanalerna 
till andra delar av byggnaden. 

 
 
Figur 2: Injusteringspjäll för både variabel- och konstantflödes system. REACTa,  Swegon 2018. 



 

7 
 

 

 
Figur 3: Cirkulärt brandspjäll. CR60, Swegon 2018. 

I figur 2 visas ett injusteringsspjäll från Swegon vilket fungerar på ungefär samma sätt 
som brandspjället i figur 3. Det finns en justerbar yta inuti röret som kan öppnas och 
stängas beroende på vilket flöde som önskas i luftdonen som kommer efter. 
Brandspjället har bara en två lägen, öppet eller stängt. Sensorer känner av om det skulle 
börja brinna och stänger då den cirkulära plattan i figur 3 och förhindrar spridning. 
 

2.5.2 CAV 
CAV står för Constant Air Volume, [6] vilket är ett system som använder konstanta till- 
och frånluftsflöden och justeras inte utifrån belastningen i rummet, såsom värmealstring 
och koldioxidproducering av människor. Ett CAV-system dimensioneras så att det ska 
klara att upprätthålla det önskade klimatet vid den max tänkta belastningen för rummet. 
När systemet är aktivt så går det alltså på inställningar för att klara max belastning i 
rummet även om det inte skulle vara någon närvarande. För att undvika för stora 
energiförluster bör detta system användas i lokaler med lågt behov av värmebortförsel 
och i rum med små luftflöden [5]. 
 

2.5.3 VAV 
VAV står för Variable Air Volume, vilket är ett system som använder variabla till- och 
frånluftsflöden [6]. VAV-system är i regel styrt av en rumstermostat och ibland också 
efter koldioxidhalt. Med dessa styrsystem regleras luftflödet för att bibehålla önskat 
klimat i rummet, luftflödet regleras med ett motordrivet spjäll vilket syns i figur 2. Ett 
VAV-system dimensioneras på samma sätt som ett CAV-system där man erhåller ett 
maximalt flöde som ska kunna klara den högst tänkta belastningen för rummet, ett 
minsta flöde ställs också in utifrån BBR-krav för lokalen [5]. Det motordrivna spjället kan 
sedan justera luftflödet mellan max/min värdet till det flöde som krävs för att föra bort 
värme och föroreningar vid den befintliga belastningen i lokalen. VAV-systemet är 
lämpad för rum med stora belastningsvariationer. 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

2.6 IDA ICE 
IDA Indoor Climate and Energy är en kraftfull programvara som används för att simulera 
en byggnads prestanda utifrån val av material och dess U-värden, lokalisering i landet, 
ventilationssystem, kyl-/värmesystem och interna faktorer såsom antal människor, 
närvarotid och aktivitetsnivå. I IDA ICE går det att rita upp en byggnad eller importera 
direkt från program som AutoCAD och Revit, med en byggnad färdig ställs parametrar 
som påverkar byggnadens prestanda likt de tidigare nämnda. När allt är klart kan 
byggnaden simuleras utifrån värme och kylbehov eller energibehov vilket ger en 
verklighetstrogen uppfattning om byggnadens energianvändning.  
 
IDA ICE simulerar utifrån en dynamisk multizonsimulering som skapar en avancerad 
matematisk modell för att ta fram värden som ska likna verkliga byggnaden så mycket 
som möjligt [7]. Utifrån zoner som placeras i byggnaden för till exempel rum, avdelningar 
och så vidare beräknar programmet hur zonerna påverkar varandra beroende på 
material, läckor och temperatur. Med hjälp av en klimatfil för området där byggnaden 
ska stå får IDA ICE information om medeltemperaturer och solinstrålning för platsen och 
kan då beräkna när värme eller kylning ska tillföras beroende på den valda 
inomhustemperaturen. Med solinstrålningsdata får man också en verklighetstrogen 
uppfattning om skuggkastning av byggnaden och om fler byggnader är införda i 
programmet beräknas också skuggkastning från dessa på den simulerade byggnaden. 
 
Indata för de olika inställningar i IDA ICE hämtas från krav eller standardvärden för den 
typ av byggnad som ska simuleras, för ännu mer verklighetstrogna värden krävs att 
byggnaden redan finns färdigbyggd i verkligheten och då används dataloggers som kan 
mäta verkliga värden i byggnaden över en längre period vilket sedan kan överföras till 
inställningarna i programmet. I detta projekt har värden för befintlig ventilation använts 
och resterande värden för inställningar har tagits från BBR-krav för förskolor och 
brukarindata från Sveby. 
 
 
 

2.7 MagiCAD 
MagiCAD är det främsta verktyget inom VVS-projektering och används för att rita upp 
rör- och ventilationsledningar i byggnader som modelleras i CAD (Computer-Aided 
Design) program. MagiCAD är ett tillägg som används i till exempel AutoCAD och ger 
projekteraren ett enkelt verktyg för att lägga till rör- och ventilationssystem i 3D från 
riktiga tillverkare i byggnader [8]. Tillägget kan också beräkna lämpliga storlekar för ett 
uppritat system och uppskatta ljudnivåer som systemet kommer avge. Flöden och 
temperaturer kan justeras för ett system så att det uppnår de krav som krävs för 
byggnaden. 
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2.8 Ekonomi 
Energieffektivisering av en byggnad måste förutom att ge lägre energiåtgång även vara 
ekonomiskt lönsamt för kunden, vilket innebär att antingen måste den årliga 
energibesparingen vara hög eller kostnaden för åtgärden vara låg eller en blandning av 
de två. I detta projekt kommer en lönsamhetsberäkning göras för utbyte av CAV- till VAV-
system i en förskola med hjälp av ekvation 9 nedan [3]. 
 
 

𝑇𝑑 =
−ln (1 −

𝑟 ∙ 𝐺
𝑎 )

ln (1 + 𝑟)
 

 

[Ekv.9] 

Td är avbetalningstiden [År] 
 
r är kalkylränta eller realränta [%] 
 
G är grundinvestering d.v.s. anskaffningsvärdet [SEK] 
 
a är årliga intäktsöverskottet, d.v.s. intäkter minus kostnader. [SEK] 
 
För detta projekt är grundinvestering kostnad för VAV-systemets olika komponenter, 
luftdon och kanaler. Årliga intäkterna, a, blir kostnaden av den energibesparingen som 
det nya systemet åstadkommer.  
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3 Metod 
 

I detta avsnitt kommer metoderna och genomförandet för att ta fram resultatet för 
projektet att presenteras. Allt från modellen och dess inställningar i IDA ICE till hur en 
ventilationsritning tas fram kommer att presenteras. 

 

3.1 IDA ICE 
I detta kapitel kommer det förklaras hur IDA ICE har använts under projektets gång och 
hur modellen skapades för att efterlikna den verkliga byggnaden så mycket som möjligt. 
Med hjälp av Tyréns som bistått med dokument om byggnaden samt gett kunskap om 
vanliga värden så har indata och inställningar justerats för att ge ett verklighetstroget 
resultat från simuleringarna. 
 

3.1.1 Modell 
I IDA ICE krävs det en modell av en byggnad för att kunna utföra energiberäkningarna, 
det utförs enklast genom att placera ut zoner ovanpå en importerad CAD-ritning. Med en 
CAD-ritning så justeras skalan i programmet automatiskt enligt information inom CAD-
filen så att rätt mått på byggnaden uppnås utan manuell justering. Det finns olika 
tillvägagångssätt för att placera ut zoner, antingen rum för rum, avdelning för avdelning 
eller hela byggnaden beroende på vad som ska simuleras. Med en zon över hela 
byggnaden skapas endast ytterväggar, tak, golv och så vidare, inga innerväggar eller 
sådant kan tilläggas med en sådan zon. Den metoden fungerar om man endast är 
intresserad av exempelvis värme som lämnar byggnaden genom byggnadens yttre ”skal”, 
dess klimatskal. I detta projekt har zoner tilldelats till varje enstaka rum för att kunna 
skapa en så verklighetstrogen modell som möjligt, med innerväggar och dörrar som 
påverkar luft- och värmeflödet till närliggande zoner. En zon per avdelning hade också 
varit acceptabelt och mindre tidskrävande men inte gett samma realistiska uppbyggnad. 
Figur 4 och 5 nedan visar den färdiga modellen i IDA ICE. 
 

 
Figur 4: 3D vy av Språkförskolan i IDA ICE. 
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Figur 5: 3D vy av Språkförskolan i IDA ICE 

Ritningar som användes som hjälp för konstruktionen av denna modell finns tillgängliga 
under bilaga A – D. 
 

3.1.2 Indata 
I varje zon finns en mängd inställningar som justeras, några av dem listas nedan. 
 

 Antal personer, belysning och elektrisk utrustning. 

 Ventilations typ (CAV eller VAV) och flöde. 

 Materialen som zonen är uppbyggd av, väggar, fönster, golv och så vidare. 

 Rumstemperatur och värme- och kylenheter. 
 
Inom varje kategori som listas ovan finns fler inställningar för att kunna justera efter de 
krav som är satta på byggnaden. Nedan visas schemat för närvarotiden i Språkförskolan i 
figur 6. 
 

 
Figur 6: Närvarotid för människor i förskolan. 

Närvarotid i byggnaden valdes utifrån samtal med handledare till 50% från 06.00 till 
08.00 sedan 100%, rast mellan 09.30 – 11.00 och 25% är kvar i byggnaden, 11.00 – 13.00 
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är 100% inomhus, sedan rast mellan 13.00 – 14.00, mellan 15.00 – 18.00 är de 50% och 
mellan 18.00-06.00 är det 0% närvaro. 
 
Zonindata i detta projekt har valts utifrån dokument givna av Tyréns för vad befintliga 
byggnaden använder för system, material valdes utifrån byggritningar och givna U-
värden. I denna byggnad finns inga kylenheter då det inte är vanligt i Sverige och 
rumsvärmare har valts till Ideal heater vilket motsvarar en radiator som använder 
fjärrvärme som värmekälla. I figur 7 nedan visas en 2D vy över plan 1 och dess zoner.  
 

 
Figur 7: 2D vy av Språkförskolan i IDA ICE. Zoner är gröna, dörrar är gula och fönster är blå. 

 

3.1.3 Energibelastning i byggnaden 
I varje zon finns många inställningar, och den interna energibelastningen omfattas av den 
första punkten i listan under avsnittet Indata. Den interna belastningen består av 
personer, belysning och elektrisk utrustning och det är parametrar som bidrar med 
värme till byggnaden även fast det inte är dess primära syfte. Enligt information av 
handledare har Språkförskolan 15 barn och 3 vuxna per avdelning. Under inställningar för 
Occupants i IDA ICE justerar man antalet personer som vistas i zonen, när de vistas och 
deras aktivitetsnivå som betecknas med MET (Metabolic Equivalent of Task, W/m2). 
Programmet har inte en specifik inställning för barn så med hjälp av normalvärden [9] för 

ATemp = 465 m2
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barn mellan 3 till 5 år har det beräknats att 15 barn motsvarar cirka 5 vuxnas MET värde. 
Antal människor per avdelning valdes då till 8 vuxna med 1.0 MET. 
 
I IDA ICE så justeras antal enheter under den interna energibelastningen automatiskt 
efter standardvärden per kvadratmeter om man inte ändrar manuellt. I detta projekt har 
antal belysningsenheter per zon automatiskt valts av programmet då ingen information 
om detta fanns tillgänglig gällande den verkliga byggnaden. Effekten per enhet har valts 
efter en LED takarmatur [10] till 16W och ljusstyrkan till 87.5 lm/W. 
 
Ingen specifik information fanns för antalet elektriska utrustningar i förskolan och har i 
de flesta zoner raderats. De zoner som använder elektrisk utrustning är fläktrum, kylrum, 
kontor och kök och antal enheter har valts utifrån vad som var synligt enligt planritning. 
Standardvärden för belysning och elektrisk utrustning kan hämtas från boverkets 
föreskrifter [11], för detta projekt valdes inte dessa standardvärden.  
 

3.1.4 Ventilationssystemet 
I IDA ICE kan de mesta detaljer kring ventilationssystemet konfigureras efter vad de 
verkliga komponenterna använder. Enligt givna tekniska specifikationer för det 
nuvarande systemet justerades luftbehandlingsaggregatet, flöden för varje rum, läckor 
och temperaturer för att efterlikna CAV-systemet i Språkförskolan. Verkningsgrad för 
tillufts- och frånluftsfläktar ställdes in och ett schema för när de ska vara aktiva ställdes in 
till 06.00-18.00 på vardagar och övrig tid ska det vara avstängt då ingen vistas i lokalerna.  
Under bilaga E finns de tekniska specifikationer som användes för 
luftbehandlingsaggregatet. 
 
För VAV-systemet är alla inställningar identiska förutom att ventilationstyp valdes till VAV 
som justerar efter temperatur och koldioxidhalt, minsta flödet för systemet valdes till 
0.35 l/s∙m2 och 7 l/s per person enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter [12] för förskolor 
och endast frånluft på toaletter med ett flöde på 15 l/s. Maximala flödet ställdes in enligt 
CAV-systemets inställningar då dessa flöden är dimensionerade att klara maximala tänkta 
belastningen för rummet. Flödet justeras sedan automatiskt mellan max och min 
beroende på vilken belastning mätutrustningen uppmäter för stunden. 
 

3.1.5 Byggnadens inställningar 
Inställningar för byggnadens material valdes utifrån givna U-värden från dokument om 
Språkförskolan och ser ut enligt listan nedan. 
 

 Yttervägg = 0.12 W/m2∙K 

 Yttertak = 0.08 W/m2∙K 

 Platta på mark = 0.12 W/m2∙K 

 Fönster = 1.1 W/m2∙K 

 Dörrar = 1.2 W/m2∙K 
 
Utifrån ritningar så valdes korrekt material och måtten justerades för att matcha 
byggnadens verkliga U-värden. Materialen justeras under fliken Building defaults i IDA 
ICE och där konstrueras de olika byggnadsdelarna givna i listan ovan. Byggnadsdelarna 
kan byggas med flera olika skikt och material, där de totala U-värdet sedan redovisas. 
Störst påverkan har isoleringen när det gäller U-värdet så denna justerades för att uppnå 
önskat värde med minst avvikelse från verkliga måtten. 
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Vart värmesystemet får energi ifrån kan också väljas, det finns 3 olika energikällor, el, 
bränsle och fjärrvärme. Fjärrvärme valdes för detta projekt och har ett COP-värde 
(Coefficient of Performance) på 1.0 vilket betecknar hur mycket värme som avges från 
mängden som förbrukas. Med exempelvis ett COP-värde på 3.0 så kommer det avges 3 
kWh värmeenergi per 1 kWh förbrukad energi. Dessa inställningar finns i Building 
defaults under Generator Efficiencies. 
 

3.1.6 Förluster i byggnaden 
En stor del av förlusterna i en byggnad sker via köldbryggor, i IDA ICE går det att justera 
dessa under fliken Thermal Bridges. Det finns många olika punkter att justera men på alla 
går det att välja mellan ”Very poor” och ”Good” vilket ger ett påslag av U-värdet för den 
punkt man justerar. För detta projekt har dessa ej justerats utan ett totalvärde för alla 
köldbryggor ställdes in till 0.05 W/K/m2 för att få köldbryggorna till ungefär 20% [13] av 
totala transmissionsförluster i byggnaden. 
 
Förlusterna i byggnaden sker primärt igenom byggnadens klimatskal (fönster, väggar, 
dörrar osv.) och via ventilationsförluster. Dessa kommer att redovisas under avsnitten 
Resultat. 
 

3.1.7 Simuleringar 
I IDA ICE finns det 5 olika simuleringar som kan köras, de listas nedan. 
 

 Heating load 

 Cooling load 

 Energy 

 Overheating 

 All 
 
För detta projekt har endast Energy simulering utförts då det mer än tillräckligt redovisar 
de relevanta värdena för att jämföra CAV- och VAV-systemet i byggnaden. Efter modellen 
av Språkförskolan var färdig och inställningar justerade så gjordes den första 
simuleringen för CAV-systemet vilket motsvarar byggnadens nuvarande system. När 
simuleringen var klar gjordes en kopia av filen för att ändra till VAV-systemet 
inställningar och en ny simulering kördes. Utifrån dessa två simuleringar så kunde 
slutsatser dras för skillnaden mellan de två fallen vilket diskuteras i avsnittet Skillnader 
mellan systemen i kapitlet Resultat. 
 

3.2 AutoCAD 
Med hjälp av programmet AutoCAD och handledare på Tyréns har det utformats ett 
förslag på hur VAV-systemet kan se ut på en avdelning i Språkförskolan. För att göra 
detta användes tillägget MagiCAD för att rita ut ventilationskanaler, luftdon, VAV-spjäll 
och ljuddämpare. Planritningen över byggnaden importerades som en bakgrundsbild 
som nya ventilationssystemet kunde ritas efter. I figur 8 visas en ritning över avdelningen 
med befintligt CAV-system och i figur 9 visas VAV-systemet med 4 ljuddämpare och 4 
VAV-spjäll tillagda till det nuvarande systemet. 
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Figur 8: De nuvarande CAV-systemet i Språkförskolan. De röda kanalerna är tilluft och de gula är frånluft. De gröna 
pilarna visar flödesriktning. 
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Figur 9: De nya förslaget för VAV-system i Språkförskolan. De röda kanalerna är tilluft och de gula är frånluft. De gröna 
pilarna visar flödesriktning. De med lila konturer är VAV-spjäll (lilla) och ljuddämpare (stora). 

 

3.3 Ekonomi 
Energieffektiviseringen måste dels minska totala energiförbrukningen, dels vara en 
lönsam investering för kunden. Enligt återförsäljare av VAV-spjäll så kostar det ungefär 8 
000 kr per rum [14] att installera dessa på befintliga kanaler. Med 6 avdelningar och 4 
rum per avdelning som ska ha VAV-spjäll blir det totalt 24 rum där dessa spjäll ska 
installeras. Det blir en total investeringskostnad på 192 000 kr för att byta ut CAV-system 
mot VAV-systemet. 
 
För att veta om denna investering är lönsam måste intäkterna för den sparade energin 
beräknas och sedan kan en återbetalningstid tas fram för att se om intäkterna 
överskrider kostnader för systemets förväntade livslängd. För elpris i Umeå har ett fast 
pris på 66 öre/kWh [15] valts och ett fjärrvärmepris på 69 öre/kWh [16]. En ränta på 4% 
har antagits för ekonomiberäkningarna. Mer om detta kommer under Ekonomi i avsnittet 
Resultat.  
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4 Resultat 
 

I detta avsnitt kommer de resultat som tagits fram under genomförandet att presenteras. 
Dessa resultat kommer från simuleringar utförda i IDA ICE. Energianvändningen i 
byggnaden är simulerad för ett år och skillnader mellan CAV- och VAV-systemet kommer 
redovisas. 

 

4.1 CAV-systemet 
I Språkförskolan idag är ett konstantflödessystem installerat vilket under simuleringar har 
gått från 06.00 – 18.00 på vardagar och avstängd övrig tid. Total energiförbrukning av 
parametrar som påverkas av ventilationssystemet uppgick under 1 års tid till 82 113 kWh 
vilket redovisas i tabell 1 nedan. HVAC aux består till majoriteten av fläktens förbrukade 
energi och en liten del är vad pumpen till värmesystemet förbrukar. District Heating är 
energin som värmesystemet använder för att behålla temperaturen inomhus till de krav 
som är satta, värmesystemet får sin energi från fjärrvärme. 
 
Tabell 1: Energiförbrukning med CAV-systemet. Endast relevanta värden är medtagna. 

Delivered Energy 
   

Meter 
Total, 
kWh 

Per m2, 
kWh/m2 

Peak 
demand, kW 

HVAC aux 14728 9 5 

District heating 67385 42 105 

Total 82113 51 110 

 
 

4.2 VAV-systemet 
Att byta från ett konstantflödes till ett variabelflödes ventilation betyder att systemet 
kan variera luftflödet mellan min- och maxflöde, detta bidrar till att dels kommer 
fläktarna inte gå på samma höga effekt hela tiden och att mindre värme i byggnaden 
forslas ut i onödan. Att ha ett mindre utbyte av luften i ett rum när ingen vistas där 
betyder att värmesystemet kommer att behöva arbeta mindre då värmen från radiatorer 
inte forslas ut lika frekvent som med CAV-systemet. I tabell 2 nedan presenteras VAV-
systemets energianvändning under 1 års tid med samma tidsschema, aktiv 06.00-18.00 
på vardagar. 
 
Tabell 2: Energiförbrukning med VAV-systemet. Endast relevanta värden är medtagna. 

Delivered Energy 
   

Meter 
Total, 
kWh 

Per m2, 
kWh/m2 

Peak 
demand, kW 

HVAC aux 7881 5 5 

District heating 53279 33 98 

Total 61160 38 103 
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4.3 Skillnader mellan systemen 
Som energiförbrukningen i tabell 1 och 2 visar så minskades lasten på fläktar och 
värmesystemet med VAV-systemet. I figur 10 visas en jämförelse mellan de två fallens 
energiförbrukning i ett stapeldiagram, där den blåa stapeln representerar konstantflödes 
ventilation och den orangea representerar den styrda ventileringen. 
 

 
Figur 10: En jämförelse av energianvändningen mellan konstant och styrd ventilering. 

 
Totala energianvändningen för CAV och VAV blir 82 113 kWh/år respektive 61 160 
kWh/år, det är en skillnad på 20 953 kWh/år och en sänkning av den ursprungliga 
energianvändningen med 26%. I tabell 3 nedan redovisas skillnaden av totala 
energianvändningen i de två fallen. 
 
Tabell 3: Skillnad i energianvändning mellan de två simulerade fallen. 

  
Total 
energianvändning   

CAV 82113 kWh/år 

VAV 61160 kWh/år 

Skillnad 20953 kWh/år 

Procentuell skillnad 26 % 

 
Med VAV-systemet minskar energianvändningen med 20 953 kWh varje år där 
värmesystemet gav störst besparing och fläktarna gav största procentuella skillnaden 
vilket redovisas i figur 9. I tabell 4 visas skillnaden i energianvändning mellan 
värmesystemet och fläktarna i de två fallen. 
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Tabell 4: Skillnad i energianvändning av District Heating och HVAC aux mellan de två fallen. 

  
District 
heating HVAC aux Enhet 

CAV 67385 14728 kWh/år 

VAV 53279 7881 kWh/år 

Skillnad 14106 6847 kWh/år 

Procentuell skillnad 21 46 % 

 
I tabell 5 redovisas den påverkan som värmesystemet respektive fläktarna utgör av den 
totala energibesparingen. 
 
Tabell 5: Andel påverkan värmesystemet och fläktarna har på energibesparingen. 

  
District 
heating HVAC aux Enhet 

Skillnad 14106 6847 kWh/år 

Procentuell skillnad 67 33 % 

 

4.4 Ekonomi 
För att beräkna lönsamheten av att installera styrd ventilation så kommer ekvation 9 att 
användas för att få fram en återbetalningstid för investeringen, alltså hur många år tar 
det innan besparingen överstiger investeringskostnaden. Intäkterna beräknas utifrån 
värden i tabell 5 där District Heating använder ett fjärrvärmepris på 0.69 kr/kWh och 
HVAC aux använder ett elpris på 0.66 kr/kWh. En ränta på 4% används för beräkningen i 
ekvation 9. I tabell 6 presenteras elpris, fjärrvärmepris och ränta som använts under de 
ekonomiska beräkningarna. 
 
Tabell 6: Pris för fjärrvärme och el samt ränta som använts. 

Fjärrvärmepris 0.69 kr/kWh 

Elpris 0.66 kr/kWh 

Ränta 4 % 

 
Med hjälp av ekvation 9 beräknades återbetalningstiden för VAV investeringen till 19,7 
år. Investeringen för att byta ut den ursprungliga konstantflödesventilationen till 
variabelflödesventilation kostar 192 000 SEK. Intäkterna för den årliga besparingen på 20 
953 kWh uppgick till 14 252 SEK per år vilket redovisas i tabell 7 nedan. 
 
Tabell 7: Resultatet av de ekonomiska beräkningarna med investeringskostnad, årliga intäkter och återbetalningstid. 

Grundinvestering 192000 kr 

Årliga intäkter 14252 kr/år 

Återbetalningstid 19.7 år 
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5 Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer det att diskuteras om genomförandet av projektet och vilka 
antaganden som kan ha påverkat resultatet på olika sätt. Slutsatser som dragits kommer 
i slutet av detta avsnitt. 

 
Enligt resultaten så blev återbetalningstiden för att betala av investeringen på 192 000 kr 
19,7 år, detta betyder att allt efter den punkten är en vinst för kunden och med en 
uppskattad ekonomisk livslängd på ventilationssystemet på 25 – 30 år anses denna 
investering vara måttligt lönsam. Anledningen till den höga besparingen verkar till största 
del vara att värmesystemet behöver arbeta mycket mindre med den styrda 
ventileringen. Konstant ventilering är bra om ett högt utbyte av luften i rummet är 
prioritet, detta gäller när många människor vistas i en lokal och ökar koldioxidhalten i 
luften vilket måste hållas under en viss nivå enligt krav för rum där personer vistas. 
Värmesystemet måste inte heller arbeta så mycket när många personer vistas i en lokal 
då människor producerar en betydande mängd värme, när rummet är tomt så vill 
värmesystemet bara hålla den satta temperaturnivån, exempelvis 20°C, som endast 
sjunker från värmeförluster genom byggnadens klimatskal och via ventilationssystemet. 
Så för att enkelt minska mängden arbete som värmesystemet måste utföra är att minska 
mängden värme som ventilationssystemet tar bort genom frånluftsdonen. Ett CAV-
system är dimensionerat för att kunna hantera den största tänkta belastningen i rummet 
och kör på det flödet även när ingen vistas i rummet. VAV-systemet justerar däremot 
flödet efter mätinstrument som mäter temperatur och koldioxidhalt och känner därmed 
av när människor vistas i rummet och ökar därför flödet vid behov, när ingen belastning 
uppmätts går systemet annars på minsta flödet och sparar därför mycket energi. 
 
När det gäller interna belastningar gjordes många antagningar utifrån tillgänglig 
information och andra källor. Dessa antagningar kan ha påverkat resultatet i de båda 
fallen, svårast var att bestämma personvärme och närvarotid då ingen information kring 
exakta åldrar på barn eller vuxna i Språkförskolan fanns tillgängligt. En antagning gjordes 
för barnens ålder till 3 – 5 år och då IDA ICE inte har åldersinställning för personvärme 
beräknades därför medelvärdet på värmeproduktion av barnen och jämfördes med en 
vuxen människa. Enligt den beräkningen valdes att tre barns värmeproduktion 
stillasittande motsvarar en stillasittande vuxen. Aktivitetsnivå valdes till 1 MET då det är 
omöjligt att veta vad allihop i byggnaden gör i snitt varje dag. Närvarotid i byggnaden 
valdes utifrån samtal med handledare till 50% från 06.00 till 08.00 sedan 100%, rast 
mellan 09.30 – 11.00 och 25% är kvar i byggnaden, 11.00 – 13.00 är 100% inomhus, 
sedan rast mellan 13.00 – 14.00, mellan 15.00 – 18.00 är de 50% och mellan 18.00-06.00 
är det 0% närvaro. Dessa inställningar kunde varit annorlunda för att ge ett mer 
verklighetstroget resultat, men då inställningar för båda ventilationssystemen var 
identiska förutom byte från CAV till VAV och ett tillägg av ett minimumflöde enligt BBR 
på VAV-systemet så skulle den slutliga besparingen inte bli annorlunda. 
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Elpris och fjärrvärmepris är hämtade från Umeå Energi men kan också komma från andra 
källor med andra priser. Elpris valdes med fast avgift och inte rörligt då det rörliga priset 
kommer att skilja sig och hade inte givit verklighetstrogna resultat då det skulle ändras 
från dag till dag. Fjärrvärmepriset valdes från villapriser då inga prisuppgifter hittades om 
förskolor i Umeå området. Med andra priser skulle återbetalningstiden skilja sig från 
resultatet och beroende på vilken källa det hämtas från så kunde återbetalningstiden öka 
eller sjunka. Men utifrån de valda priserna så är denna investering lönsam med mycket 
god marginal. 
 
 

5.1 Slutsatser 
Med både minskad energiförbrukning och en ekonomisk lönsamhet är en investering av 
VAV ventilation definitivt en bra lösning för Språkförskolan. Med installation av VAV-
spjäll kommer förskolan minska sin energiförbrukning per år med drygt en fjärdedel 
jämfört med det nuvarande systemet. Sverige har många mål gällande en minskning av 
energiförbrukning och med en sådan här lösning som kan appliceras på många förskolor 
(som vanligtvis konstrueras med CAV-system) i landet tas ett stort kliv i rätt riktning med 
miljön i åtanke.  
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Bilaga A – A ritning för plan 1 
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Bilaga B – A ritning för plan 2 
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Bilaga C – A ritning för plan 3 och 4 
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Bilaga D – Sektionsritning 
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Bilaga E – Luftbehandlingsaggregat 
 

 
  



 

28 
 

 
  



 

29 
 

 
  



 

30 
 

 
  



 

31 
 

 
  



 

32 
 

 


